Het Proces tegen Evert Wijntgens,
schilder te Grave, aangespannen
door Otto Gielissen. 1 & 2
Op 10 januari 1630 dient Otto Gielissen, herbergier of kastelein, bij Procureur Henricx een vordering in op Evert
Wijntgens van 72 gulden - 5 stuivers & 8 penningen. Op de
rekening die op 15 februari daarop volgend als bewijsstuk
door Otto wordt ingebracht, blijkt dat de rekening een restbedrag is van in de periode augustus 1626 – januari 1628 genoten
verteringen. Op de aard en omvang (en de méédrinkers !) kom
ik verder in dit artikel terug.
In de loop van dit artikel worden de hoofdpersonen met hun
voornamen aangeduid.
Op 24 januari daarop volgend erkent Evert het genoemde bedrag schuldig te zijn. Maar, vindt hij, er is meer aan de hand.
Want hoe is deze schuld ontstaan?
Otto liet hem op één en dezelfde dag soms wel driemaal opdraven in verband met het maken van schilderijen. En als hij er
dan toch was, waarom zou hij dan niet wat drinken met de andere gasten?
Evert somt de schilderijen met de bedongen prijs op zoals deze door Otto zouden zijn besteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het (laatste) Oordeel voor 50 carolus guldens
Jan Planck met zijn knecht Walraven die bezig is een boom om te hakken, voor 21 gulden
De beroving van Otto van een rijksdaalder tussen Grave en Nijmegen, voor 21 gulden
Een schilderij uitbeeldende Deus Aas3 en Six,Cinq,Quatre en Trois, voor 24 gulden
De Prins van Oranje samen met de Prinses en
Prins Maurits in memoriam, samen voor 32 gulden
Christus, Maria en de 12 Apostelen, voor 84 gulden, waarvan de helft aan Meester Laurents
Pauwelssen toekomt

Otto zou ook zorgen voor schildersmaterialen zoals houtwerk en linnen. Evert zal de genoemde schilderijen graag voor Otto maken, zodra hij de materialen heeft ontvangen. Met de levering van de schilderijen kan Otto dan zijn schuld verrekenen. Voor Evert blijkt hier het zwakke punt te zitten.
Otto reageert hierop met het indienen van de, hierboven al genoemde, uit acht (8) bladen bestaande,
gespecificeerde rekening. Op de eerste zeven bladen is te lezen wat er is geleverd en voor welke ‘meedrinkers’ er tevens betaald moet worden. Op het achtste blad staat de handtekening van Evert voor accoord.
Wat is er zoal over de ‘bar’ gegaan ?
Wel, heel veel drank, voornamelijk bier4, het gaat dan herhaaldelijk om halve tonnen5 (voor thuisgebruik ?) en potten, hoewel deze ook wel gehaald werden, af en toe een pot wijn, tabak, voorgeschoten
bedragen en vergoedingen voor gebroken glaswerk
1

Zoals aangetroffen in het Oud Rechterlijk Archief van Grave, Inv. nr. 72, folio 11 en in Inv. nr. 109-II
Als artikel verschenen in Merlet, Uitgave van de Hist.Kring Land van Cuijk, jaargang 2002, nr.1
3 deus aas : worp, m.n. de geringste worp bij het dobbelen, ook : lieden van deux aas : berooide lieden, schooiers
4 w.o. lubix (Lübeck’s) bier
5 1 ton = 150 liter
2
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Een eenzame drinker was Evert zeker niet, regelmatig tracteert hij zijn vrienden en collega kunstenaars.
Namen die in de Rekening genoemd worden zijn:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Meester Cornelis, ook schilder,
zijn vrienden Laurens Pouwels (schilder) en Jacop de Meijer
Peter de Glazenmaker
de Goudsmid van Nijmegen
Jan de Meijer
Derick de Molenaar en zijn knecht
Adam van Nijmegen
Frederick Snoeierts
de vaandrig van de Ambtman
Ebbert Foerthuisen en zijn gezelschap
de sergeant van de Ambtman
Jan Fransen
Hofnar Moelert en zijn Spiellieden ( waarschijnlijk een rondreizend gezelschap)

