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Op de TEFAF 2011 in Maastricht toonde de 
Münchense kunsthandel Xaver Scheidwimmer 
een landschap met een ruiter bij een ruïne door 
Aert van der Neer (1603-1677), een vroeg werk uit 
1646 (afb. 1).1 In composities van deze kunstenaar 
komen ruïnes vaker voor, maar nooit zo prominent. 
Nadat het schilderij in de jaren zeventig opdook in 
de kunsthandel is het meermaals gepubliceerd, de 
betekenis van de voorstelling kon tot nu toe echter 
niet worden geduid.2 
Dankzij een geannoteerd anoniem blad in het Gelders 
Archief (afb. 2)3 werd in 2002 een ruïnetekening 

van Roelant Savery (1576-1638) geïdentificeerd 
als het vroegere kasteel te Rossum, ten oosten van 
Zaltbommel (afb. 3).4 Ook het schilderij van Van der 
Neer blijkt deze ruïne weer te geven, vanuit dezelfde 
hoek en in een vergelijkbare staat van verval. Het 
kasteel heeft een lange geschiedenis gekend. Stichter 
was waarschijnlijk Gerard II van Rossum, in het laatste 
kwart van de dertiende eeuw. Het omliggende gebied 
was toen een vrije heerlijkheid; later werd het een leen 
van de heren van Vianen. In 1524, onder Johan VII 
van Rossum (ca. 1490-1568), raakte het kasteel tijdens 
gevechten met de burgers van 's-Hertogenbosch in 

Aert van der Neer: de ruïne van kasteel Rossum* 
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1. Aert van der Neer, De ruïne van kasteel Rossum vanuit het noordoosten met vermoedelijk het portret van Frederik Hendrik van Randwijck, l.o. 
gemonogrammeerd en gedateerd AVDN / 1646, olieverf op doek, 55,5 x 71 cm, München, kunsthandel Xaver Scheidwimmer. Foto kunsthandel
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brand; hoewel Johan zich daarna in Zaltbommel 
vestigde, volgde vermoedelijk spoedig herstel. 
Rond 1560 werd Rossum grotendeels gesloopt en 
vervolgens gedeeltelijk herbouwd; in 1574 is het 
dan kennelijk voltooide huis klein afgebeeld op 
een schilderij met het beleg van Zaltbommel.5 De 
vorm ervan komt grotendeels overeen met de latere 
ruïne op de verschillende tekeningen, de ets van 
Jan van der Velde II (1593-1641) en het schilderij 
van Van der Neer. Vooral in de tekening van Savery 
is te zien dat het na 1560 herbouwde gedeelte 
de noordoostelijke hoek vormde van een groter 
ruïneus complex; mogelijk waren dat de restanten 
van het kasteel dat we kennen uit een beschrijving 
uit de zestiende eeuw, waarin sprake is van zeven 
torens, een ruime binnenplaats en een stal voor 
vijfentwintig paarden.6

De ruïneuze staat van het kasteel zoals het hier is 
afgebeeld dateert van 1599, toen het tijdens het 

2. Anoniem, De ruïne van kasteel Rossum vanuit het noordoosten, midden zeventiende eeuw (?), pen in bruin, penseel in grijs, 189 x 227 mm, 
Arnhem, Gelders Archief. Foto Gelders Archief

