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De Nederlandse kastelen en adellijke huizen zijn door de eeuwen heen vaak gewijzigd,
herbouwd, of definitief vervallen tot ruïne. Hun vroegere voorkomen is ons in veel geval-
len toch bekend, dankzij kunstenaars en amateurs die ze steeds weer in beeld hebben ge-
bracht. De manier waarop dat gebeurde, is nauw verbonden met de ontwikkeling van de
topografische kunst.1 Het aantal topografische voorstellingen dat in Nederland is ver-
vaardigd in de vorm van schilderijen, prenten, en tekeningen loopt in de honderdduizen-
den. De werken van beroemde meesters zijn vanwege hun artistieke waarde over de hele
wereld verspreid geraakt maar de scheppingen van mindere kunstenaars, die vooral een
documentaire waarde hebben, zijn meestal in Nederland gebleven. Het aantal topografi-
sche collecties was hier in vergelijking met andere landen uitzonderlijk groot.

Topografie kan worden gedefinieerd als de weergave van de uiterlijke kenmerken van een
beperkt gebied in tekening, prent of schilderij.2 De verhouding tussen de afbeelding en het af-
gebeelde is echter complex. Kunstenaarsbiograaf Carel van Mander (1548-1606) maakte
in zijn Schilder-Boeck (1604) onderscheid tussen composities ‘uyt den gheest’ en ‘naer het
leven’; over deze laatste schreef hij: “doch behoefde men eerst so verre gecomen te we-
sen in verstandt, dat men t’ schoonste leeven uit t’ schoon onderscheyden en uyt te kie-
sen wist”. 3 Studies naar de werkelijkheid vormden wel een goede basis voor een kunst-
werk, maar ze mochten ten behoeve van de compositie worden aangepast. Vroegere
verbeeldingen van gebouwen blijken vaak niet waarheidsgetrouw te zijn, terwijl fan-
tasielandschappen juist weer werden gestoffeerd met bestaande bouwwerken of delen
daarvan.4 De interpretatie van dit soort afbeeldingen vergt daarom voorzichtigheid, en
achtergrondkennis. De betrouwbaarheid van ‘topografische’ voorstellingen is niet al-
leen van kunsthistorisch belang: ze spelen ook een rol bij de bestudering van ons bouw-
kundig erfgoed, bijvoorbeeld bij archeologisch of bouwhistorisch onderzoek, of als lei-
draad voor reconstructies zoals die van kasteel Brederode, De Haar en Sypesteyn. In het
laatste geval bewezen opgravingen aan het begin van de twintigste eeuw dat de oude af-
beeldingen waren gefantaseerd of een ander (onbekend) kasteel voorstelden; toch is op
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basis van het beeldmateriaal aan het begin van de twintigste eeuw een reconstructie uit-
gevoerd.

In dit historisch overzicht van het topografische kunstgenre wordt speciaal aandacht
besteed aan Gelderland, een gebied waar zowel oude adellijke geslachten als jongere re-
gentenfamilies hun kastelen en landhuizen hebben gebouwd. Als illustratie zijn afbeel-
dingen gebruikt van het onder Leerdam gelegen kasteel Heukelum ofwel Merckenburg.5

Het werd rond 1270 gesticht door Otto i van Arkel. Van de nog bestaande middeleeuwse
toren dateren de onderste twee bouwlagen uit de jaren 1280; het hogere deel stamt uit de
veertiende eeuw. Na verschillende bouwfases ontstond in de zestiende eeuw het impo-
sante slot met voorburcht zoals we dat kennen uit latere afbeeldingen. Door leegstand en
verwaarlozing veranderde dit halverwege de zeventiende eeuw in een ruïne, die in 1672-
’73 op de poorttoren na werd gesloopt.6 Pas in 1734-’35 ontstond rond die toren het huis in
zijn huidige vorm. De fundering van het oude kasteel werd hergebruikt als eiland voor
het veel kleinere nieuwe huis. In 1758 werden de Louis xiv-omlijstingen van de vensters
in de centrale toren vervangen door modernere in Louis xv-stijl, die in 1826-’27 weer
plaats maakten voor exemplaren in de toen eigenlijk al achterhaalde Empire-stijl.7 Al eer-
der in de negentiende eeuw had het nog zichtbare muurwerk volgens de mode van die tijd
grotendeels plaatsgemaakt voor een glooiend eiland, maar in 2003 is in het kader van een
grote restauratie de oorspronkelijke middeleeuwse omtrek weer opgemetseld.8

Het is nu precies een kwart eeuw geleden dat het Zuid-Hollandse stadje Heukelum
door de gemeentelijke herindeling van 1986 bij Gelderland werd gevoegd, als onderdeel
van de nieuwe gemeente Lingewaal. Hoewel het huis dus pas sinds kort Gelders ge-
noemd kan worden, is de geschiedenis ervan met die van onze provincie verweven. Zo
was Heukelum in de vijftiende eeuw al enkele decennia in handen van de hertog van
Gelre; later werd Catharina van Gelre naar het kasteel verbannen; ze overleed er in 1601.
Hierover en over de bouw- en bewoningsgeschiedenis kunt u lezen in een in 2012 te ver-
schijnen publicatie van de stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen.9

Hier wordt vooral de afbeeldingsgeschiedenis van het huis zo volledig mogelijk gepre-
senteerd, met aan het einde een lijst van alle bekende afbeeldingen van Heukelum tot
aan de uitvinding van de fotografie. Zowel de ontwikkeling van het huis zelf als van de
Nederlandse topografische kunst kunnen daarmee worden gevolgd. Meer afbeeldingen
van onze provincie door de in dit artikel genoemde kunstenaars vindt u op internet, bij-
voorbeeld in de beeldbank rkdimages, waarin zo’n 1400 Gelderse gezichten voor -
komen.10

Het ontstaan van het topografische genre

In de vijftiende eeuw schilderden de Vlaamse Primitieven als achtergrond voor hun reli-
gieuze taferelen landschappen met gefantaseerde bouwwerken. Soms maakte deze fanta-
siearchitectuur plaats voor bestaande gebouwen, zoals bij Jan van Eyck, die in 1437 de
Heilige Barbara uitbeeldde voor de nog in aanbouw zijnde Sint-Goedelekerk in Brussel.11
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Ook in vijfiende-eeuwse manuscripten komen realistische topografische voorstellingen
voor. De Très Riches Heures, het getijdenboek van de Bourgondische Hertog van Berry waar
de Nijmeegse gebroeders Van Limburg vanaf 1413 aan werkten, bevat miniaturen met als
achtergrond bestaande kastelen, waaronder het toenmalige Louvre.12 Een later voorbeeld
in dezelfde techniek zijn de miniaturen in de Albums de Croÿ: ruim twee en een half dui-
zend gouaches uit de periode 1596-1609 met landerijen, dorpen, boerderijen en kastelen
die samen het machtsgebied vormden van de Zuid-Nederlandse Hertog Charles de Croÿ
(1560-1612). Voor een deel gaan de afbeeldingen terug op oudere voorbeelden, maar de
meeste zijn ‘naar het leven’. De betrouwbaarheid van deze voorstellingen is na vier eeu-
wen niet altijd meer na te gaan.13

In de eerste helft van de zestiende eeuw ontstonden ook in de Noordelijke Neder -
landen de eerste voorbeelden van realistische topografische kunst. In het door Jan van
Scorel in 1526-1527 geschilderde Lokhorst-triptiek, een memorietafel voor de Utrechtse
domkerk, zien we als achtergrond voor de Intocht van Christus in Jeruzalem de stad (die hij
zelf had bezocht) afgebeeld zoals zij er in de zestiende eeuw uitzag; dit soort anachro-
nismen vond men kennelijk niet storend.14 Van dezelfde kunstenaar kennen wij ook re-
alistische schetsen van kastelen, vermoedelijk gemaakt tijdens zijn reis naar Italië.
Nederlandse kunstenaars die in de zestiende en zeventiende eeuw in steeds grotere aan-
tallen in zijn voetsporen traden, hebben vele schetsen gemaakt van zowel klassieke als
moderne bouwwerken; de schilderijen en prenten die daar vervolgens op zijn geba-
seerd, hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de topografische
kunst.15

De verbeelding van bouwwerken werd in deze periode ook beïnvloed door de bloei van
een andere discipline: de cartografie. In gedrukte kaarten werden kastelen vaak met een
gestandaardiseerd symbool aangeduid, maar in handgetekende exemplaren vinden we
ook realistische weergaves in ‘vogelvluchtperspectief’, onder een scherpe hoek als het
ware vanuit de lucht gezien. Dit geldt bijvoorbeeld voor het werk van Jaspar Adriaansz.
(?-1568), die in een kaart uit 1549 kasteel Heukelum mogelijk voor het eerst afbeeldde (nr.
TA1, afbeelding 1). Door het grote verschil met latere afbeeldingen zou men kunnen den-
ken aan een fantasievoorstelling; de donjon in het midden lijkt echter sterk op de latere
toegangspoort, die bij de sloop van 1672 is gespaard en nog altijd de hoofdingang van het
huis vormt. Tussen de arkeltorens zien we een gebogen gevelbekroning die in iets ande-
re vorm terugkomt in een tekening bij het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (nr.
TA7, afbeelding 5; overigens zonder arkeltorens). Een andere tekening in dezelfde collec-
tie toont een trapgevel (nr. TA8). Als de afbeeldingen waarheidsgetrouw zijn, dan is de to-
ren kennelijk een aantal keren gewijzigd. Weer andere afbeeldingen tonen de tegenwoor-
dige vorm met alleen een schuin aflopend dak. De eerstvolgende weergave van het kasteel
op een plattegrond door Jacob van Deventer (1501/’02-1575) uit ca. 1560 (nr. TA2; afbeel-
ding 2) stemt in hoofdlijnen overeen met andere afbeeldingen van de situatie voor 1672.
Waarschijnlijk is dit een idealisering; ligging en oriëntatie van kasteel en voorburcht zijn
correct, maar vier hoektorens zijn er nooit geweest en de poorttoren ontbreekt. Kleine,
schematische voorstellingen als deze zijn later door schilders en tekenaars soms gebruikt
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om verdwenen kastelen op groter formaat in beeld te brengen; een eigen interpretatie was
daarbij onvermijdelijk.16

In de zestiende-eeuwse kunst waren de afgebeelde burchten en ruïnes nog onderge-
schikt aan een religieus of mythologisch hoofdonderwerp, maar in de loop van de eeuw
nam het aandeel van landschap en architectuur in deze composities toe, totdat de steeds
kleiner geworden verhalende voorstelling alleen nog als stoffering leek te dienen. Er is wel
gesuggereerd dat de betekenislaag verschoof naar de voorstelling als geheel. Een voor-
beeld is het thema van de ‘minneburcht’: feestende en ‘minnekozende’ gezelschappen in
een al dan niet gefantaseerde kasteeltuin. Op basis van vergelijkbare prenten met verkla-
rende onderschriften worden ze uitgelegd als waarschuwingen tegen onbezonnenheid,
maar later in de zestiende eeuw lijken zij zich meer te hebben ontwikkeld tot neutrale
genrevoorstellingen.17

Ook in allegorische prenten werden landschap en topografie steeds belangrijker. De
Vier Seizoenen door Hessel Gerritsz. (1581-1632) uit ca. 1600-1610 naar tekeningen van David
Vinckboons (1576-1629) staan stilistisch nog in de zestiende-eeuwse Vlaamse traditie,
maar als achtergrond koos de kunstenaar voor vier bestaande ridderhofsteden aan de
Vecht: Nijenrode, Loenersloot, Maarssen en Zuylen. Deze reeks, waarvan onbekend is
waarom ze juist Utrechtse kastelen weergeeft, vormt een belangrijke schakel in de ont-
wikkeling naar het zelfstandige ‘kasteelportret’.18

Het kasteel en het ‘realistische’ landschap aan het begin van 
de zeventiende eeuw

Rond 1560 verscheen in Antwerpen een anonieme reeks prenten die tegenwoordig be-
kendstaan als de Kleine Landschappen, volgens de titel met gezichten in de omgeving van
de stad.19 Het gefantaseerde panorama in vogelvluchtperspectief had plaatsgemaakt voor
een realistische verbeelding van de eigen alledaagse omgeving, vanuit een laag stand-
punt. Nieuw was bovendien het ontbreken van een verhalend element, hetgeen ove -
rigens wordt gerelativeerd doordat de prenten meer waren bedoeld als voorbeeld voor
kunstenaars dan als eindproduct. Mede door een herdruk uit 1601 en een Haarlemse her-
uitgave in 1612 zou de reeks een wezenlijke rol spelen in de ontwikkeling van de Ne der -
landse beeldende kunst van na 1600, al vond ook het gestereotypeerde allesomvattende
‘Weltlandschaft’ nog tot ver in de zeventiende eeuw navolging. Op enkele van de prenten
zijn landhuizen te zien, waarvan er één recent kon worden geïdentificeerd als het in de
negentiende eeuw afgebroken Huis te Gapinge op Walcheren, vreemd genoeg op tachtig
kilometer van Antwerpen. Of de kunstenaar daar zelf is geweest dan wel tekeningen van
andere handen heeft gekopieerd, is niet bekend.20

Na de val van Antwerpen in 1585 vluchtten veel Vlamingen naar het Noorden; voor de
katholieke repressie, of vanwege de economische malaise die volgde op het sluiten van de
grenzen. Onder de emigranten waren honderden kunstenaars die zich in eerste instantie
vooral vestigden in Middelburg, Amsterdam en Haarlem. Daar droegen zij bij aan de ver-
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dere ontwikkeling van de traditie die met de Kleine Landschappen was begonnen: de door
de mens gedomesticeerde leefomgeving werd vanaf deze periode definitief een zelfstan-
dig thema in de kunst.21

Het werk van geëmigreerde Zuid-Nederlanders als David Vinckboons en Roelant
Savery (1576-1639) was van bepalende invloed op de eerste generatie Noord-Nederlandse
landschapskunstenaars zoals Jan van Goyen (1596-1656), Esaias van de Velde (1587-1630)
en Claes Jansz. Visscher (1586-1652). Laatstgenoemde werd de belangrijkste uitgever van
landschapsprenten en topografische kaarten in de Nederlanden. In 1611 publiceerde hij
de Plaisante Plaetsen, een reeks van twaalf gezichten rond Haarlem.22 Deze vroegste serie
topografische landschappen uit de Noord-Nederlandse prentkunst is duidelijk schat-
plichtig aan de Kleine Landschappen. Visscher verlevendigde zijn reeks eveneens met een-
voudige boerenwoningen, bovendien beeldde hij één kasteelruïne af: het Haarlemse Huis
ter Kleef. Net als bij de Kleine Landschappen is moeilijk na te gaan in hoeverre de kunste-
naar de werkelijkheid heeft aangepast aan zijn compositie: de ruïne veranderde in de loop
der eeuwen voortdurend van uiterlijk om uiteindelijk bijna geheel te verdwijnen, en hoe
de verschillende boerderijen er in het echt hebben uitgezien is niet meer na te gaan. Over
een eventuele allegorische betekenis van de reeks, bijvoorbeeld als ode aan Haarlem of aan
Gods schepping, zijn kunsthistorici het niet eens.23