Op 21 februari probeert Evert met drie getuigen, te weten Jan Toebast, Laurens Pouwels van Goch en
Jacob de Meijer het gelijk wat meer aan zijn kant te krijgen.
Uit de gestelde vragen en de verkregen antwoorden blijkt dat Otto aan Evert inderdaad opdracht heeft
gegeven schilderijen voor hem te maken om hem ‘voort’ te helpen, maar ook om het mogelijk te maken
zijn schuld aan hem te voldoen. Jacob de Meijer verklaart nog dat hij er getuige van was dat Evert in
het huis van Ritmeester Bacx een schilderij waar triktrakspelers en toeschouwers op afgebeeld waren,
en waar Bacx 15 gulden voor bood, later voor 10 gulden aan Otto werd gelaten.
Dan op 27 juni 1630 volgt de salvatie6 en reproche7 door Otto ten einde te bewijzen dat zijn vordering
op Evert zonder meer moet worden toegewezen.
Hij begint er mee dat Evert zijn schuld niet ontkend heeft, integendeel hij heeft er zelfs voor getekend,
zodat de rechter eigenlijk alleen maar kan veroordelen tot prompte betaling.
Wat de schilderijen betreft kan zijns inziens niet bewezen worden dat er een afspraak is gemaakt nadat
de vordering door Evert is getekend.
Wel erkent Otto dat er verschillende schilderijen geleverd en betaald zijn vóór die tijd, er hangen er
heel wat (abundantelick versien) in zijn huis.
Stel dat hij inderdaad een jaar of twee geleden opdracht had gegeven de genoemde schilderijen te maken, dan had dat toch al lang kunnen gebeuren. Nee, nu het op betalen aankomt, wil Evert Otto ‘paaien’
met schilderijen die nog gemaakt moeten worden.
Dan is er nog het genoemde schilderij ‘Het Oordeel’ waar Evert naar het schijnt Jan Planck met zijn
knecht Walraven, terwijl hij een boom omhakt, op zou willen schilderen. Volgens Otto is dat een bewijs voor de gestoordheid (‘niet bij sijn sinne’ of zelfs : ‘het verstand gebreckt’!) van Evert.
En is het niet zo dat je met iemand die niet bij zijn verstand is, geen zaken kunt doen ? Dus, waar praten we nog over !
Dan komt op 17 october 1630 het vonnis.
Helaas voor Evert zijn Schepenen van oordeel dat hij het bedrag in kwestie aan Ott Gielen moet betalen. Mocht hij van mening blijven dat hij nog iets wegens bestelde schilderijen heeft te vorderen, ja dan
zal hij toch met betere bewijzen moeten komen en een nieuw proces moeten aanspannen.
Op het omslag van de ‘Conden voor den verweerder, Evert Wijntiens tegens Otto Gielens aenlegger,
den 21e feb.1630’ staan diverse tekeningetjes en gedichtjes en/of gebedjes. In het protocol wordt dit
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verweer
het ontzenuwen van de bewijzen van de tegenpartij en wraking van diens getuigen
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stuk genoemd ‘sekere instructie omme te schilderen eenen boon8 met bijgevoechde rijmen ende eenen
taeffel met volck gedaen bij de handt vanden Aenlegger’
Dat betekent dat Otto de hand heeft gehad in de tekeningetjes en de rijmen, hoewel het m.i. erop lijkt
dat Evert het kind heeft getekend,want de andere twee zien er wat primitiever uit.

schetsjes voor een nieuwe opdracht ?
O Godt dye wil ieder
sien uyt U troen9 unde
bewaren U kynderen voer
den boesen fiant10 dye ons niet
heeft van doen Heer begheert
ons altoess met U genaede
te gedencken soo can ons noch
Duyfel ofte kwayen menschen
krencken.11 & 12
Twee dynghen sal ick
U bidden mijne Heeren Godt ijdel-heyt loeghentaelen maekt
fere van mijn armoede13
unde rijckdomme en
geeft mijn niet maer
gheest alleen mijnen noetdurijfft dat ick bij
avonteure niet versaecht en niet getrocken en14
worden om te stellen unde
den naem mijns Heeren Godt
te waerfueren, Amen