tweede beleg van Zaltbommel werd verwoest. In 
1633 kwamen heerlijkheid en ruïne door koop in 
het bezit van de Van Randwijcks, landadel uit het 
kwartier van Nijmegen. Tussen 1740 en 1745 liet 
de familie wat nog van de ruïne over was slopen 
en vervangen door een rentmeesterhuis, dat rond 
1848 weer plaats maakte voor een landhuis in de toen 
modieuze Tudorgotiek. In 1949 werd dit verkocht 
aan de gemeente Rossum, waarna het tot 2002 
dienst deed als raadhuis; tegenwoordig heeft het een 
kantoorfunctie.7 Het archief van de Van Randwijcks 
(nu in het Gelders Archief) berustte vermoedelijk tot 
1807 in het familiehuis in Nijmegen, daarna in Arnhem 
en vervolgens vanaf 1848 in het neogotische landhuis.8 
De anonieme opmetingstekening van de resten van het 
kasteel (afb. 2) keerde daarmee na twee eeuwen terug 
naar de plek van haar ontstaan.
De herkenbaarheid van de ruïne in combinatie met 
de prominent afgebeelde ruiter op het schilderij van 
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Van der Neer doet vermoeden dat hier sprake is van 
een portret. Voor identificatie komt eigenlijk maar 
één persoon in aanmerking: Frederik Hendrik van 
Randwijck, heer van Rossum, Heesselt, Beek en 
Gameren (1625-1697). Hij was de enige zoon van 
Jacob van Randwijck (1578-1641), die de heerlijkheid 
in 1633 had verworven. Frederik Hendrik was toen 
nog vrijgezel, want pas het volgende jaar trad hij in 
het huwelijk met Stephania, dochter van Johan Torck, 
heer van Nederhemert en Delwijnen. We kenden 
van hem tot nu toe alleen twee portretten op oudere 
leeftijd.9

Vergelijking met Savery’s weergave van het 
tien kilometer stroomafwaarts gelegen kasteel 
Waardenburg uit omstreeks 1615-1620,10 doet 
vermoeden dat zijn tekening van Rossum uit dezelfde 
periode dateert. Op het schilderij van Van der Neer 
uit 1646 lijkt de ruïne echter nauwelijks verder te zijn 
vervallen, terwijl het blad in het Gelders Archief, dat 
uit het midden van de eeuw zou dateren, duidelijk 
een latere toestand weergeeft; Van der Neer zal dus 
gebruik hebben gemaakt van vroegere studies. De 
ruïne en de huizen aan de linkerzijde zijn niet bekend 
van andere afbeeldingen; hoewel bij het kasteel ook 
een voorburcht hoorde, lijken deze bouwwerken 
eerder te berusten op fantasie.
Van der Neer heeft de ruïne nog minstens een 

keer afgebeeld, vanuit dezelfde hoek maar op 
grotere afstand en eveneens in een vermoedelijk 
gefantaseerde omgeving (afb. 4).11 Dit werk wordt op 
stilistische gronden tussen 1655 en 1660 gedateerd en 
inderdaad is hier het kasteel weer verder afgebrokkeld 
dan in de anonieme tekening in het archief. Zo is 
hier de rechter helft van de noordoostelijke toren, 
die in de anonieme tekening uit het midden van de 
eeuw al niet meer met de linker helft is verbonden, 
geheel ingestort. In nog een ander schilderij, nu 
alleen nog bekend als kopie naar Van der Neer, komt 
een fantasieruïne voor die op Rossum lijkt te zijn 
geïnspireerd.12

Andere schilderijen met portretten door Van der Neer 
zijn niet bekend. Hoewel Aelbert Cuyp een aantal van 
zijn werken heeft gestoffeerd, zijn de figuren en dieren 
in dit werk hoogstwaarschijnlijk door Van der Neer 
zelf geschilderd.13 Een vergelijkbare figurengroep, 
maar dan niet bedoeld als portret, vinden we in een 
schilderij uit dezelfde periode in Museum de Lakenhal 
in Leiden. Ook daar zien we in de achtergrond een 
kasteel, dat echter een minder prominente plaats 
inneemt en vermoedelijk berust op fantasie.14 

* Mijn dank gaat uit naar Robbie Dell’Aira, Charles 
Dumas, Taco Hermans en Marijke de kinkelder voor 
hun waardevolle adviezen, aanvullingen en correcties.

3. Roelant Savery, De ruïne van kasteel Rossum vanuit het noordoosten, ca. 1615-1620, grafiet, zwart krijt, pen in zwart, penseel in kleur, 259 x 389 
mm, New York, The Morgan Library & Museum, Thaw Collection, inv.nr. EVT 161. Foto Morgan Library
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