Het streven naar realisme leidde ertoe dat kunstenaars in de zeventiende eeuw vaker
het land in trokken. De vroegst bekende Noord-Nederlandse landschapstekeningen ‘naar
het leven’, door Hendrick Goltzius (1558-1617), stammen uit het begin van de zeventien-
de eeuw; een gezicht op kasteel Brederode is door hem in 1600 gedateerd.24 Bij het werken
in de buitenlucht werden schetsboekjes gebruikt. Een aantal hiervan is tot de dag van
vandaag bewaard gebleven, soms intact maar vaker in de vorm van losse bladen die over
de hele wereld verspreid zijn geraakt. Ze dienden als basismateriaal voor uitgewerkte te-
keningen, schilderijen of prenten; in de geest van Van Mander bewerkten kunstenaars
wat ze in de natuur hadden opgetekend ter wille van hun composities.25

Topografie als zelfstandig genre

Terwijl de eerste helft van de zeventiende eeuw vooral in het teken stond van de land-
schapskunst, was er al voor 1650 een toenemende belangstelling voor stadsgezichten en
afbeeldingen van specifieke bouwwerken. Deze ontwikkeling wordt in verband gebracht
met de economische voorspoed van de Gouden Eeuw: steden en dorpen maakten een snel-
le ontwikkeling door, de middeleeuwse kastelen werden op grote schaal gemoderniseerd
en er verrezen nieuwe landhuizen. Waarschijnlijk het oudste voorbeeld van een ‘buiten-
plaatsportret’ werd in 1627 vervaardigd in opdracht van Jan Claesz. Loo, brouwer en bur-
gemeester van Haarlem: Jacob Matham (1571-1631) vereeuwigde zijn buiten Velserend
(bij Velsen, afgebrand in 1933) samen met zijn Haarlemse brouwerij in één ‘penschilde-
rij’.26 Vaak lieten rijke burgers hun stamslot of nieuwe buitenhuis ook in de achtergrond
van een familieportret schilderen.
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Het meest bijzondere topografische project uit deze periode was wel de reeks portret-
ten van kastelen en landhuizen in Holland, Utrecht en het Gelders-Hollandse rivierenge-
bied die Roelant Roghman (1627-1692) tekende aan het begin van zijn kunstenaarsloop-
baan, iets voor het midden van de eeuw. Van deze indrukwekkende reeks zijn nu nog circa
220 bladen bekend.27 Kasteel Heukelum komt er tweemaal in voor, vanuit het noordwes-
ten (nr. TA10, afbeelding 3) en vanuit het zuidoosten (nr. TA16, afbeelding 4).28 Roghman
staat bekend als een betrouwbare topograaf die ‘naar het leven’ werkte; wel maakte hij de
bouwwerken imposanter dan ze in werkelijkheid waren, mogelijk naar wens van de voor-
alsnog onbekende opdrachtgever. Op de noordwesthoek van Heukelum zien we een zoge-
naamd arkeltorentje in plaats van een toren over de volle lengte, zoals we die vinden in an-
dere afbeeldingen (zie afbeelding 10).29 Dit onderdeel zou in de loop der tijd kunnen zijn
gewijzigd, of mogelijk hebben andere tekenaars het kasteel imposanter willen maken dan
het was.30 Moeilijker verklaarbaar is de vorm van de voorburcht die in de tekening vanuit
het noordwesten is te zien: de hoge poorttoren met een ommuring die tot aan het kasteel
zelf reikt, is niet te rijmen met het lage kruisvormige gebouw dat te zien is in zowel de af-
beeldingen van voor het optrekken van de weermuur, als na de sloop van 1672 in de teke-
ning die wordt toegeschreven aan Antonina Houbraken (afbeelding 8). Deze kwestie is van
belang omdat de tekeningen door anderen weer als voorbeeld zijn gebruikt; bovendien
vormen ze vanwege hun vermeende betrouwbaarheid de grondslag voor conclusies over
de bouwgeschiedenis. In de catalogus van Roghmans kasteeltekeningen door Van der
Wyck en Neimeijer wordt vanwege de relatief grove en zwakke uitvoering de eigenhandig-
heid van beide bladen in twijfel getrokken. Mogelijk hebben we te maken met deels gefan-
taseerde kopieën naar Roghman, al moeten ze dateren van voor 1711, toen naar het gezicht
uit het zuidoosten een nog ter sprake komende prent werd vervaardigd (nr. PA1).

Het landschap kwam na 1650 tot een hoogtepunt in het werk van Jacob van Ruisdael
(1628/’29-1682). Zijn monumentale composities en heldere kleurgebruik zijn typerend
voor de schilderkunst van de tweede eeuwhelft. Soms paste Roghman bestaande ruïnes
aan ten behoeve van een gefantaseerde compositie, zoals in zijn beroemde landschappen
met kasteel Egmond. Ook de topografische teken- en prentkunst kende in deze periode
hoogtepunten met kunstenaars als Pieter Saenredam (1597-1665), Anthonie Waterloo
(1609-1690), Lambert Doomer (1624-1700) en Jan de Bisschop (1628-1671). In het derde
kwart van de zeventiende eeuw kwam met Gerrit Berckheyde (1638-1698) en de iets jonge-
re Jan van der Heyden (1637-1712) het stadsgezicht tot grote bloei. Deze laatste had een
voorkeur voor composities met bestaande gebouwen in gefantaseerde stadsgezichten,
terwijl Berckheyde meestal dichter bij de werkelijkheid bleef. Maar de belangrijkste ont-
wikkelingen binnen het topografische genre vonden plaats in de teken- en prentkunst.

Tijdens de Gouden Eeuw kwam ongeveer de helft van de wereldwijde boekenproduc-
tie uit de Nederlanden, en bijna de helft daarvan was bestemd voor de binnenlandse
markt. Topografie had daarin een groeiend aandeel, met bijvoorbeeld land- en zeeatlas-
sen of geïllustreerde stadsbeschrijvingen. De tekstkaternen en de illustraties werden
veelal apart verkocht; verzamelaars konden ze naar eigen inzicht laten binden of de pla-
ten afzonderlijk opnemen in hun collectie. Zo ontstonden in ons land (en met name in
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Amsterdam) vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw grote grafische collecties
rondom een bepaald thema, de zogenaamde ‘atlassen’. Ze bevatten bijvoorbeeld historie-
prenten, portretten, landkaarten, aanzichten van steden en dorpen, of afbeeldingen van
kastelen en landhuizen. Naast grafiek werden er ook tekeningen ingevoegd, die in veel ge-
vallen in opdracht waren vervaardigd. Verzamelaars namen vaak een gedrukte atlas als
uitgangspunt; ze voegden hun aanwinsten dan tussen de kaarten van het bijbehorende
gebied. Hoewel ook grote kunstenaars aan de atlassen hebben bijgedragen, was de artis-
tieke waarde van het materiaal ondergeschikt aan de documentaire functie. Van Manders
waarschuwing tegen het slaafs kopiëren van de werkelijkheid was daarom bij dit nieuwe
genre niet van toepassing. Toch was dit, zoals hieronder nog zal blijken, niet altijd een ga-
rantie voor betrouwbare voorstellingen.

Veel atlassen zijn in de loop der tijd uiteengevallen, andere verdwenen naar het bui-
tenland, zoals de beroemde Atlas Van der Hem. De Amsterdamse advocaat Laurens van der
Hem (1621-1678) verzamelde een grote hoeveelheid kaarten, prenten en tekeningen op to-
pografisch, historisch, volkenkundig, genealogisch en zelfs natuurhistorisch gebied.
Aanvankelijk bewaarde hij zijn collectie in een losbladige Blaeu-atlas, later heeft hij het
geheel laten inbinden. Deze ‘geografisch geordende visuele encyclopedie van de wereld’
is nog altijd compleet. Sinds 1730 bevindt zij zich in Wenen, tegenwoordig in de National -
bibliothek.31

In de laatste decennia van de zeventiende eeuw werd de topografische traditie in de
tekenkunst voortgezet door Constantijn Huygens jr. (1628-1697), Josua de Grave (1643-
1712) en de broers Valentijn en Bernardus Klotz (beiden werkzaam in de jaren 1670-1715).
Deze kunstenaars reisden mee op de veldtochten van Prins Willem iii. Ze verbeeldden
dorpen en kastelen ‘naar het leven’ in een weinig bevlogen, zakelijke stijl. De documen-
taire intentie werd benadrukt door de vermelding van afgebeelde plaats en datum; het
precieze doel van hun tekenactiviteit is echter niet bekend. In dezelfde periode introdu-
ceerden uit Italië en Frankrijk terugkerende kunstenaars het classicisme, dat met zijn
strenge schoonheidsleer de concurrentie aanging met het Hollandse realisme. De elegan-
te en verfijnde composities van deze meesters, met scherpe Italiaanse lichteffecten, zou-
den hun invloed doen gelden op de topografische kunst van de volgende eeuw.32

De achttiende eeuw

Het meest omvattende topografische project uit de tijd van de Republiek was de Atlas
der Vereenigde Nederlandsche Provintien of Belgium Illustratum, in de jaren 1710-1720 sa-
mengesteld door de Amsterdammer Mattheus Brouërius van Nidek (1677-1742). Van be-
roep was hij handelaar in civet, een door civetkatten afgescheiden geurstof die werd ge-
bruikt in de parfumindustrie. Zijn atlas had betrekking op het hele gebied van de
Verenigde Zeven Provinciën en de vijf Generaliteitslanden; hij luidde een nieuw tijd-
perk in van breed en systematisch opgezette topografische verzamelingen. Van Nidek
was voortdurend op zoek naar oudere afbeeldingen, die hij door diverse kunstenaars liet
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natekenen. Zijn atlas omvatte uiteindelijk meer dan 6000 bladen, waaronder circa 2500
getekende kopieën naar andere voorstellingen die Jacobus Stellingwerff (1667-1727) in
zijn opdracht vervaardigde.33

De atlas van Van Nidek is na zijn dood verspreid geraakt. Beter bewaard bleef de ver-
zameling van de Amsterdamse textielkooplieden Andries Schoemaker (1660-1735) en zijn
zoon Gerrit (1692-1736). In de jaren 1725-’35 vervaardigden zij bijna honderd geïllustreer-
de manuscripten met betrekking tot de Nederlandse geschiedenis en topografie, waarin
ook kastelen een belangrijke plaats innamen. Een groot aantal banden is nog intact, al
zijn ze niet bij elkaar gebleven. Veel van de ruim 2600 tekeningen maakte amateurteke-
naar Andries eigenhandig; gedeeltelijk naar het leven, maar hij kopieerde ook naar kun-
stenaars als Cornelis Pronk en Abraham de Haen en naar oudere voorbeelden. Voor de to-
pografische projecten werd hij bijgestaan door de reeds genoemde Stellingwerff, die zijn
studies ‘in het net’ overbracht en zo’n 1000 tekeningen voor de Schoemakers afleverde,34

samen met zijn echtgenote Antonina Houbraken (1686-1736), die na de dood van haar
man in 1727 zijn werk nog voortzette.35 Wanneer Stellingwerff de schetsen van Schoe -
maker kopieerde, bracht hij ‘verbeteringen’ aan die de betrouwbaarheid van de voorstel-
ling niet altijd ten goede kwamen; de artistiek zwakkere composities van zijn opdracht-
gever zijn daarom vaak betrouwbaarder.

Kasteel Heukelum is in de Atlas Schoemaker maar liefst elf keer afgebeeld, negenmaal
in een deel over Zuid-Holland (Amsterdam, K.O.G.), en tweemaal in een deel met adelyke
heeren huysen en voornaamste hofsteden (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek). Vijf tekenin-
gen tonen de toestand van voor 1672 (bijvoorbeeld nr. TA7 en TA18, afbeelding 5 en 6), vijf
de ruïne (bijvoorbeeld: nr. TB6, afbeelding 7), één de situatie van na de herbouw.36

Afbeelding 5 geeft een stadium weer dat moet dateren van na de vrijstaande donjon van
Jaspar Adriaansz. maar voor het ommuurde kasteel zoals Roghman dat weergaf in 1646-
’47. Als we de plattegrond van Van Deventer geloven dan was de buitenmuur al in 1560
voltooid. Dat is echter zoals gezegd vermoedelijk een idealisering. Van deze bouwfase
kennen we in totaal vijf afbeeldingen (nr. TA3-7), die terug moeten gaan op oudere voor-
beelden. Ze dateren allemaal van na de sloop van 1672. De Heukelum-tekeningen in de
Atlas Schoemaker zijn van de hand van Andries, behalve het aan Antonina Houbraken
toegeschreven (ingeplakte) blad waarin de ruïne grotendeels schuilgaat achter de voor-
burcht (nr. TB2, afbeelding 8). Rechts zien we muurresten van de zuidwestelijke hoek van
het kasteel, die in geen enkele andere tekening voorkomen.

Ook Gelderland kwam in de Atlas Schoemaker aan bod. Van twee (ongeïllustreerde)
delen Oudheeden van Gelderland en Zutphen van de hand van Gerrit is er slechts één bewaard
gebleven;37 de Koninklijke Bibliotheek bezit bovendien Gerrits Beschrijving van Gelderland,
een geïllustreerd verslag van de Franse veldtocht van 1672-1674.38 Belangrijker wat betreft
de Gelderse topografie was de Beschrijvinge van de Steeden / Dorpen / Adelyke Huysen Etc. in
Gelderlandt / geschikt naa de Order van ’t Alphabeth / met fraye teekeninge van Stellingwerff / de
Haen en andere. Dit oorspronkelijk eveneens tweedelige manuscript, met zo’n 650 tekenin-
gen, is in 1906 gekocht door het Arnhemse Rijksarchief. Helaas is het tijdens de slag om
Arnhem in 1944 verbrand, maar foto’s van alle tekeningen zijn opgenomen in de topogra-
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fische collectie van het rkd. Op basis van verschillende bronnen is het mogelijk gebleken
om de verloren delen grotendeels te reconstrueren.39

Een vergelijkbare maar kleinere reeks geïllustreerde manuscripten werd vanaf 1695 sa-
mengesteld door de Rotterdamse oudheidkundige Kornelis van Alkemade (1654-1737).
Naast historische, juridische en theologische onderwerpen kwam in een aantal banden
ook de topografie aan bod; deels met illustraties door Van Alkemade zelf, die (zo blijkt uit
bewaarde correspondentie) de voorbeelden om na te tekenen bijvoorbeeld leende van va-
der en zoon Schoemaker. Na een veiling in 1848 is de verzameling verspreid geraakt; veel
banden zijn uit elkaar gehaald maar enkele zijn nog intact.40 Van Heukelum zijn drie te-
keningen door Van Alkemade bekend, steeds gezien vanuit het zuidwesten voor het vol-
tooien van de weermuur. Op het hier getoonde voorbeeld (nr. TA4, afbeelding 9) is te zien
hoe de afbeeldingen net als bij de Schoemakers fungeerden als illustratie bij een histori-
sche tekst.