8

in het WNT staat als meest waarschijnlijke betekenis voor boon : kind, dit spoort ook met een van de tekeningetjes
Psalm 103:29
10 Psalm 121:7
11
Psalm 140:2
12
het geheel : Psalm 71
13
Spreuken 30:7 & 8 (vrijwel letterlijk)
vers 7: Twee dingen vraag ik van U, weiger mij die niet, aleer ik sterf
vers 8: Houd valsheid en leugen verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom
14 Psalm 91:5
9
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Zijn dit duidelijk gebeden, dan geeft het hieronder staande een geheel andere indruk : hoewel ik niet
geheel zeker ben van deze transcriptie en van de betekenis ervan, is mijn indruk dat er hier een geheel
andere Evert te voorschijn komt, heel wat minder sympathiek dan de gebeden doen verwachten.
O ghy reycken boen15 ghij hebt een der
jaeren gestaen soo Schoen Ick mende
U af laetten te hoeuwen dan ick en kan
noch kwaelick aenden bast commen
Ick hebbe ducwels dye billen unde hijt16
aen u boen gestelt daer mede wist ick
Altijt Crieghen gelt waer op soude
ick unde mijn vrou [ende] kynders af kunnen leven
vant ick niet met dyepen fijnnanschijn
en wyst te Criegen, hoe soude ick anders
gelt hebben cunen crieghen,
hadt ick nou ende dan niet met hellepen
gij luyden bedrieghen
ick hebbe Vrou soe waer fast dat ick op mijn en
U eer en past
Tussen en onder deze tekst verschijnen weer diverse kleine tekeningetjes : boven het eerste gebed een
vogelfiguur, ertussen in, in het midden een vogelveer, en onder de laatste tekst staat een zandloper en
daar weer onder een tafel met een vijf vage figuurtjes (de Schepenbank ?) er achter.
Het lijkt erop dat Evert uit verveling de krabbeltjes op papier heeft gezet.
Aanvullingen
1.
Voor ik verderga, een opmerking over de spelling van de achternaam van Evert. In het hierboven genoemde proces komen diverse spellingsvarianten voor. Ik koos voor Wijntgens, later bleek Evert zelf te
schrijven Wyntgis, dus kies ik nu voor zijn eigen schrijfwijze.
2.
Deze kwam van Jan Timmermans, Clovenier in hart en nieren, die mij er opmerkzaam op maakte dat
de herbergier lid was van het Cloveniers gilde en dit gilde in 1618 begunstigde door het schenken van
een zilveren stokplaat17, d.i. een ruitvormige plaat met zijn huismerk erop gegraveerd, bevestigd op de
zogenaamde gewalterstaf18. Ott Gielissen was gehuwd met Sophia Smans en woonde vóór 1652 in de
Brugstraat in Grave. (We mogen aannemen dat daar ook de herberg was gevestigd)
3.
De derde aanvulling, en wat voor een! kwam van één van de bestuursleden van de Historische Kring,
Cees Goossens.
Tot mijn grote verrassing vertelde hij me dat hij contact had gezocht met het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie (verder te noemen : RKD) in Den Haag en dat dit onverwachte resultaten had opgeleverd.
[Even tussen haakjes : de RKD documenteert Nederlandse kunst vanaf de late middeleeuwen. De basis
van de collectie van het Bureau werd gelegd door de kunsthistoricus Cornelis Hofstede de Groot en de
kunstkenner Frits Lugt. Inmiddels bevat de collectie vele millioenen19 items welke jaarlijks nog eens
met enkele honderduizenden20 wordt uitgebreid. Sinds 1932 is het RKD voor het publiek opengesteld
15

heren
huid
17
zie hiervoor : “Schets van de Geschiedenis der Cloveniers of Schutterye tot Grave 1527-1977” van de hand van Harrie Hendriks en Jan Timmermans,
Grave 1977
18 thans aanwezig in het onderkomen van de Cloveniers in de Hampoort in Grave
19 onderzoek heeft uitgewezen dat er alleen al in de zogenaamde Gouden eeuw enkele millioenen schilderijen zijn gemaakt
20 voornamelijk afkomstig van veiling catalogi
16
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en in 1995 is het een zelfstandige instelling geworden. Eveneens in 1995 vond een fusie plaats met het
Iconografisch Bureau, eveneens in Den Haag, dat een op het RKD aansluitende verzameling beheert21.
De benadering van het RKD met de vraag of er toevallig iets bekend was over Evert Wijntgis uit Grave leverde een positief resultaat op. Er waren maar liefst 5 prenten en 2 schilderijen uit de jaren 16251632 gedocumenteerd! Alleen wist men bij het RKD niet waar Evert vandaan kwam!
Van de eveneens zeven met naam genoemde schilderijen in het proces Gielissen/Wijntgis komt er helaas niet één voor bij de gedocumenteerde exemplaren.
Van de zeven gedocumenteerde prenten en schilderijen heb ik een afdruk besteld, gescand en opgenomen in de tekst hieronder. De toelichtingen op de afdrukken heb ik overgenomen en waar nodig verduidelijkt.