In de eerste helft van de achttiende eeuw werd ook weer een aantal topografische pu-
blicaties uitgegeven. Het vroegste voorbeeld is de Schatkamer der Nederlandsche Outheden uit
1711, samengesteld door de arts en amateurhistoricus Ludolf Smids (1649-1720). De pren-
ten door Jacobus Schijnvoet (1685-na 1733) waren merendeels gebaseerd op de kastelen-
reeks van Roghman.41 In 1725 verscheen vervolgens het Kabinet van Nederlandsche outheden
en gezichten, geïllustreerd door Abraham Rademaker (1676-1735) met opnieuw veel afbeel-
dingen van kastelen en adellijke huizen, waaronder zo’n tachtig ruïnes. Uit het voorwoord
blijkt dat hierin maar een deel van de etsen was gebaseerd op studies ‘naer ’t leven’:

Gelijk wij ons lange jaren agter een hebben onledig gehouden met het verzame-
len van Gedenkstukken der Ouden, zo als die naeukeurig afgetekent waren door
de beste Oude Meesters in onzer Liefhebbers Kabinetten: zoo heeft het ons goed
gedacht […] dezelve in ’t koper te brengen, op dat ook anderen deel zouden heb-
ben aen het vermaek dezer gezichten. Ook zijn ’er verscheydenen onder, waer
van geene teekeningen te vinden waren, naer t’ leven getekent.

Al in 1727-1733 kwam er een uitgebreidere versie op de markt: het Kabinet van Neder -
landsche en Kleefsche Outheden, met teksten van Brouërius van Nidek en Isaac de Jong, en
voor het einde van de eeuw volgden er vier herdrukken.42

Rademakers Kabinet was de eerste topografische publicatie die meer dan één stad of
streek tot onderwerp had. De oudere voorbeelden die hij voor een deel van de illustraties
gebruikte, blijken in veel gevallen onbetrouwbaar te zijn geweest. Ditzelfde geldt voor
zijn bijna 700 tekeningen van Nederlandse (waaronder veel Gelderse) kastelen, waarvan
er onlangs zo’n 350 in vier albums in een particuliere collectie zijn herontdekt. Rademaker
vervaardigde ze tussen 1718 en 1730 in opdracht van de Amsterdamse suikerbakker en
amateuroudheidkundige Christoffel Beudeker (1675-1756).43 De twee afbeeldingen van
kasteel Heukelum in deze reeks waren getekend op één blad dat later is doorgeknipt (nr.
TA6 en TA15; afbeeldingen 10 en 11). De eerste gaat via een prent in Schijnvoets Schatkamer
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terug op Roghman; de tweede voorstelling toont het kasteel voor voltooiing van de bui-
tenmuur en is mogelijk gebaseerd op een voorbeeld dat ook Schoemaker en Van Alkemade
hebben gebruikt (zie bijvoorbeeld nr. TA1, afbeelding 5).

Een correcte weergave van het onderwerp werd bij dit soort topografische reeksen
wel degelijk belangrijk gevonden; onjuistheden ontstonden door het kopiëren naar
voorbeelden waarvan de waarheidsgetrouwheid niet controleerbaar was. De prenten die
Rademaker vanaf het tweede kwart van de eeuw heeft gemaakt, blijken vaker te zijn ge-
baseerd op studies ter plaatse. De jongste generatie topografen die vanaf die periode ac-
tief werd, werkte meer ‘naar het leven’, of naar recentere voorbeelden die onderling wer-
den uitgewisseld. Er is verondersteld dat de kunstenaars zich bewust werden van de
onbetrouwbaarheid van het oudere materiaal, maar even belangrijk was de sterk toege-
nomen vraag waardoor de al langer in omloop zijnde voorbeelden niet meer toereikend
waren. Ook het werken naar oudere voorstellingen bleef echter gebruikelijk. De over-
gang tussen slaafs kopiëren en tekenen ‘naar het leven’ was dan ook geleidelijker dan
wordt aangenomen.44

Het hogere artistiek niveau van de nieuwste generatie topografen kwam vooral tot ui-
ting in het werk van de veelzijdige tekenaar en schilder Cornelis Pronk (1691-1751). Net
als de Haarlemse en Amsterdamse landschapskunstenaars van een eeuw eerder trok hij
met zijn schetsboek het land in; met zijn aan de Italianisanten ontleende scherpe lichtef-
fecten en een subtiele toepassing van schaduwen maakte hij realistische, monumentale
composities. Zijn 10 aug 1735 gedateerde eenvoudige schets van Heukelum (nr. TC6, af-
beelding 12) is echter niet van zijn typerende wassingen voorzien; vermoedelijk was de te-
kening bedoeld als studie voor een uitgewerkte versie. De bouwhuizen op het voorterrein
zijn in aanbouw en ook de brug lijkt nog onafgewerkt; dit maakt het blad uitzonderlijk:
realistische voorstellingen van bouwactiviteiten zijn in de kunst van voor 1800 zeldzaam.

Pronks belangrijkste leerling was Abraham de Haen (1707-1748), die vanaf 1728 veel
met hem door het land trok. Op stilistische gronden wordt verondersteld dat De Haen in
het begin van zijn kunstenaarsloopbaan bij Rademaker in de leer is geweest.45 Een vroe-
ge tekening die eerder op naam van zijn vermeende leermeester stond (nr. TB5, afbeelding
13), kon worden toegeschreven en gedateerd dankzij verschillende kopieën door
Schoemaker waarop maker en datum van het voorbeeld zijn vermeld (nr. TB6-TB8). Uit
een andere Schoemaker-tekening (nr. TB3) valt bovendien af te leiden dat De Haen in 1725
ook de voorzijde van de ruïne heeft getekend, de verblijfplaats van dat tweede blad is nu
echter onbekend.

De voorburcht lijkt bij De Haen niet meer de oorspronkelijke kruisvorm te hebben
zoals we die zien in de vroegere voorstellingen en in het aan Antonina Houbraken toege-
schreven blad (afbeelding 8). Meer decoratieve herhalingen naar De Haen kennen we van
de hand van Aert Schouman (1710-1792) (nr. TB9 en, naar het nu onbekende blad: nr. TB4,
afbeelding 14). Topografie was slechts één van zijn specialismen. Recent is gebleken dat
hij ook kasteeltekeningen van anderen (onder wie De Haen) van een decoratieve wassing
heeft voorzien, waardoor ze meer aansloten bij de smaak van zijn tijd. Het is onbekend of
hij dit deed voor zijn eigen collectie of in opdracht van een verzamelaar.46
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De kwaliteiten van de nieuwe generatie topografische kunstenaars vonden hun weerslag
in Het verheerlijkt Nederland of kabinet van hedendaagsche gezichten. Deze negendelige reeks,
in de periode 1745-1774 verschenen bij de Amsterdamse uitgever Isaac Tirion, wordt ge-
zien als de belangrijkste topografische publicatie van de achttiende eeuw. De ruim 750
etsjes van dorpen, landhuizen en kastelen waren bedoeld als aanvulling op de tussen 1738
en 1795 verschenen Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden, een toevoeging voor de
Nederlandse markt aan de uit het Engels vertaalde Tegenwoordige staat van alle volkeren. Het
verheerlijkt Nederland is ook te beschouwen als een vervolg op Rademakers Kabinet, maar
nu met uitsluitend naar het leven.47 In de negen delen zijn zeven Nederlandse provincies
in beeld gebracht, naar tekeningen van Pronk, De Haen en Jan de Beijer (1703-1785), even-
eens een leerling van Pronk. Het was vooral deze laatste die de nieuwe topografische
school in de tweede helft van de achttiende eeuw voortzette. Zijn tekentrant was minder
fijnzinnig dan die van zijn leermeester, maar met een laag standpunt en subtiele perspec-
tivische vervormingen wist hij kastelen en landhuizen zelfs op klein formaat een grote
statigheid te verlenen. Gelderland is opgenomen in het derde deel;48 kasteel Heukelum is
in het zesde deel (gewijd aan Holland, Delfland en Rijnland) vertegenwoordigd met ge-
zichten uit het westen en noordwesten, geëtst op één plaat (nr. PC3 en PC5, afbeelding 15).
De voortekeningen door Jan de Beijer zijn niet meer bekend.49

In 1786-1792 verschenen in Amsterdam nog de Vaderlandsche gezichten, eveneens be-
doeld als extra illustratie van de Tegenwoordige staat, met etsen naar voortekeningen van
Jan Bulthuis (1750-1801). De overeenkomsten met de illustraties in Het verheerlijkt Neder -
land zijn opvallend; zelfs de maten zijn vrijwel identiek. Heukelum is in de Vaderlandsche
gezichten te zien vanuit het noorden, waardoor vooral de minder interessante achterkant
in beeld wordt gebracht. Dit is merkwaardig tenzij men de prent ziet als een aanvulling
op de twee in Het verheerlijkt Nederland, die het huis immers van deze zijde juist niet tonen.
Het is inderdaad het enige gezicht op de achterzijde van na de herbouw, en daarmee een
interessante bron van informatie (nr. PC6, afbeelding 16).

Terwijl de tekenkunst in de achttiende eeuw bloeide, leed de schilderkunst onder de
economische stilstand. Een schilderij vergde nu eenmaal een grotere investering dan een
werk op papier. Waarschijnlijk werd de markt bovendien negatief beïnvloed door de vele
doeken en panelen uit de Gouden Eeuw die nog in omloop waren. Vanaf het midden van
de eeuw was er een lichte verbetering, waarbij onder andere het geschilderde landhuis -
portret weer in de belangstelling kwam. De regentenstand was vanaf het einde van de ze-
ventiende eeuw geslotener geworden. Wie wilde stijgen op de maatschappelijke ladder,
moest deelnemen aan een ingewikkeld sociaal spel waarin statussymbolen een belangrij-
ke rol vervulden. Om in de stadswoning met hun buitenverblijf te kunnen pronken lie-
ten regenten er een schilderij van maken, het liefst door specialisten als Jan ten Compe
(1713-1761) of Isaac Ouwater (1748-1793). Wie echt iets bijzonders wilde, liet zijn huis ver-
eeuwigen in een achterglasschildering met goud en zilver door Jonas Zeuner (1727-1814);
ook Heukelum is op deze manier vereeuwigd (nr. D3). Daarnaast liet men een landhuis
soms afbeelden in een geschilderd kamerbehangsel. De enige bekende schildering van het
huis na de herbouw (nr. D2, afbeelding 17) zou, vanwege de wat grove techniek en het ver-
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tekende perspectief, mogelijk een fragment uit zo’n behangsel kunnen zijn. In dat geval
stamt het vermoedelijk uit een stadswoning van de toenmalige eigenaren, de familie Van
der Stel of, vanaf 1788, Van Gennep.50

Een van de productiefste topografische tekenaars uit het einde van de achttiende
eeuw was Nicolaas Wicart (1748-1815).51 Zijn composities zijn opgebouwd volgens een
vast schema, met bomen als repoussoir en een dorp in het verschiet; de tekeningen die hij
niet van een topografische annotatie heeft voorzien, zijn moeilijk te identificeren.
Verklaring hiervoor is waarschijnlijk zijn werkzaamheid als porseleinschilder bij de
Manufactuur Oud Loosdrecht. Voor een evenwichtige decoratie van de serviezen was een
dergelijke standaardisering noodzakelijk. Gezichten op kasteel Heukelum zijn van zijn
hand niet bekend, ook niet op Loosdrechts porselein. Wel is het huis afgebeeld op een bord
uit het beroemde in Meissen vervaardigde Stadhouderlijke Servies, dat rond 1772 werd ge-
schonken aan Prins Willem v. De meer dan 400 delen waren gedecoreerd met voorname-
lijk Nederlandse topografische voorstellingen. In de negentiende eeuw is het servies ver-
spreid geraakt; een deel bevindt zich nu op Het Loo maar de verblijfplaats van het bord
met Heukelum (nr. E3) is onbekend. Voor het laatst is het gesignaleerd op een veiling in
Londen in 1967, toen het werd gekocht door de Londense kunsthandelaar S. Morpurgo. Er
bestaat geen afbeelding van, maar op basis van de andere serviesdelen wordt aangenomen
dat de voorstelling was gebaseerd op een van de prenten van Hendrik Spilman in Het ver-
heerlijkt Nederland (1745-1774).

De belangrijkste Gelderse atlas die nog particulier bezit is, ooit bekend als de Collectie
Haersma de With, bestaat grotendeels uit materiaal uit achttiende-eeuwse atlassen zoals
die van Brouërius, dat weer was opgenomen in de in 1850 grotendeels geveilde atlas De
Burlett.52 Naast ruim 1000 topografische tekeningen, waaronder honderden kastelen en
landhuizen, bevat hij een even groot aantal prenten en kaarten. De meeste hier bespro-
ken topografische tekenaars zijn in de atlas vertegenwoordigd, maar koploper is Jacobus
Stellingwerff, met zo’n 250 bladen. In de periode 1950-2004 was de atlas als bruikleen op
het rkd, waar hij is beschreven en gefotografeerd; de tekeningen zijn online raadpleeg-
baar.53

De negentiende eeuw

Aan het einde van de achttiende eeuw vonden ingrijpende maatschappelijke ontwikke-
lingen plaats. De Franse Revolutie zorgde voor een lange periode van onrust op het
Europese vasteland. Tegelijk begon in Engeland de Industriële Revolutie, die het aanzien
van stad en land voorgoed zou veranderen. De Romantiek die zich in deze periode begon
te manifesteren, vormde hierop een reactie. Enerzijds verheerlijkte de nieuwe stroming
het gevoel en de verbeelding, maar anderzijds schiep ze ook een sfeer van weemoed en
idealisering van het nationale verleden. In de beeldende kunsten kwam er verzet tegen
het door de academies opgelegde classicisme; de traditionele compositieleer werd losge-
laten ten gunste van een meer op het effect gerichte benadering van het onderwerp. Sterke
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licht-donkercontrasten werden populair, en omdat landschappen en genrevoorstellin-
gen zich beter leenden tot het verbeelden van de gevoelswereld, raakten mythologische
en Bijbelse onderwerpen in diskrediet.

In Nederland werd de romantische schilderkunst sterk beïnvloed door de schilders
uit de Gouden Eeuw, die al vanaf het einde van de achttiende eeuw weer in de belangstel-
ling stonden. Vooral Jacob van Ruisdael en Meindert Hobbema golden als ideale voorbeel-
den. Maar de mentaliteit van de romantische kunstenaars verschilde wezenlijk van die
van hun illustere voorgangers: de realistische weergave was nu ondergeschikt aan het uit-
drukken van gevoelens; dromerige stadsgezichten en landschappen met vervallen burch-
ten verwezen naar een geïdealiseerd Hollands verleden. Het door Van Mander verwoorde
principe werd nu als het ware omgedraaid: in plaats van het aanpassen van de werkelijk-
heid aan de compositie werd een ideaalbeeld ingevuld met willekeurige fragmenten uit
die werkelijkheid.54

De landschapschilderkunst werd in deze periode tot een hoogtepunt gebracht door
Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862). Een groot deel van zijn werkzame leven bracht hij
door in het Duitse Kleef, waar hij in 1841 een schilderschool oprichtte. De meeste van zijn
leerlingen waren echter Nederlanders, evenals veel van zijn kopers. Kastelen en kasteel-
ruïnes namen in zijn oeuvre een belangrijke plaats in. Vanaf de jaren 1840 drukten de heu-
velachtige Rijnoevers met hun vervallen burchten een stempel op zijn veelal gefantaseer-
de composities, maar Koekkoek bleef vooral schatplichtig aan de grote voorbeelden uit de
zeventiende eeuw, zoals Ruisdael en Hobbema. Regelmatig keerde hij terug naar
Nederland, bijvoorbeeld naar de duinen rond Haarlem waar zijn illustere voorgangers
‘naar het leven’ hadden getekend. De mate van realisme is bij schilders van de romanti-
sche school moeilijk vast te stellen. Enerzijds hebben veel gefantaseerde voorstellingen in
de kunsthandel ten onrechte specifieke topografische titels gekregen, aan de andere kant
worden zogenaamde fantasievoorstellingen vaak alsnog geïdentificeerd. In fantasiege-
zichten zijn bovendien soms getrouwe weergaves van bestaande gebouwen verwerkt. Zo
werd onlangs in een imaginair stadsgezicht van Willem Koekkoek (1839-1895) een gede-
tailleerde weergave ontdekt van de Geldersche Toren (Spankeren) zoals die eruitzag voor
de ingrijpende verbouwing van 1868.55

In de loop van de eerste eeuwhelft verscheen een groeiend aantal publicaties van (his-
torisch-)topografische aard. De populariteit hiervan hield verband met de economische
ontwikkeling in ons land. Hoewel een echte industriële revolutie pas op gang kwam van-
af de jaren 1870, was er door de groei van handel en nijverheid al een middenklasse van
enige omvang ontstaan. Schilderijen kon deze nieuwe maatschappelijke laag zich maar
beperkt permitteren, maar met behulp van losse prenten en plaatwerken nam men ken-
nis van de nieuwste ontwikkelingen in de kunsten of verdiepte men zich bijvoorbeeld in
het nationale verleden. De geïllustreerde plaats- en streekbeschrijvingen, die dankzij
technische ontwikkelingen in de grafische sector in groeiende oplages tegen steeds lage-
re prijzen op de markt werden gebracht, vonden gretig aftrek. Een vroeg voorbeeld is het
met litho’s geïllustreerde Chateaux et Monuments des Pays-Bas (Brussel: J.A.M. Jobard 1825-
1830) door Jean Joseph de Cloet. In 1841-1846 verscheen vervolgens Christiaan Robidé van
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der Aa’s Oud-Nederland in de uit vroegere dagen, overgeblevene Burgen en Kasteelen, geschetst en
afgebeeld. Bijdrage nr. 55 was gewijd aan Heukelum, met een litho naar een tekening door
Johannes Franciscus Christ (1790-1845) (nr. TC1, afbeelding 18). De voortekening gaat vol-
gens de tekst zelf weer terug op een schets door Guillaume Jean Bos (1815-1888), een ama-
teurtekenaar die een tijd op Heukelum heeft gewoond.56 We zien hoe de keermuur van
het kasteeleiland volgens de mode van die tijd grotendeels plaats had gemaakt voor een
glooiend eiland. Het prominente stempel laat zien dat het blad in de collectie Bodel
Nijenhuis (nu in de Leidse Universiteitsbibliotheek) als zuiver documentair werd be-
schouwd.57 Veel minder betrouwbaar waren de prenten in de zesdelige reeks Merkwaar -
dige kastelen in Nederland uit 1854-1861, door de letterkundige en kunstenaar Willem Jacob
Hofdijk (1816-1888) en de bekende schrijver Jacob van Lennep (1802-1868). De litho’s door
Pieter Trap (1821-1905) moesten de situatie weergeven van eeuwen terug. Daarbij werd
opnieuw teruggegrepen naar niet altijd even overtuigende oudere prenten en tekenin-
gen.

Vanaf het midden van de eeuw trokken Nederlandse kunstenaars weer vaker het land in
en in navolging van de school van Barbizon werd er voor het eerst ook buiten geschilderd.
Veel Gelderse kastelen zijn in de periode 1858-1875 ‘naar het leven’ getekend door de
doopsgezinde predikant Jacobus Craandijk (1834-1912). Later zijn enkele van deze teke-
ningen ook als voorbeeld gebruikt voor illustraties in de door hem samengestelde serie
Wandelingen door Nederland (1875-1888).58 De Wandelingen waren bij het publiek bijzonder
gewild: al voor het eind van de eeuw beleefden ze een tweede, derde en vierde druk.

De meest mysterieuze afbeelding van Heukelum uit deze periode is wel een litho in
de reeds genoemde collectie Bodel Nijenhuis (nr. PC2, afbeelding 19). Hij zou blijkens een
oude annotatie afkomstig zijn uit de Lingebloemen door J.H.M. Zimmerman. Doordat van
dit vermoedelijk in de jaren 1840 verschenen boek geen enkel exemplaar is opgespoord, is
de context van de prent onduidelijk. De jongeman in de studeerkamer (van wie de even-
tuele band met het huis onbekend is) suggereert dat het ging om fictie.

In de tweede eeuwhelft ontwikkelde de rond 1840 uitgevonden fotografie zich van een
techniek voor ingewijden tot een massaproduct. Na een aantal experimenten waarbij
boeken werden geïllustreerd met echte foto’s werden er verschillende fotomechanische
reproductietechnieken ontwikkeld, die uiteindelijk zouden uitmonden in de offsetdruk.
De documentaire rol van teken- en prentkunst werd grotendeels door dit medium over-
genomen. Als onderwerp in de figuratieve kunsten behield het kasteel wel zijn beschei-
den plaats, maar niet meer als specifiek genre.

Epiloog

De meeste topografische collecties uit de tijd van de Republiek zijn door vererving en ver-
koop verspreid geraakt. Veel van het materiaal ging deel uitmaken van weer nieuwe atlas-
sen, samengesteld door nieuwe generaties liefhebbers maar steeds vaker ook door openba-
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re instellingen, zoals stedelijke en provinciale archieven, musea en bibliotheken. Zo schonk
in 1897 de bekende illustrator en verzamelaar Alexander Ver Huell (1822-1897) zijn kunst-
collectie aan de gemeente Arnhem. Het was zijn bedoeling dat er voor zijn verzameling een
Kunst Museum Ver Huell zou komen. In plaats daarvan werd met zijn collectie en de op-
brengst van zijn woonhuis het nieuwe Arnhemse Gemeentemuseum opgericht; de zes
mappen met Gelderse topografie die hij naliet vormden de kern van de Topografische Atlas
Gelderland.59 Deze is nu ondergebracht bij het Gelders Archief als onderdeel van de belang-
rijkste openbare beeldcollectie met betrekking tot Gelderland: tienduizenden topogra -
fische prenten, tekeningen, ansichtkaarten en foto’s, die toegankelijk zijn op www.gelders-
archief.nl/beeld—geluid. Ver Huell bezat onder andere ruim honderd van de circa
zevenhonderd Gelderse Stellingwerff-tekeningen (merendeels kastelen en huizen) uit de
atlas van Brouërius van Nidek. Nog eens bijna tweehonderd bladen uit deze reeks bevinden
zich in de collectie Craandijk-Scheffer in de Gemeentebibliotheek van Rotterdam; ze zijn
raadpleegbaar op www.historischetopografie.nl.60 Verder is er de eveneens gedigitaliseerde
collectie Kastelen in Beeld van de Gelderland Bibliotheek in Arnhem, met tienduizenden to-
pografische ansichtkaarten, foto’s en prenten, waaronder zo’n 4000 afbeeldingen van
Gelderse kastelen, op www.gelderlandinbeeld.nl. Kern van deze collectie is de schenking
van Dirk J.G. Buurman (1917-2003), voormalig directeur van de Stichting Vrienden der
Geldersche Kasteelen.61

Minstens zo interessant zijn de prentenkabinetten van binnen- en buitenlandse mu-
sea, waarin tegenwoordig vaak online kan worden gezocht.62 Ook daar bevinden zich veel
Nederlandse topografische kunstwerken; omdat ze veelal om artistieke redenen zijn ge-
kocht, zijn ze doorgaans niet op plaatsnaam ontsloten, voor zover het onderwerp al be-
kend is. Hetzelfde geldt voor prenten en tekeningen in de kunsthandel. De conservatoren
van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie identificeren jaarlijks honder-
den afbeeldingen van Nederlandse kastelen, steden en dorpen, vooral uit buitenlandse
veiling- en museumcatalogi. Vaak gaat het om de zoveelste herhaling van een bekend mo-
tief, maar het komt voor dat er unieke afbeeldingen van lang verdwenen monumenten
worden herontdekt. Niet zelden wordt ook onze kennis over verdwenen Gelderse kaste-
len en buitenplaatsen door dit soort vondsten vergroot.63

*Mijn dank gaat uit naar Robbie Dell’Aira, Charles Dumas, Peter J. Emck, Bert Kolkman, Jan Willem Ruyten, Coen

Schimmelpenninck van der Oije en Leo van der Stel voor hun adviezen en hulp bij het samenstellen van dit artikel.
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1 J. Adriaansz., Detail uit een kaart van Asperen,
Heukelum en Leerdam, 1549. Den Haag,
Nationaal Archief

2 J. van Deventer, Detail uit een kaart van Asperen, Heukelum en Leerdam, ca. 1560. Madrid, Biblioteca Nacional
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3 R. Roghman (toegeschr.), Heukelum vanuit het noordwesten, tekening, ca. 1646-1647. Part. coll.

4 R. Roghman (toegeschr.),
Heukelum vanuit het zuid-
oosten, tekening, ca. 1646-1647.
Part. coll.
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5 A. Schoemaker, Heukelum vanuit het zuidwesten, voor de voltooiing van de weermuur, tekening, ca. 1730-1735.
Amsterdam, K.O.G. (in een manuscript)
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6 A. Schoemaker, Heukelum vanuit het noordoosten, tekening, ca. 1730-1735. Amsterdam, K.O.G. (in een manuscript)
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7 A. Schoemaker, De ruïne van Heukelum vanuit het noordoosten, tekening, ca. 1730-1735. Amsterdam, K.O.G. (in een 
manuscript)

8 A. Houbraken, Voorburcht en ruïne van Heukelum vanuit het zuidwesten, tekening, ca. 1730-1735. Amsterdam, K.O.G. 
(in een manuscript)
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9 K. van Alkemade, Heukelum vanuit het
zuidwesten, voor voltooiing van de weer-
muur; tekening, ca. 1695-1710. Kasteel
Twickel (in een manuscript)

10 A. Rademaker, Heukelum vanuit het zuidwesten, voor de voltooiing van de weermuur; teke-
ning, ca. 1720-1730. Part. coll.

11 A. Rademaker, Heukelum vanuit het zuidoosten, tekening, ca. 1720-1730. Part. coll.
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12 C. Pronk, Heukelum vanuit het noordwesten, tekening, 1735. Den Haag, rkd

13 A. de Haen, Ruïne van Heukelum vanuit het noordoosten, (naar?) tekening uit 1725. Part. coll.
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14 A. Schouman, Ruïne van Heukelum vanuit het zuidwesten, tekening, ca. 1750-1760. Arnhem, Gelders Archief, Topografische Atlas
Gelderland

16 C.F. Bendorp naar J. Bulthuis, Heukelum vanuit het noorden, ets uit Vaderlandsche gezichten, ca. 1786-1792
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15 H. Spilman naar J. de Beijer, Heukelum vanuit het noordwesten (493) en vanuit het westen (494), ets uit Het Verheerlijkt
Nederland, ca. 1750-1757
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Boven: 18 J.F. Christ naar G.J. Bos, Heukelum vanuit het zuidwesten, tekening, ca. 1840-1846. Leiden, Universitaire bibliotheken, Bijzondere collec-
ties, coll. Bodel Nijenhuis

Links: 17 Anoniem, Heukelum vanuit het zuidwesten, olieverf op doek (fragment uit een behangsel?), tweede helft achttiende eeuw. Coll. kasteel
Heukelum
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19 (Naar?) A.W. Nieuwenhuyzen, Heukelum vanuit het zuidwesten (in spiegelbeeld), en: Man in studeerkamer, lithogra-
fie, ca. 1835-1850 (ill. uit onbekend boek). Leiden, Universitaire bibliotheken, Bijzondere collecties, coll. Bodel Nijenhuis
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Lijst van alle bekende afbeeldingen van Heukelum tot ca. 1850

Binnen de subgroepen is de ordening niet chronologisch maar in volgorde van windrich-
ting, kloksgewijs van zuidwest tot zuid; daarbinnen alfabetisch op kunstenaarsnaam.
Dateringen hebben betrekking op het werk zelf, de weergegeven situatie kan vroeger zijn.

A: voor de sloop van 1672, tekeningen

Kaarten

TA1: Jaspar Adriaansz. (?-1568), Kaart van de limietscheiding tussen de Grafelijkheid van Holland en den heer van half Asperen, met

gezigten: vol d’oiseau van de steden Asperen, Heukelum en Leerdam (met daarop een schets van het kasteel), pen en penseel

in kleur, 79 x 110 cm.

> 1549 gedateerd.

> Herkomst/verblijfplaats: Den Haag, Nationaal Archief, inv.nr. 4 vth 2452.

> Zie begin van het artikel voor de interpretatie van deze voorstelling.

TA2: Jacob van Deventer (1501 of ’02-1575), Kaart van Leerdam, Asperen en Heukelum (met daarop een kleine schets van het

kasteel in vogelvluchtperspectief), pen en penseel in kleur, 57 x 85 cm.

> Circa 1560.

> Herkomst/verblijfplaats: Madrid, Biblioteca Nacional, ms Res 207, nr. 19, 24v-25r.

> De kaarten van Van Deventer zijn topografisch niet altijd nauwkeurig, maar belangrijke bouwwerken gaf hij door-

gaans realistisch weer.