Evert Wijntgis fecit Ao1632
origineel 200x293 mm
Pen en grijze inkt, grijs gewassen

Tentoonst.Verzameling Dr.A.Welcker, RPK22
A’dam 1956, cat.nr.148
Leiden Rijksprentenkabinet, inv.nr.AW 1603

Op deze prent zien we, behalve een winters tafereel, zowel boven als onder een Waterman (21 januari
tot 20 februari) symbool, boven een figuur die water giet uit een ton en onder het symbool voor de Waterman, de dubbele rij golfjes
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een en ander is te vinden op de folder en de webside van de RKD (www.rkd.nl)
Rijks Prenten Kabinet
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AUGUSTUS
o

E.W.F. A 1631

Verz. De Grez, no 1767

Mogelijk maakt deze prent deel uit van een serie over de jaargetijden. Een beeld uit vervlogen tijden,
hoewel schrijver dezes het met de zicht maaien en het binden (met de blote armen) van de bossen begin
jaren 50 van de vorige eeuw nog heeft meegemaakt
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Evert Wijntgis fecit
Pen in bruin en waterverf
origineel 284x528 mm

Londen, British Museum, Cat.V (Popham)
bl.199 nr.1

A card party; HL figures seated around a table, at l a man wearing a plumed hat and slashed doublet, at
centre a lady, seen from behind, wearing a large ruff and holding a wine glass, at r a monk, an attendant
standing behind at r and another lady at the table Pen and brown ink, and watercolour

E.Wijntgis fecit Ao 1625
Paneel, origineel 29x42 cm

Veiling Christies,Londen, 20-10-1966
nr. 81 (aan B.Cohen)

Wil de soldaat van de wacht de binnenrijdende man, met het kruis op zijn mantel, tegenhouden ? De
lans in zijn hand ziet er wel agressief uit.
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E.W.F. Ao 1632
Pen en potlood origineel 200x293 mm

Parijs, Ecole des beaux arts,Cat.F.Lugt 1950
no 407, pl. XLVI

Op deze prent behalve een tafereel met winters vermaak symbolische afbeeldingen van het sterrenbeeld
Steenbok (23 december tot 20 januari)
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July
E.W.F. Ao 1630
Pen, bister gewassen
origineel 203x292 mm

Mag.Cat.E.Parsons & Sons
Londen, maart 1934

Ook hier weer sterrenbeeld symbolen, hier van de Leeuw (23 juli tot 22 augustus) op een bij de periode
passende prent uitbeeldend het maaien van gras en het verzamelen van hooi. De hereboer (?) rechts
geeft aanwijzingen aan zijn personeel.
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Evert Wijntgis fecit Ao 1630
Paneel origineel 558x705 mm

Veiling Londen (Phillips Bayswater)
4-4-1995 nr. 203

De titel van dit schilderij, Cavaliers rokend en drinkend bij een herberg, doet onwillekeurig denken
aan de herberg van Ot Gielissen. De locatie is landelijk, misschien naar een voorbeeld in Velp23 (?), op
de achtergrond een kerktoren, de St.Elisabeth kerk (?)
Wat opvalt, zeker in die tijd, is de donker gekleurde jongen. Waar zou hij vandaan gekomen zijn ? Was
het een slaaf of een bediende ?
Hoewel de West Indische Compagnie actief was in de slavenhandel, is het houden van slaven in ons
land nooit gangbaar geweest. Onderzoek door mevrouw L. Hagoort van het Gemeente Archief van
Amsterdam wees uit dat er in het begin van de 17e eeuw in Amsterdam wel zwarte slaven en bedienden
aanwezig waren en wel in kringen van Portugese joden. Immers in Spanje en Portugal, waar zij zelf of
hun ouders vandaan kwamen, was de gewoonte slaven uit Afrika te houden wijdverbreid. Dus mogelijk
zijn de afgebeelde Cavaliers van Spaanse afkomst ?
Mijn indruk van de prenten en schilderijen van Evert Wijntgis is dat hij zich niet kan meten met zijn
grote tijdgenoten, waarvan de namen ons bekend zijn. De uitdrukking van de gezichten is vlak, je kunt
er nauwelijks of geen karaktereigenschappen uit af leiden.

23

In Velp was er in ieder geval in 1644 een herberg met als waard Jan Jacobs. Zie het Proces dat Hans Craen in 1646 aanspant tegen Hendrick Vorstermans waarin het gaat om de vraag of Derrisken Ermers, de echtgenote van Hans Craen, per ongeluk of expres 15 of 16 stuivers uit de woning van Jacobs heeft meegenomen. Uiteindelijk bleek het om laster te gaan. (Oud Rechterlijk Archief Grave en Land van Cuyk, inv.nr.120)

10

Studies van paarden (zie ook 1e pagina) aanwezig in de collectie van het Rijksmuseum

Evert had het in de grote stad waarschijnlijk niet gered in de concurrentie strijd met andere schilders.
Evert had zijn plaats in de provincie, ver van de veeleisende en verwende Hollander en na al die tijd is
het toch aardig dat deze stukken de tijd hebben doorstaan en ergens een interieur opfleuren !
Jammer dat de huidige eigenaars niet weten waar ze Evert moeten plaatsen….
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