> Lit.: C.L. van Groningen, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. De Vijfherenlanden met Asperen, Heukelum

en Spijk (Den Haag 1989) passim; C. Koeman e.a., De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Map 1. Nederland: Zuid-

Holland (Alphen aan de Rijn/Landsmeer 1992) kaart negen en toelichting (niet gepagineerd).

Vanuit het zuidwesten, voor de ommuring

TA3: Kornelis van Alkemade (1654-ca. 1737), Heukelum vanuit het zuidwesten, voor de ommuring; pen en penseel in bruin en

grijs, 86 x 88 mm.

> M.o.: Slot van Heukelom.

> Vermoedelijk ca. 1695-1710; kopie naar een onbekende voorstelling, vgl. ook nr. TA4-TA6.

> Herkomst/verblijfplaats: Nederland, part. coll. BvB. Vermoedelijke afkomstig uit één van de topografische manus -

cripten van K. van Alkemade en P. van der Schelling (zoals de hieronder vermelde exemplaren op kasteel Twickel).

> Lit.: W.R. Beelaerts van Blokland en Ch. Dumas, De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker (Zwolle/Wijk bij

Duurstede 2006) 224, onder nr. ii:152 (over deze tekening) en 54-56 (over de manuscripten).

TA4: Kornelis van Alkemade (1654-ca. 1737), Heukelum vanuit het zuidwesten, voor de ommuring; pen in bruin, 110 x 145 mm

(ovale kaderlijn; hele blad: 36 x 22,5 cm).

> M.o.: t’ Slot te Heukelom. / Dit is een seer oud slot, op ’t welcke de heeren van dese naam / woonden, hebbende de gedaante van een

der oudste slooten / deser landen, t wert gelooft gebout te syn omtrent den jare / 1200, by een der Arkelsche Heeren; den eersten van
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welcke / den titel van Heeren van Heukelom voerde van Otto van / Arckel, aan wient A.° 1272 is gegeven; sedert ist syne naa- / ko-

melingen bygebleven, tot dat A.° 1597, door overlyden van / de eenige erf-dochter, ongehuwt overleden, synde de dogter / van hr.

Otto van Arckel, weder quam op Elisabet van / Arckel, weduwe van den heere van Castres.

> Ca. 1695-1710; kopie naar een onbekende voorstelling.

> Herkomst/verblijfplaats: tekening in K. van Alkemade en P. van der Schellings Oude Adelijke Stam-huysen Castelen

Burgen Sloten in Hollandt [...] beschreven en afgebeeldt door Korn. van Alkemade, met aantekeningen van Mr P. van der Schelling,

Ambt Delden, Kasteel Twickel, inv.nr. M 866, fol. 12 recto.

> Dit album is in 1710 gezien door een reiziger; zie hierover Z.C. von Uffenbach, Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen,

Holland und Engelland (Frankfurt/Leipzig/ Ulm 1753-1754) deel 3, 267 en 270. Uffenbach schreef dat Van Alkemade

toen al zo’n zestien jaar met zijn albums bezig was.

TA5: Kornelis van Alkemade (1654-ca. 1737), Heukelum vanuit het zuidwesten, voor de ommuring; pen in bruin, 80 mm (door-

snee kaderlijn; hele blad: 182 x 115 mm).

> M.o.: Slot te Heukelom.

> Vermoedelijk ca. 1695-1710; kopie naar een onbekende voorstelling.

> Herkomst/verblijfplaats: tekening in K. van Alkemade en P. van der Schellings Afbeelding van de oude aadelyke stam-huy-

zen, kasteelen, [en] lust-huyzen, geleegen in Hollandt, ende West-Vriesland […], verzameld en met de penne getekend door K. van

Alkemade [en] P. van der Schelling, Ambt Delden, Kasteel Twickel, inv.nr. Y-1333-2, deel 2, fol. 33 recto.

> Lit.: Beelaerts van Blokland e.a. 2006, 224, onder nr. ii:152.

TA6: Abraham Rademaker (1676/1677-1735), Heukelum vanuit het zuidwesten, voor de ommuring; penseel in bruin, 167 x 264

mm (langs de onderste kaderlijn afgesneden).

> M.b.: ’t Slot Heukelom van vooren.

> Samen met nr. TA15 op één blad.

> Ca. 1720-1730; kopie naar een onbekende voorstelling.

> Herkomst/verblijfplaats: Amsterdam, coll. Hendrick de Wacker van Son (1728-1778); veiling Amsterdam (De Leth),

26 oktober 1761 en volgende dagen, nr. F 152 (voor f 3,- verkocht aan Barent Greve); Nederland, part. coll. BvB (als on-

derdeel van een vierdelig album; vol. ii, fol. 152 boven).

> Lit.: Beelaerts van Blokland e.a.2006, 224, nr. ii:152 boven. 

TA7: Andries Schoemaker (1660-1735), Heukelum vanuit het zuidwesten, voor de ommuring, pen in grijsbruin, penseel in kleur,

136 x 175 mm (kaderlijn; hele blad: 37,5 x 24 cm).

> M.o.: het huys te heuculum in een ander gesight.

> Samen met nr. TA18 op één blad.

> Ca. 1730-1735; kopie naar een onbekende voorstelling. Deze tekening toont als enige de poorttoren met een klokge-

vel, zoals die ook lijkt te zijn afgebeeld op de kaart uit 1549 (zie nr. TA1).

> Herkomst/verblijfplaats: tekening in de Beschrijving en afbeelding der steeden, dorpen, gehugten, aadelijke en andere ge-

bouwen in Zuijt Holland, en aankleven van dien, meest naat leeven getekent, en na de letters G, H, I, K gelegt, dus beschreven en

met veel moete bij een versaamelt door Andries Schoemaker, Amsterdam, in dut jaar, anno 1730 (handschrift met tekeningen

van Andries Schoemaker, Jacobus Stellingwerff, Valentijn Klotz e.a., deels naar Cornelis Pronk en Abraham de Haen,

in 1899 door de familie Six geschonken aan het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap), Amsterdam, kog, Atlas

Schoemaker: Zuid-Holland dl. iii, fol. 337 onder.
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Voor 1672, overige

TA8: Andries Schoemaker (1660-1735), Heukelum vanuit het zuidwesten, pen in grijsbruin, penseel in kleur, 163 x 203 mm

(kaderlijn; hele blad: 37,5 x 24 cm).

> L.o.: A:D HAAN; m.o.: Het oud Adelijk slodt Heukelum.

> Ca. 1730-1735; kopie naar een nu onbekende tekening door Abraham de Haen (1707-1748) naar een ouder voorbeeld.

> Herkomst/verblijfplaats: tekening in de Beschrijving en afbeelding der steeden, dorpen, gehugten, aadelijke en andere ge-

bouwen in Zuijt Holland etc. (zie nr. TA7), Amsterdam, kog, Atlas Schoemaker: Zuid-Holland dl. iii, fol. 338.

> De delen Zuid-Holland zijn 1730 gedateerd maar Schoemaker heeft er nog tot zijn dood in 1735 aan gewerkt; zie J.

Otten, ‘De Atlas Schoemaker’, Leids Kunsthistorisch Jaarboek 10 (1995) 178-188.

TA9: Hendrik Tavenier (1734-1807), Heukelum vanuit het zuidwesten, pen en penseel in grijs, 185 x 240 mm.

> In verso gesign.

> M.o.: Heukelom.

> Pendant van nr. TA12.

> Tweede helft achttiende eeuw; kopie naar hetzelfde voorbeeld als fol. 338 bij het K.O.G. in Amsterdam (nr. TA8).

> Herkomst/verblijfplaats: coll. Kasteel Heukelum.

> Lit.: Van Groningen 1989, 153, afb.

TA10: toegeschreven aan Roelant Roghman (1627-1692), Heukelum vanuit het noordwesten; zwart krijt, penseel in grijs, 345 x

494 mm.

> In verso: huys te Hoekelum (in achttiende-eeuwse hand?).

> Ca. 1645-1650.

> Lit.: H.W.M. van der Wyck en J.W. Niemeijer, De kasteeltekeningen van Roeland Roghman. Dl. I (Alphen aan de Rijn 1989)

94, nr. 74, afb. (hierin wordt vanwege de relatief grove uitvoering de eigenhandigheid in twijfel getrokken).

> Herkomst/verblijfplaats: coll. Hillebrand Bentes (vermeld in inventaris door Cornelis van Alkemade); coll.

Christiaan van den Hoek; coll. Jean de Wolff; coll. Cornelis Ploos van Amstel; veiling Amsterdam (Van der Schley e.a.),

3 maart 1800 (in omslag kk n° 3), aan de handelaar Roos; coll. Cornelis Hofstede de Groot; Nederland, part. coll. BvB.

TA11: Andries Schoemaker (1660-1735), Heukelum vanuit het noordoosten, pen in grijsbruin, penseel in kleur, 140 x 198 mm

(kaderlijn; hele blad: 37,5 x 24 cm).

> L.o.: A:d:Haan; m.o.: Het slod Heukelom van Achteren.

> Samen met nr. TB7 op één blad.

> Ca. 1730-1735; kopie naar een onbekende tekening door Abraham de Haen (nr. O2), naar een ouder voorbeeld (de

kunstenaar werd na de sloop geboren).

> Herkomst/verblijfplaats: tekening in de Beschrijving en afbeelding der steeden, dorpen, gehugten, aadelijke en andere ge-

bouwen in Zuijt Holland, etc. (zie nr. TA7), Amsterdam, K.O.G., Atlas Schoemaker: Zuid-Holland dl. iii, fol. 347 boven.

TA12: Hendrik Tavenier (1734-1807), Heukelum vanuit het noordoosten, pen en penseel in grijs, 185 x 240 mm.

> In verso: gesign.

> M.o.: t huis te heukelom van achteren.

> Pendant van nr. TA9.

> Tweede helft achttiende eeuw; kopie naar hetzelfde voorbeeld als fol. 347 bij het K.O.G. in Amsterdam (nr. TA11).

> Herkomst/verblijfplaats: coll. Kasteel Heukelum.

TA13: Anoniem, Heukelum vanuit het zuidoosten, tekening.

> Achttiende eeuw; na 1711.
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> Kopie naar de prent door J. Schijnvoet (nr. PA1).

> Herkomst/verblijfplaats: coll. Kasteel Heukelum.

TA14: Abraham de Haen (1707-1748), Heukelum vanuit het zuidoosten; rood krijt, penseel in grijs, 205 x 325 mm.

> Opschrift in verso: 616 geb de Haan (grafiet; negentiende eeuw?). 

> Op een los stukje papier (achttiende eeuw): ’t Slot te Heukekom a[nn]o 16[...]

> ca. 1728-1729; kopie naar de prent door J. Schijnvoet (nr. PA1).

> Herkomst/verblijfplaats: in 1912 geschonken door jhr. W.F.R. van Naerssen te Gorinchem aan de Historische

Vereniging ‘Oud-Gorcum’; Gorinchem, Regionaal Archief, inv.nr. 363 D 123.

TA15: Abraham Rademaker (1676/1677-1735), Heukelum vanuit het zuidoosten; penseel in bruin, 181 x 265 mm.

> L.o. gesign.: A. Rademaker. 

> M.b.: ’t Slot heukelom, van agteren / 1646; m.o.: aan de Linge in de Thielerwaard.

> Samen met nr. TA6 op één blad.

> Ca. 1720-1730; kopie naar de prent door J. Schijnvoet (nr. PA1).

> Herkomst/verblijfplaats: Amsterdam, coll. Hendrick de Wacker van Son (1728-1778); veiling Amsterdam (De Leth),

26 oktober 1761 en volgende dagen, nr. F 152 (voor f3,- verkocht aan Barent Greve; Nederland, part. coll. BvB. (als on-

derdeel van een vierdelig album; vol. ii, fol. 152 onder).

> Lit.: Beelaerts van Blokland e.a. 2006, 224, nr. ii:152 onder. 

TA16: Toegeschreven aan Roelant Roghman (1627-1692), Heukelum vanuit het zuidoosten; zwart krijt, penseel in grijs, 287 x

324 mm.

> Ca. 1645-1650.

> Lit.: H.W.M. van der Wyck en J.W. Niemeijer, De kasteeltekeningen van Roeland Roghman. Dl. I, Alphen aan de Rijn 1989,

95, nr. 75, afb. (hierin wordt vanwege de relatief grove uitvoering de eigenhandigheid in twijfel getrokken).

> Herkomst/verblijfplaats: coll. Hillebrand Bentes (vermeld in inventaris door Cornelis van Alkemade); coll. Christiaan

van den Hoek; coll. Jean de Wolff; coll. Cornelis Ploos van Amstel; veiling Amsterdam (Van der Schley e.a.), 3 maart 1800

(omslag kk, nr. 3), aan de handelaar Roos; coll. Cornelis Hofstede de Groot; Nederland, part. coll. BvB.

> Heeft als voorbeeld gediend voor de prent door J. Schijnvoet in L. Smits’ Schatkamer, 1711 (nr. PA1).

TA17: Andries Schoemaker (1660-1735), Heukelum vanuit het zuidoosten, pen in grijsbruin, penseel in kleur, 119 x 171 mm.

(kaderlijn; hele blad: 315 x 195 mm).

> M.o.: ’t slod heukulum in welstant.

> Samen met nr. TB8 op één blad.

> Ca. 1725-1735; kopie naar de prent door J. Schijnvoet (nr. PA1).

> Herkomst/verblijfplaats: tekening in de Afbeeldingen der adelyke en heeren huysen. Mits-gaders der voornaamste Hofsteden van

Zuyd Holland. Meest op de Plaatsen zelfs getekend door Cornelus Pronk en bij een versamelt door Andries Schoemaker (handschrift

met tekeningen van Andries Schoemaker), Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, sign.nr. 78 C 53, fol. 127 boven.

TA18: Andries Schoemaker (1660-1735), Heukelum vanuit het zuidoosten, pen in grijsbruin, penseel in kleur, 118 x 168 mm (ka-

derlijn; hele blad: 37,5 x 24 cm).

> M.b.: Heukelum; m.o.: het huys heuculum van achteren op twee syde te sien.

> Samen met nr. TA7 op één blad.

> Ca. 1730-1735; kopie naar de prent door J. Schijnvoet (nr. PA1).

> Herkomst/verblijfplaats: tekening in de Beschrijving en afbeelding der steeden, dorpen, gehugten, aadelijke en andere ge-

bouwen in Zuijt Holland, etc. (zie nr. TA7) , Amsterdam, kog, Atlas Schoemaker: Zuid-Holland dl. iii, fol. 337 boven.
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Voor 1672, prenten

PA1: Jacobus Schijnvoet (1685-na 1733), Heukelum vanuit het zuidoosten, ets, 131 x 170 mm (kaderlijn).

> Illustratie uit: L. Smits, Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of Woordenboek, behelsende Nederlands steden (Amsterdam:

Pieter de Coup 1711) na p. 136; opnieuw uitgegeven in 1737 en in 1774.

> Gebaseerd op de tekening van R. Roghman uit ca. 1646/1647.

B: na de sloop van 1672

TB1: Anoniem, Ruïne van Heukelum vanuit het zuidwesten, grafiet, 140 x 189 mm.

> Geann.: d / w/ a (w staat vermoedelijk voor water); in verso: Ruine van ’t Huys te Heukelum a° 1725.

> Twintigste eeuw; mogelijk kopie naar nr. O3.

> Herkomst/verblijfplaats: Den Haag, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.

TB2: toegeschreven aan Antonina Houbraken (1686-1736), Voorburcht en ruïne van Heukelum vanuit het zuidwesten, pen en pen-

seel in grijs, 142 x 164 mm.

> R.o. gemonogrammeerd: J.S.; m.o.: Ruine vant Slot te Heukelom.

> Ca. 1720-1735; naar een onbekend ouder voorbeeld: in de 1725 gedateerde voorstellingen (zie hieronder) is de voor-

burcht vervallen en heeft hij niet meer de oorspronkelijke kruivorm.

> Vanwege de fijnere tekentrant en het betere perspectief is dit blad vermoedelijk niet van de hand van Stellingwerff

maar van zijn echtgenote die na zijn dood in 1727 zijn werk voortzette; omdat de tekening is ingeplakt is het ontstaan

van dit Schoemaker-manuscript na die datum hiervoor echter geen gewijs.

> Herkomst/verblijfplaats: ingeplakt in de Beschrijving en afbeelding der steeden, dorpen, gehugten, aadelijke en andere gebou-

wen in Zuijt Holland, etc. (zie nr. TA7), Amsterdam, kog, Atlas Schoemaker: Zuid-Holland dl. iii, fol. 345 onder.

TB3: Andries Schoemaker (1660-1735), Ruïne van Heukelum vanuit het zuidwesten, pen in grijsbruin, penseel in kleur, 140 x 208

mm (kaderlijn; hele blad: 37,5 x 24 cm).

> M.b.: Heukelom.; l.o.: A d: Haan; m.o.: Ruine van t Huys Heukulum; r.o.: A° 1725.

> Samen met nr. TB6 op één blad.

> Ca. 1730-1735; kopie naar onbekende tekening van A. de Haen uit 1725.

> Herkomst/verblijfplaats: tekening in de Beschrijving en afbeelding der steeden, dorpen, gehugten, aadelijke en andere gebou-

wen in Zuijt Holland, etc. (zie nr. TA7), Amsterdam, kog, Atlas Schoemaker: Zuid-Holland dl. iii, fol. 346 boven.

TB4: Aert Schouman (1710-1792), Ruïne van Heukelum vanuit het zuidwesten, penseel in grijs, gewassen in grijs, 131 x 210 mm.

> M.o.: Ruine van ’t Huys te HEUKELUM.; r.o.: A° 1725.

> Pendant van nr. TB9.

> Ca. 1750-1760 (op stilistische gronden); kopie naar een onbekende tekening door De Haen (nr. O3).

> Herkomst/verblijfplaats: Gelders Archief, Topografische Atlas Gelderland, inv.nr. 1551-gm 01173.

TB5: Abraham de Haen (1707-1748), Ruïne van Heukelum vanuit het noordoosten, pen en penseel in grijs, 147 x 253 mm.

> In verso: Heukelum ruine; Ruinen van het / Slot te Heukelum / K.

> Vermoedelijk 1725, op basis van de drie gedateerde kopieën door A. Schoemaker (nr. TB6-TB8) en de kopie door

Schouman in het Gelders Archief (nr. TB9). Dit kan echter ook een eigenhandige herhaling zijn van een ter plekke ge-

maakte, 1725 gedateerde schets.

> Herkomst/verblijfplaats: Driebergen, coll. K.J.F.C. Kneppelhout van Sterkenburg (1818-1885); coll. van diens zoon, C.J.
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Kneppelhout van Sterkenburg (1856-1938; lijst 1919, nr. 38); veiling Amsterdam (Bom), 27 februari-1 maart 1951, nr. 235

(als: Rademaker; opgehouden); veiling Den Haag (Van Stockum), 6-8 december 1951, nr. 1268 (als: Rademaker, aan de

vader van N.); Nederland, part. coll. N.

> Lit.: Beelaerts van Blokland e.a. 2006, p. 370, nr. C:51, voor het eerst als: vroeg werk van A. de Haen.

TB6: Andries Schoemaker (1660-1735), Ruïne van Heukelum vanuit het noordoosten, pen in grijsbruin, penseel in kleur, 130 x 205

mm (kaderlijn; hele blad: 37,5 x 24 cm).

> L.o.: A d: Haan; m.o.: Ruine van t Huys Heukelum; r.o.: A° 1725.

> Samen met nr. TB3 op één blad.

> Ca. 1730-1735; vrije kopie naar de tekening van A. de Haen in coll. N. (nr. TB5).

> Herkomst/verblijfplaats: tekening in de Beschrijving en afbeelding der steeden, dorpen, gehugten, aadelijke en andere gebou-

wen in Zuijt Holland, etc. (zie nr. TA7), Amsterdam, kog, Atlas Schoemaker: Zuid-Holland dl. iii, fol. 346 onder.

TB7: Andries Schoemaker (1660-1735), Ruïne van Heukelum vanuit het noordoosten, pen in grijsbruin, penseel in kleur, 139 x 193

mm (kaderlijn; hele blad: 37,5 x 24 cm).

> L.o.: A: d: haan; m.o.: Ruine van het slod Heukelom.

> Samen met nr. TA11 op één blad.

> Ca. 1730-1735; kopie naar de tekening van A. de Haen in de part. coll. N. (nr. TB5).

> Herkomst/verblijfplaats: tekening in de Beschrijving en afbeelding der steeden, dorpen, gehugten, aadelijke en andere gebou-

wen in Zuijt Holland, etc. (zie nr. TA7), Amsterdam, kog, Atlas Schoemaker: Zuid-Holland dl. iii, fol. 347 onder.

TB8: Andries Schoemaker (1660-1735), Ruïne van Heukelum vanuit het noordoosten, penseel in kleur, 121 x 172 mm. (kaderlijn;

hele blad: 315 x 195 mm).

> Samen met nr. TA17 op één blad.

> Ca. 1730-1735; kopie naar de tekening van A. de Haen in de part. coll. N. uit 1725, waarschijnlijk via de kopie in het kog

(nr. TB7), met op de voorgrond een stapel stenen en de steunbeer rechts die al enigszins lijkt op een opening in de muur

(Schoemaker lijkt hier dus zichzelf verkeerd gekopieerd te hebben.).

> M.o.: Ruine van t slod heukelum; r.o.: Anno 1725. 

> Herkomst/verblijfplaats: tekening in de Afbeeldingen der adelyke en heeren huysen. Mitsgaders der voornaamste Hofsteden van

Zuyd-Holland, etc., Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, sign.nr. 78 C 53, fol. 127 onder.

TB9: Aert Schouman (1710-1792), Ruïne van Heukelum vanuit het noordoosten, penseel in grijs, gewassen in grijs, 132 x 210 mm.

> M.o.: Ruine van ’t Huys te HEUKELUM.; r.o.: A° 1725.

> Pendant van nr. TB4.

> Ca. 1750-1760 (op stilistische gronden); vrije kopie naar een tekening door A. de Haen (nr. TB5).

> Herkomst/verblijfplaats: Gelders Archief, Topografische Atlas Gelderland, inv.nr. 1551 – gm 01172.

C: na de herbouw van 1734-1735, tekeningen

TC1: Johannes Franciscus Christ (1790-1845) naar Guillaume Jean Bos, Heukelum vanuit het zuidwesten, pen en penseel in

zwart en grijs, gewassen in grijs en bruin, 102 x 156 mm.

> L.o. gesign.: J.F. Christ. Del.

> M.o. (buiten afb.): Het Kasteel te Heukelum.

> In verso: 10°. O.v. Heukelum, Zuid Holland (= tien minuten oostelijk van Heukelum), en: R[…] (onleesbaar).

> Ca. 1840-1846.
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> Voortekening voor litho (nr. PC1) op basis van een nu onbekende schets (nr. O5).

> Herkomst/verblijfplaats: Leiden, Universitaire bibliotheken, Bijzondere collecties, coll. Bodel Nijenhuis, port. 305,

deel ii, nr. 14.

TC2: Anoniem, achttiende eeuw (wassingen in kleur vermoedelijk door A. Schouman), Heukelum vanuit het noordwesten

met de kerktoren van Asperen, pen in zwart en bruin, penseel in kleur, 132 x 186 mm.

> In verso: Cast heukelom (pen in zwart)/ 116.

> Ca. 1735-1750.

> Herkomst/verblijfplaats: Den Haag, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.

TC3: Anoniem achttiende of negentiende eeuw, Heukelum vanuit het noordwesten met de kerktoren van Asperen (in spiegelbeeld),

tekening.

> Kopie naar de prent door A. Radigues (nr. PC4).

> Herkomst/verblijfplaats: coll. Kasteel Heukelum.

TC4: Jan de Beijer (1703-1780), Heukelum vanuit het noordwesten met de kerktoren van Asperen, pen in zwart, penseel in grijs,

127 x 180 mm.

> Ca. 1750 (op basis van TC9 en PC5).

> Herkomst/verblijfplaats: veiling Den Haag (Antiquaraat Minerva), 7 september 1924, nr. 490; Nederland, part. coll. N.

> Lit.: H. Romers, J. de Beijer. Oeuvrecatalogus (Den Haag 1969) p. 90, nr. 1115; H. Romers, J. de Beijer. Achttiende eeuwse ge-

zichten van steden, dorpen en huizen. deel V: Noord- en Zuid-Holland (Alphen aan de Rijn 1996) afb. 1113.

> Waarschijnlijk niet bedoeld voor Het Verheerlijkt Nederland: die voortekeningen zijn altijd tot in detail identiek aan

de prenten en hebben hetzelfde formaat; dit blad heeft wel als voorbeeld gediend voor de spiegelbeeldige prent door

A. Radigues (nr. PC4).

TC5: Pieter Jan van Liender (1727-1779), Heukelum vanuit het noordwesten met de kerktoren van Asperen, penseel in zwart en

grijs, 185 x 256 mm.

> In verso: Kasteel te Heukelom P.V. Liender fecit 1753 (vermoedelijk eigenhandig).

> Herkomst/verblijfplaats: Arnhem, Gelders Archief, Topografische Atlas Gelderland, inv.nr. GM 01174.

> Lit.: C.L. van Groningen, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. De Vijfherenlanden met Asperen, Heukelum

en Spijk (Den Haag 1989) afb. op p. 279.

TC6: Cornelis Pronk (1691-1759), Heukelum vanuit het noordwesten met de kerktoren van Asperen; pen in grijs, 127 x 202 mm.

> R.b.: Heukelom 10 aug 1735 (eigenhandig); in verso, in verschillende moderne handen: 10 aug 1735 / J. K[…] (doorge-

haald) / C. Pronk/ Or.T. 15. (Or.T. = originele tekening); tevens verzamelaarsmerk Storm Buijsing.

> Herkomst/verblijfplaats: Arnhem, coll. Storm Buijsing; Den Haag, Rijksbureau voor Kunsthistorische

Documentatie (schenking).

> De steunberen naast de hoofdingang van het kasteel zijn weggelaten.

TC7: Toegeschreven aan Hendrik Schepper (1741-1794), Heukelum vanuit het noordwesten met de kerktoren van Asperen (in spie-

gelbeeld), pen en penseel in zwart en grijs, gewassen in grijs, 115 x 159 mm.

> R.o. gemonogrammeerd: H:S: f:; m.o.: HET KASTEEL TE HEUKELUM.

> In verso: H. Spilman.

> Ca. 1750-1784 (op basis van de datering van de gekopieerde prent).

> Waarschijnlijk kopie naar de (eveneens spiegelbeeldige) prent door Antoine Radigues (nr. PC4).

> Herkomst/verblijfplaats: veiling Amsterdam (R.W.P. de Vries), 19 mei 1925, nr. 1547, als: H. Spilman (samen met

Crayestein bij Buren); Nederland, part. coll. BvB.

> De tekening toont sterke overeenkomsten (maten, onderschrift, initialen) met een voluit door Schepper gesigneerd
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gezicht op kasteel Muijden dat is geveild in Utrecht (Van Huffel) op 19 februari 1936, nr. 482, maar is zwakker van

uitvoering.

TC8: Andries Schoemaker (1660-1735), Heukelum vanuit het noordwesten met de kerktoren van Asperen, pen in grijsbruin, pen-

seel in kleur, 142 x 193 mm. (kaderlijn; hele blad: 37,5 x 24 cm).

> M.b.: Heukelom, l.o.: c pronk; m.o.: Het n[i]uwe Heeren Huys te Heukelom, r.o.: Anno 1735.

> 1735; kopie naar de tekening van C. Pronk uit augustus 1735 (nr. TC6); Schoemaker overleed in december.

> Herkomst/verblijfplaats: tekening in de Beschrijving en afbeelding der steeden, dorpen, gehugten, aadelijke en andere ge-

bouwen in Zuijt Holland etc. (zie nr. TA7), Amsterdam, kog, Atlas Schoemaker: Zuid-Holland dl. iii, fol. 348.

TC9: Jan de Beijer (1703-1780), Het dorp Heukelum vanuit het noorden, met links op de achtergrond kasteel Heukelum, pen en pen-

seel in zwart en grijs, 74 x 198 mm (kaderlijn; gehele blad, met boven een gezicht op de dorpen Asperen en Heukelum:

163 x 204 mm).

> In verso (eigenhandig): Gezigt over de Linge, op het Kasteel te Heukelum, het Huijs Lingesigt, / het steedje Heukelom en het

dorp Oosterwijk 1750; m.: De Steedjes Asperen, en Heukelom, langs de Linge te sien.

> Kennelijk bedoeld voor een prent in Het Verheerlijkt Nederland.

> Herkomst/verblijfplaats: mogelijk: veiling coll. Isaak Tirion, Amsterdam (Yver), 18 september 1769, kunstboek F, nr.

450 (‘samen op een blad’); Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv.nr. RP-T-1888-A 1571 (bovenste voorst.: inv.nr. RP-T-

1888-A 1570.

> Lit.: H. Romers, J. de Beijer. Oeuvrecatalogus (Den Haag 1969) p. 92, nr. 1146; idem, J. de Beijer. Achttiende eeuwse gezichten

van steden, dorpen en huizen. deel V: Noord- en Zuid-Holland (Alphen aan de Rijn 1996) afb. 1146.

Na de herbouw van 1734-1735, prenten

PC1: Paulus Lauters (1806-1875) naar een tekening door Johannes Franciscus Christ (1790-1845; nr. TC1) naar een tekening

door Guillaume Jean Bos (nr. O5), Heukelum vanuit het zuidwesten, lithografie op ‘papier collé’, 92 x 147 mm.

> Illustratie uit: C.P.E. Robidé van der Aa, Oud-Nederland in de uit vroegere dagen, overgeblevene Burgen en Kasteelen, ge-

schetst en afgebeeld (Nijmegen: C.A. Vieweg 1841-1846) na p. 342 (bij bijdrage nr. 55).

> L.o.: J:F: Christ del: / Steend: v: Deaguerrois & Co.; m.o.: C.A. Vieweg Excud. / HET KASTEEL TE HEUKELUM; r.o.: P. Lauters Lith:.

> Ca. 1840-1846.

PC2: (naar?) Adrianus Wilhelminus Nieuwenhuyzen (1814-1894), Heukelum vanuit het zuidwesten (in spiegelbeeld), en: Man

in studeerkamer, lithografie, 232 x 135 mm (maten van het enige bekende exemplaar).

> M.: HET KASTEEL TE HEUKELUM; m.o.: A.W. Nieuwenhuizen, del. / MIJN VERBLIJF/ Steend.ij Horneer Gorinchem; m.o.:

184. Uit J.H.M. Zimmerman’s Lingebloemen. Uitge[…], te Leerdam voor be[…].

> Ca. 1835-1850?

> Spiegelbeeldig: de vier ramen bevinden zich eigenlijk aan de zuidzijde.

> Van het boek is geen enkel exemplaar bekend. J.H.M. Zimmerman is mogelijk identiek aan een lutherse dominee,

vermeld in: Tijdschrift voor protestantsche kerken in het koninkrrijk der Nederlanden 1837, p. 151 en 578; deze dominee is

vermoedelijk weer identiek aan Johannes Decker Zimmerman (1785-1867), die preekte in Zwolle en in Utrecht (waar

ook Nieuwenhuizen werkzaam was). Het enige bekende exemplaar van de prent bevindt zich in Leiden,

Universitaire bibliotheken, Bijzondere collecties, coll. Bodel Nijenhuis, portfolio 327 N 245/246.

PC3: Hendrik Spilman (1721-1784), Heukelum vanuit het westen, ets, 67 x 93 mm (voorstelling). 

> Illustratie uit Het verheerlijkt Nederland of kabinet van hedendaagsche gezichten van steden [...] en [...] gebouwen, in [...] de by-
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zondere Vereenigde Nederlandsche Provinciën, Amsterdam (Isaak en weduwe Tirion) 1745-1774 (in 1792 opnieuw uitge-

geven onder de titel Nederlandsche tafereelen etc.); deel 6 (1757), afb. nr. 494; op één plaat (onder) met nr. 493.

> L.o. gemonogr.: J.D.B.d. (= Jan de Beijer delineavit); r.o. gemonogr.: H.S.f. (= Hendrik Spilman fecit); m.o.: Het Huis te

HEUKELUM van een andere zijde. 1750.

> Naar een nu onbekende tekening door Jan de Beijer (nr. O6).

> Ca. 1750-1757.

> Lit.: H. Romers, J. de Beijer, Oeuvrecatalogus (Den Haag 1969) p. 90, nr. 1114.

PC4: Antoine Radigues (1721-1809), Heukelum vanuit het noordwesten de kerktoren van Asperen (in spiegelbeeld), ets, 123 x 184

mm. (voorstelling).

> L.o.: De Beijer del.; m.o.: Het Kasteel te Heukelum; r.o.: A. Radigues fec.; r.b.: 8.

> Spiegelbeeldig naar de tekening door Jan de Beijer in de coll. N (nr. TC4): de vijf ramen bevinden zich eigenlijk aan

de noordzijde.

> Ca. 1750-1764 (periode waarin Radigues in Nederland werkte).

> Herkomst/verblijfplaats: Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv.nr. RP-P-1904:4018.

> Lit.: H. Romers, J. de Beijer, Oeuvrecatalogus (Den Haag 1969) p. 90, nr. 1115.

PC5: Hendrik Spilman (1721-1784), Heukelum vanuit het noordwesten, ets, 67 x 93 mm (voorstelling). 

> Illustratie uit Het Verheerlijkt Nederland etc. afb. nr. 493; op één plaat (boven) met nr. 494.

> M.o.: Het Huis te HEUKELUM 1750.

> Naar een nu onbekende tekening door Jan de Beijer (nr. O7).

> Ca. 1750-1757.

> Lit.: H. Romers, J. de Beijer, Oeuvrecatalogus (Den Haag 1969) p. 90, nr. 1113.

PC6: Carel Frederik Bendorp i (1736-1814), Heukelum vanuit het noorden, ets, 74 x 100 mm (voorstelling).

> Illustratie uit de Vaderlandsche gezichten of afbeeldingen, behoorende tot den Tegenwoordigen staat der Vereenigde

Nederlanden. Naar het leven geteekend door J. Bulthuis, en in het koper gebragt door K.F. Bendorp, Amsterdam (H. Gartman,

W. Vermandel en J.W. Smit) 1786-1792; nr. 162; op één plaat (onder) met een gezicht op de stad Heukelum.

> M.o.: ’T HUIS TE HEUKELOM.

> Naar een onbekende tekening door J. Bulthuis (nr. O9).

> Ca. 1786-1792.

D: Schilderijen

D1: Anoniem (negentiende of twintigste eeuw), Heukelum voor 1672 vanuit het zuidoosten, olieverf op doek.

> Kopie door een amateur, vermoedelijk naar de prent door J. Schijnvoet uit 1711 (nr. PA1).

> Herkomst/verblijfplaats: enkele jaren geleden gesignaleerd op de kunstmarkt.

D2: Anoniem (tweede helft achttiende eeuw), Heukelum na de herbouw, vanuit het zuidwesten, olieverf op doek, 75 x 50 cm.

> Op grond van de grove schilderwijze en het vertekende perspectief mogelijk fragment uit een kamerbehangsel, ver-

moedelijk uit een stadshuis dat behoorde aan de kasteeleigenaren. De afgebeelde soldaten dragen uniformen van

het reguliere Staatse leger uit de periode 1753-1795; de aanwezigheid van een wachtershuisje wijst op een langduri-

ge militaire aanwezigheid die mogelijk verband hield met inkwartiering tijdens een legeroefening, of met toezicht

op jacht of accijnzen (met dank aan Marc van Hattem, voorheen Legermuseum, Delft).

> Herkomst/verblijfplaats: coll. Kasteel Heukelum.
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D3: Toegeschreven aan Jonas Zeuner (1727-1814), Heukelum na de herbouw, vanuit het noordwesten met de kerktoren van

Asperen (in spiegelbeeld), goudfolie, zilverfolie en olieverf achter glas (‘verre églomisé’), 32 x 23 cm.

> In verso: Kasteel Heukelum bij Haarlem.

> Tweede helft achttiende eeuw.

> Kopie naar de spiegelbeeldige prent door Antoine Radigues (nr. PC4).

> Herkomst/verblijfplaats: Amsterdam, Kunsthandel Stodel; veiling Amsterdam (Sotheby’s), midden jaren 1990; coll.

Kasteel Heukelum.

E: Beschilderde voorwerpen

E1: Anoniem, Heukelum na de herbouw, beschilderde pijpenkop, 1831.

> Opschr.: Kasteel van Heukelum anno 1831.

> Herkomst/verblijfplaats: coll. Kasteel Heukelum.

E2: Anoniem, Heukelum na de herbouw, beschilderde pijpenkop, 1831.

> Opschr.: Kasteel van Heukelum anno 1831.

> Herkomst/verblijfplaats: coll. Kasteel Heukelum.

E3: Anoniem (Meissen), Heukelum, beschilderd porseleinen bord uit het Stadhouderlijk Servies van prins Willem v, door-

snede: 242 mm.

> Ca. 1772-1774 (datering servies).

> In verso: Het kasteel te Heukelum.

> Vermoedelijk het herbouwde huis vanuit het noordwesten, naar een van de prenten in Het Verheerlijkt Nederland (nr.

PC3 en 5).

> Herkomst/verblijfplaats: het meer dan 400-delige servies was waarschijnlijk een geschenk van de Heren xvii van de

voc bij de geboorte van de erfprins in 1772. Prins Willem v nam het servies in 1795 mee naar Engeland, waar hij het

voor 1801 verkocht; in 1823 en 1868 werd het als geheel geveild, om vervolgens verspreid te raken. Herkomst van dit

bord: Leeuwarden, kunsthandel A.C. Beeling; veiling Londen (Sotheby’s), 4 juli 1967, nr. 201 (samen met een bord met

Enkhuizen, en als beschilderd door de Meissense porseleinschilder J.B. Borrmann, 1725-1784); S. Morpurgo (volgens

opbrengstenlijst; mogelijk lid van de Amsterdamse familie van kunsthandelaren); huidige verblijfplaats onbekend.

> Er is verondersteld dat de kastelen en buitenplaatsen op het servies allemaal behoorden aan bewindhebbers en hoofd-

participanten van de voc. Heukelum was in die tijd eigendom van Simon van der Stel (1701-1785). Zijn grootvader was

de eerste gouverneur van Kaap de Goede Hoop en zijn vader was gouverneur van de Molukken, maar wat zijn eigen

band met de voc was is niet bekend.

> Lit.: A.L. den Blaauwen, Het Meissen servies van Stadhouder Willem V (Apeldoorn/Zwolle 1993) p. 60, nr. 263, en 26, noot 33,

als: anoniem.

Geen verblijfplaats of afbeelding bekend

Bij een aantal van deze werken is onduidelijk hoe ze het kasteel weergeven; mogelijk gaat
het om onvolledige verwijzingen naar hiervoor beschreven stukken.
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Voor de sloop van 1672

O1: Abraham de Haen (1707-1748), Het slot Heukelum voor de sloop, vanuit het zuidwesten.

> Voorbeeld voor één van de tekeningen door Andries Schoemaker in het kog (nr. TA8); naar een oudere voorstelling

(de kunstenaar werd na de sloop geboren).

> Herkomst/verblijfplaats: onbekend.

O2: Abraham de Haen (1707-1748), Het slot Heukelum voor de sloop, vanuit het noordoosten.

> Tekening die als voorbeeld heeft gediend voor één van de tekeningen door Andries Schoemaker in het kog (nr.

TA11); naar een ouder voorbeeld (zie vorige).

> Herkomst/verblijfplaats: onbekend.

Na de sloop van 1672

O3: Abraham de Haen (1707-1748), Ruïne van het slot Heukelum vanuit het zuidwesten.

> Voorbeeld uit 1725 voor één van de tekeningen door Schoemaker in het kog (nr. TB3), voor een tekening door

Schouman in het Gelders Archief (nr. TB4) en vermoedelijk ook voor de de twintigste-eeuwse anonieme tekening in

het rkd (TB1).

> Herkomst/verblijfplaats: onbekend.

Na de herbouw van 1734-1735

O4: Guillaume Jean Bos (1815-1888), Heukelum vanuit het zuidwesten, tekening.

> Zou als voorbeeld hebben gediend voor de voortekening door J.F. Christ voor de litho van P. Lauters (nr. PC1).

> Ca. 1840-1846.

> Herkomst/verblijfplaats: onbekend.

> Deze amateurtekenaar, die vanaf 1854 op Weerestein aan de Utrechtse Vecht woonde, ondernam in 1849 een kunst-

reis met de op Heukelum wonende freules Fabricius naar Duitsland, Zwitserland en België; zie hierover R. Dell’Aira,

Kasteel Heukelum, Een over oud slot in de lande van Arkel (Heukelum 2010) (ongepubliceerd).

O5: Jan de Beijer (1703-1780), Heukelum vanuit het westen.

> Voortekening voor afb. 494 in Het Verheerlijkt Nederland (nr. PC3).

> Herkomst/verblijfplaats: veiling coll. Isaak Tirion, Amsterdam (Yver), 18 september 1769, kunstboek J, nr. 991 (op

één blad met de voortekening voor afb. 494); huidige verblijfplaats onbekend.

O6: Jan de Beijer (1703-1780), Heukelum vanuit het noordwesten.

> Voortekening voor afb. 493 in Het Verheerlijkt Nederland (nr. PC5).

> Herkomst/verblijfplaats: veiling coll. Isaak Tirion, Amsterdam (Yver), 18 september 1769, kunstboek J, nr. 991 (op

één blad met de voortekening voor afb. 494); huidige verblijfplaats onbekend.

O7: Anoniem naar Jan de Beijer (1703-1780), Heukelum vanuit het noordwesten, illustratie in: Vingt-cinq vues remarquables

dans la Hollande (Rotterdam: Arbon & Krap 1825).

> Kopie naar een tekening door Jan de Beijer.
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> Volgens documentatie rkd; van deze publicatie zijn echter geen exemplaren bekend. Van dezelfde uitgeverij ken-

nen we wel de Vues de quelques édifices remarquables dans la ville de Rotterdam = Views of some remarkable buildings in

Rotterdam uit 1826.

O8: Jan Bulthuis (1750-1801), Heukelum vanuit het noorden, tekening.

> Voorstudie voor prent door C.F. Bendorp i (nr. PC6).

> Herkomst/verblijfplaats: onbekend.

Varia

O9: Jan de Beijer (1703-1780), ‘Twee stuks Gezichten, van ’t Steedje Asperen en van ’t Kasteel te Heukelum, met de Pen en Oostind.

Inkt gewassen’.

> Herkomst/verblijfplaats: veiling coll. Isaak Tirion, Amsterdam (Yver), 18 september 1769, kunstboek F, nr. 450. Dit

zijn niet de tekeningen in het Rijksprentenkabinet, inv.nr. RP-T-1888-A 1570 (nr. TC9) en A 1571, in dezelfde veiling

onder kunstboek H, nr. 809.

O10: Abraham de Haen (1707-1748), ‘[Twee Gezichten,] zijnde het eene ’t Gezicht van ’t Slot Hooningen, en het andere Heukelom,

getekend als vooren (= ‘met de pen en roet gewassen’)’.

> Herkomst/verblijfplaats: veiling coll. Isaak Tirion, Amsterdam (Yver), 18 september 1769, kunstboek L, nr. 1056; hui-

dige verblijfplaats onbekend.

> Het is onduidelijk of het hier gaat om het kasteel.

O11: Jacob Stellingwerff (1667-1727), Heukelum vanuit het oosten (?), tekening.

> Oriëntatie op basis van titel in veilingcatalogus, het is onduidelijk of het hier gaat om het intacte kasteel of om de

ruïne. Uit de context blijkt wel dat het niet het huis Hoekelum op de Veluwe betreft.

> Herkomst/verblijfplaats: coll. Mattheus Brouërius van Nidek; veiling Amsterdam (Schouten en Wijers), 20 februari

1743, ongepagineerd (katern B2); coll. Willem Henskes; veiling Amsterdam (Hartig), 26 maart 1759, p. 64; coll.

Hendrik Busserus; veiling Amsterdam (Van der Schley e.a.), 12 augustus 1782, p. 235: ‘’t Zelfde (’t Huys te Heukelom)

van achteren’; huidige verblijfplaats onbekend.

O12: Hendrik de Winter (1717-1790), Het kasteel te Heukelum, pen in zwart, gewassen in grijs, 125 x 190 mm. 

> Volgens veilingcatalogus: ca. 1740.

> Het is onduidelijk of het hier gaat om het oude kasteel, de ruïne of het tegenwoordige huis.

> Herkomst/verblijfplaats: veiling Den Haag (Van Stockum), 18 juni 1941, nr. 566, niet afgebeeld; huidige verblijf-

plaats onbekend.

Noten

1 Dit artikel is deels gebaseerd op eigen onderzoek voor het artikel ‘Kastelen en landhuizen in de Nederlandse kunst’,

Jaarboek Kastelenstichting Holland en Zeeland 2005 7-48. De belangrijkste informatiebron over de achttiende- en negen-

tiende-eeuwse topografische atlassen is zonder meer de site www.historischetopografie.nl, het levenswerk van Bert

Kolkman. Veel gegevens zijn hieraan ontleend; in de noten wordt er alleen naar verwezen als er belangrijke aanvul-

lende informatie is te vinden. Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie heeft toegezegd zich in te zullen

zetten voor de toekomstige beschikbaarheid van deze website.
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2 Ontleend aan: J. Peeters en E. Fleurbaay, ‘16de- en 17de-eeuwse topografische voorstellingen en het standpunt van de

kunstenaar’, Bulletin KNOB 88, 5 (1989) 30-41.

3 K. van Mander, Het schilder-boeck (Haarlem 1604) fol. 191 recto.

4 Zie bijvoorbeeld E.P. Löffler, ‘De ruïne van de Abdij te Rijnsburg in fantasiegezichten’, Genootschap Oud Rijnsburg.

Jaarboekje 2000, 42-51.

5 Niet te verwarren met het tussen Ede en Bennekom gelegen huis Hoekelum (ook wel Heukelum of Heukelom).

6 De Fransen eisten van vijandige kasteeleigenaren tijdens hun inval van 1672-1673 een afkoopsom; als er niet werd be-

taald volgde sloop. Het is onbekend of ook Heukelum om die reden is neergehaald.

7 Omdat de raamomlijstingen door de meeste kunstenaars schematisch zijn weergegeven, bleken ze voor datering van

de afbeeldingen niet bruikbaar.

8 R. Dell’Aira, Kasteel Heukelum, een over oud slot in de lande van Arkel (Heukelum 2010; ongepubliceerd); idem, ‘Kasteel

Heukelum’, in een in 2012 te verschijnen boek over Gelderse kastelen. De huidige situatie is zichtbaar op Google Earth.

9 Dell’Aira 2012. Zie ook: C.L. van Groningen, De Vijfheerenlanden met Asperen, Heukelum en Spijk (Den Haag 1989; onder-

deel van de reeks De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst) 277-285.

10 www.rkd.nl, ga naar Start databases; vervolgens: rkdimages; vul bij ‘Geografisch trefwoord’ eventueel ‘Gelderland’ in.

11 Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv.nr. 410.

12 Chantilly, Musée Condé, Ms 65.

13 J.-M. Duvosquel, Albums de Croÿ (Brussel 1985-1996). De albums zijn na een veiling in 1614 verspreid geraakt, enkele

zijn later uit elkaar gehaald.

14 Utrecht, Centraal Museum, inv.nr. 6869.

15 W.Th. Kloek en J.W. Niemeijer, De kasteeltekeningen van Roelant Roghman. Dl. II (Alphen aan den Rijn 1990) 76-79.

16 Zie hierover: B. Bakker, ‘Kaarten, boeken en prenten’, in: cat. tent. Opkomst en bloei van het Noordnederlandse stadsgezicht

in de 17de eeuw (Amsterdam 1977) 66-75 en 68-69.

17 Zie voor verschillende standpunten over de betekenis van vroege landschappen: Kloek en Niemeijer 1990, 60-63; R.H.

Fuchs, Aspecten van de Nederlandse kunstgeschiedenis 1390-1970 (Utrecht 1982) 97-99. Meer algemene beschouwingen over

het betekenisprobleem van landschapskunst zijn te vinden in: E. Buijsen, ‘De zoektocht naar de betekenis van het ge-

schilderde landschap’, in: P. Huys Janssen, cat. tent. Panorama op de wereld. Het landschap van Bosch tot Rubens (’s-

Hertogenbosch 2001) 43-64; P. Vandenbroeck, ‘Joachim Patinir en het ontstaan van de Vlaamse landschapskunst’, R.

Falkenburg, ‘Doorzien als esthetische ervaring bij Pieter Brueghel i en het vroeg-zestiende-eeuwse landschap’, in: cat.

tent. De uitvinding van het landschap. Van Patinir tot Rubens 1520-1650, (Antwerpen 2004) 33-52 en 53-66; B. Bakker,

Landschap en wereldbeeld. Van Van Eyck tot Rembrandt (Bussum 2004).

18 F.W.H. Hollstein e.a., Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450-1700 (Amsterdam etc. 1949-); dl. 7, ‘Hessel

Gerritsz.’, nr. 17-20. Een nog vroeger voorbeeld van een bestaand kasteel in een soortgelijke prentreeks is West-

Souburg in zes topografische gravures met narratieve onderwerpen door Pieter Bast uit 1598; Hollstein, dl. 1, ‘Pieter

Bast’, nr. 6. Zie over de ontwikkeling van het kasteelportret ook: W.R. Beelaerts van Blokland en Ch. Dumas, De kasteel-

tekeningen van Abraham Rademaker (Zwolle/Wijk bij Duurstede 2006) 52-58.

19 R. van Bastelaer, The Prints of Peter Bruegel the Elder. Catalogue Raisonné (San Francisco 1992; Engelstalige heruitgave van

de eerste editie uit 1908) 68-89. Zie voor een uitgebreid literatuuroverzicht het record ‘Meester der Kleine

Landschappen’ in de database rkdartists& op www.rkd.nl.

20 E.P. Löffler, ‘A Subject of the Small Landscapes Series Identified’, Print Quarterly 28 (2011) 46-49.

21 P.J. Klapwijk, ‘De ontwikkeling van het topografische genre’, in: A.W. Gerlach e.a., cat. tent. Pronk met pen en penseel:

Cornelis Pronk (1691-1759) tekent Noord-Holland (Haarlem 1997) 25.
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22 Hollstein, dl. 38, ‘Claes Jansz. Visscher’, nr. 149-160.

23 Klapwijk 1997, 26-27; B. Bakker, ‘Claes Janszoon Visscher en zijn serie Plaisante Plaetsen’; Oud Holland 107 (1993) 97-116.

24 Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv.nr. 1879-A 67; zie over de vroegste landschappen ‘naar het leven’: H. Leeflang,

‘Dutch landscape: the urban view. Haarlem and its environs in literature and art, 15th-17th Century’, Nederlands

Kunsthistorisch Jaarboek 48 (1997) 52-115, afb. 11-12.

25 Zie over de relatie tussen landschapskunst en werkelijkheid: E. de Jongh, ‘Realisme en schijnrealisme in de Hollandse

schilderkunst van de zeventiende eeuw’, in: cat. tent. Rembrandt en zijn tijd (Brussel 1971) 143-194, en: B. Bakker,

‘Nederland naar ’t leven; een inleiding’, in: B. Bakker, H. Leeflang e.a., cat. tent. Nederland naar ’t leven. Landschapsprenten

uit de Gouden Eeuw (Amsterdam 1993) 6-17.

26 Haarlem, Frans Halsmuseum, inv.nr. os-i 254.

27 H.W.M. van der Wyck en J.W. Niemeijer, De kasteeltekeningen van Roeland Roghman. Dl. I (Alphen aan den Rijn 1989);

Kloek en Niemeijer 1990, 15-39 en 113-131.

28 Van der Wyck en Niemeijer 1989, 94-95, nr. 74 en 75, afb.

29 De toren komt ook voor op tekeningen van na de voltooiing van de buitenmuur , zoals TA8 en TA9 (hier niet afgebeeld).

30 Bij een opgraving tijdens de laatste restauratie van Heukelum zijn van een toren op de noordwesthoek in ieder geval

geen funderingen aangetroffen.

31 E. de Groot e.a., The Atlas Blaeu-Van der Hem of the Austrian National Library, 8 delen (’t Goy-Houten 1996-2011).

32 Ontleend aan Klapwijk 1997, 32-33.

33 Ontleend aan: www.historischetopografie.nl. Zie ook L.P. Kasteleyn, ‘“Opdat de waarheid klaar in uwe tekening spe-

le”. De topografische tekenkunst in de Republiek gedurende het tweede kwart van de 18de eeuw en de theorieën van

Newton (i)’, Delineavit et Sculpsit 6 (december 1991) 10-16. De auteur heeft niet onderkend dat kunstenaars als Joost en

Frans Berkhuys en Maximiliaan de Raadt slechts tekenvoorbeelden leverden; al de bladen die hun namen dragen zijn

van de hand van Jacobus Stellingwerff. Van laatstgenoemde kennen we geen tekeningen naar het leven.

34 J. Otten, ‘Opdrachtgevers: Andries en Gerrit Schoemaker’, in: Gerlach 1997, 109-126; idem, ‘De Atlas Schoemaker’, in:

J.F. Heijbroek (red.), Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het

Rijksmuseum, (Leids Kunsthistorisch Jaarboek 10, Baarn 1995) 179-188. Zie ook www.historischetopografie.nl, onder:

‘Andries en Gerrit Schoemaker’.

35 Antonina was een dochter van de kunstenaar Arnoldus Houbraken; na de dood van haar man zette ze zijn werk voort,

waarbij ze vaak met zijn initialen signeerde. Er zijn enkele tientallen tekeningen van haar bekend, de meeste in de

Schoemaker-manuscripten; haar tekenstijl is gedetailleerder en nauwkeuriger dan die van haar vader. www.histori-

schetopografie.nl, onder: ‘Mattheus Brouërius van Nidek/Jacobus Stellingwerf’.

36 Afbeeldingen in kleur van alle elf tekeningen zijn opgenomen in rkdimages (‘Geografisch trefwoord’: ‘Heukelum’).

37 Bibliotheek Arnhem, afdeling Gelders Documentatiecentrum, ms 299.

38 Koninklijke Bibliotheek, sign.nr. 78 H 41.

39 Zie voor een volledig overzicht van het materiaal: www.historischetopografie.nl.

40 Beelaerts van Blokland en Dumas 2006, 54-56.

41 Kasteleyn 1991, 15.

42 Beelaerts van Blokland en Dumas 2006, 29.

43 Beelaerts van Blokland en Dumas 2006. Alle afbeeldingen zijn opgenomen in de database rkdimages.

44 Beelaerts van Blokland en Dumas 2006, 13-14.

45 Beelaerts van Blokland en Dumas 2006, 73 en 79.

46 Beelaerts van Blokland en Dumas 2006, 77-81.
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47 P.J. Klapwijk, ‘De totstandkoming van Het verheerlijkt Nederland’, Leids Kunsthistorisch Jaarboek 4 (1985) 179-199. Van

een door Tirion geplande reeks met delen die per provincie zowel kaarten als topografische gezichten en portretten

zouden bevatten, verscheen alleen de Atlas van Zeeland, in 1764.

48 Zie over de Gelderse tekeningen van Pronk, Rademaker, De Beijer en Spilman bijvoorbeeld: P. Leendertz., ‘Vier

Gelderse geschiedschrijvers met teekenstift en penseel’, Gelre. Bijdragen en mededelingen 29 (1926) 147-154.

49 Wel is een vergelijkbare tekening van zijn hand bewaard gebleven, zie nr. TC4.

50 Dell’Aira 2012.

51 M.W. Heijenga-Klomp, Nicolaas Wicart 1748-1815. Landschapstekenaar en porseleinschilder (Alphen aan den Rijn 2003).

52 L.J. van der Klooster, Een kabinet van gezichten in Gelderland (Bussum 1974); idem, ‘De ‘Atlas van Gelderland’’, Gelders

Erfgoed 1996, nr. 1, 5-7; C. Schimmelpenninck van der Oije, ‘Enkele topografische afbeeldingen uit een particuliere ver-

zameling’, Jaarboek Achterhoek en Liemers 32 (2009) 175-181; www.historischetopografie.nl, onder: ‘Mattheus Brouërius

van Nidek/Aanvulling en verbrokkeling’. Zie voor een volledige herkomstgeschiedenis in rkdartists onder ‘Haersma

de With, Jan Minnema van’.

53 De tekeningen zijn opgenomen in rkdimages; vul voor een volledig overzicht bij Collectienaam ‘Haersma de With’ in.

Er kan ook worden gezocht op plaats- of kasteelnaam.

54 Zie over de Nederlandse Romantiek: L. van Tilborgh, ‘Dutch Romanticism: a provincial affair’, Simiolus 14 (1984) 179-

188.

55 Veiling Londen (Christie’s), 4 december 2002, nr. 45; zie afbeelding in rkdimages. Willem was een neef van Barend

Cornelis.

56 In 1849 ondernam hij met de toen op Heukelum wonende freules Fabricius een kunstreis naar Duitsland, Zwitserland

en België; Dell’Aira 2010.

57 Ook deze in de negentiende eeuw ontstane, breed opgezette atlas bevat veel Gelders topografisch materiaal; zie de

beeldbank ‘Bijzondere Collecties Digitaal’ van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Bodel Nijenhuis kocht onder an-

dere materiaal uit de collectie De Burlett.

58 Zie www.historischetopografie.nl onder ‘Jacobus Craandijk’. Zijn kasteeltekeningen worden nu bewaard in de collec-

tie Craandijk-Scheffer en in de Topografische Atlas Gelderland, die hieronder beide nog ter sprake komen.

59 Zie over deze atlas: M.J.C. Otten en C. Schepel, Getekende stads- en dorpsgezichten uit de Topografische Atlas Gelderland.

Veluwezoom, Nijmegen en omgeving, Rivieregebied (Westervoort 2000).

60 Onder: ‘Johannes Scheffer; ‘Reproducties van de tekeningen’.

61 Zie voor een volledig overzicht van topografische en historische atlassen in Nederland de website van de Vereniging

de Topografisch-Historische Atlas, www.vtha.nl, onder: ‘leden’.

62 Zie voor een overzicht www.rkd.nl, onder: ‘Links’; ‘Collectiedatabases’.

63 Zie bijvoorbeeld: E.P. Löffler, ‘Kasteel de Waardenburg door Roelant Savery: een reconstructie’, Delineavit et Sculpsit 23

(juli 2001) 1-5, en idem: ‘De ruïnes van kasteel Rossum en kasteel Brederode geïdentificeerd op werken van Roelant

Savery en enkele tijdgenoten’, Delineavit et Sculpsit 25 (september 2002) 7-16.
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