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L.C.J.M. Rouppe van der Voort, gemeentearchivaris.

et zal vermoedelijk veel mensen in Gemert niet zijn ontgaan, dat
op 13 maart van dit jaar Marietsche Scheidius, douarière Baron

B.Ph van Harinxma thoe Slooten, overleed. Zij werd geboren in 1903

als dochter van Everard Philip Adriaan Mathias Scheidius en Helen
Eleonor Curtis. In Gemert is zij steeds bekend gebleven als bescherm-
vrouwe van het aloude Sint Joris gilde. In 1986 nog schreef ze me naar
aanleidingvan een onderzoek, dat ik toen instelde naar een portret van
een jonge man, van wie ik nog steeds niet weet wie het is. Bij haar
antwoord berichtte ze me ook desgewaagd, dat ze over weinig echte
Gemertse afbeeldingen beschikte, maaÍ ze vertelde wel, dat er drie
aquarellen in haar bezit waren met afbeeldingen van het Gemertse
kàsteel. De vierde, zo schreef ze, was niet meer in haar bezit. Haar wil
om me uit te nodigenhaar te bezoekenwerd helaas nooit werkelijkheid
en daardoor kon het gebeuren, dat ze plots was overleden. In haar
testament had ze bepaald, dat haar gehele nalatenschap zou worden
geveild bij Christies in Amsterdam. Rond half oktober j.l. verscheen er
van dit veilinghuis een catalogus, waarin naast veel andere werken uit
haar nalatenschap ook de bewuste drie aquarellen waren opgenomen.

Eén oogopslag bij het nazien van dit prachtig verluchte boekwerk was
voldoende om een plotselinge herkenning te zien van wat ik al eerder
was tegengekomen. Toen tk in 19"17 in Gemert archivaris werd, bleek
de topografisch/historische atlas van de gemeente zeer beperkt, maar
ikbeschiktewel over een album, waarin zichvier ovale foto's bevonden
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van afbeeldingen, die verschillende kanten van het gebouwencomplex
van de oude commanderij toonden. Hetjaartal 1878 verried de ouder-
dom van deze afbeeldingen, die op zich zelf interessant waren, maar
toch hier en daar aan duidelijkheid te wensen overlieten. Bovendien
had men er op sommige plaatsen met een potlood en met een ballpoint
in gekrast om enige ontbrekende belijning bij te werken. Daar lag
ineens het herkenningspunt en daar werd duidelijk, dat ik bij de veiling
van Mevrouw van Harinxma's nalatenschap met de oorspronkelijke
afbeeldingen van die foto's te maken had.

Het leek me voor de geschiedschrijving van belang enkele kanttekenin-
gen te maken. Op de eerste plaats hebben we hier te doen met
gouaches en niet met aquarellen. Gouaches onderscheiden zich van
aquarellen doordat op het beschilderde papier een dekkende water-
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verflaag wordt aangebracht. Zeer verrassend zijn de nog steeds frisse
kleuren van de afbeeldingen. Ze zijn gemaakt op een dik soort papier,
dat typisch is voor de negentiende eeuw; zeer hout-houdend met een
erg korte vezel. Ze zijn kwetsbaar, omdat het papier is verzuurd. Een
vouw als gevolg van stoten of iets dergelijke, kan een breuk tot gevolg
hebben.

Dat ze GE-KNIP-T zijn voor Gemert ligt aan de naam van de schilder
en de precisie, waarmee ze werden gemaakt. De schilder ? Wel, dat is
Henry Knip, die zeer vermoedeiijk in opdracht van de heer Scheidius
het kasteel vanuit het Oosten en vanuit het Westen vereeuwigde. Hij
schilderde verder het kasteel, zoals het door Jan Bulthuis aan het einde
van de 18e eeuw werd afgebeeld en door Karel Frederik Bendorp in
het koper werd gezet. De vierde - ontbrekende - gouache, waarop
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mevrouw van Harinxma in haar corÍespondentie doelde moet zeker de
schildering van de voorkant van het hoofdgebouw zijn geweest. Het
was de vierde foto in het fotoboek. Deze is zoals reedi gëzegd niet bij
haar gevonden. Of die als verloren dan wel als zoek-moet worden
beschouwd weten we niet.

Als waren ze als kleurenfoto's geknipt, zo nauwkeurig ziin de schilde_
ringer gemaakt. Aile details van de gebouwen zijí in de finesses
zichtbaar. De bomen, de bloemen en dé struiken, zé lijken bijna met
een enkel haar van de penseel te zijn aangebracht. Vêrder dehoren
deze gouaches echt in Gemert thuis. Ze pássen er uitstekend en zijn
dus ook uit dien hoofde geknipt voor Gemert. Interessant is het hiËr
te vermelden, dat de schilderingen in lB72 zijn vervaardigd en zeer
vermoedelijk nadien gefotografeerd en in meer exemplaón zijn af-
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9,._q1_\j.,Oq3:rkelijk is daarbij wel, dar op de foto's geen spoor van de
slgnenng valt te bespeuren.

Een enkel woord over de schilder is hier natuurlijk ook op z,n plaats.

ï_::::l.lqlo see n.re Is is. u it 
.d.e .fam itie r"ip-Éirei àe'Cou rcel tes,

oraagr nU zun naam lÍip als schilder met ere. Weinig is er over hem
bekend. Officiëel heet hij Hendrik Johannes frip, *.Bor." re 

,s_Her_
togenbosch op 20 april 1819. Híj overleed tussén'j997 en l9ll. De
l,exicon van Scheen verhaalt. ovei de_brand, die in 19i1 tret ge-een_
tehuis.van Schaarbeek (nabij Brussel) verwoestte, waáidooihet niet
mogetUk was een Juiste datering van zijn overlijden te vinden. Hij
woonde en werkte te 's-Hertogen-bosch, Ámsterdarn 1g56, Schaarbeeli
na 1856, St. Josse-ten-Noode- tot 1869, Schaarbeek 1g69, l_aaken 1g69,
St. Josse-ten-Noode tot 1870, (Gemert lg72),enSchaaibeek in 1g97.

{! t99.iAe toen,nog en gaf op 5 okrober van dát jaar het overlijden aan
uan ziJn zoon Hendrik Joseph. Henry was léerling van zijn vader
Marten.Derk Knip. Hij maaktè studiereizen naar ltaliE en Zwiiserland.
:^'l^..1!d.]9. (voornamel ij k i n dekve rf ) boomrijke heuvetachrige.
p?rg. il sneeuwlandschappen. Gezien de nu verworven gouachls
komt dat met de boven door Scheen gegeven omschrjving góed ove_
reen.

Tot slot wil ik hier de tooosrafische waarde van de drie gouaches aan
de orde stellen.
Daar is dan op deeerste plaats de schildering van het kasteel, zoals het
werd afgebeeld door Bulthuis en door Beádorp in het koper werd
gezet. Deze gouache heeft h-et meeste geleden. bi1 net aantieffen óp
de zolder van het huis "De Mcnthe.nbe{" t. a.nnd- oniUrat tret gtai
en bleken naast enkele beschadigingen-als gevolg van ineden in"het
papier ook als gevolg van lekkagei,,u-ut"*1"Ëk.n 6p hàibeschilaerOe

op de volgend_e paglna:'zeÍporÍreÍ achter schildersezel', potlood en waterverf op
papier, Henri Knip. (Eigendom en coplright Noord-Brabants tvtuseum t_ffertogen_
bosch

gh
112



gede€lte 
19 zrjn ontstaan. De kleuren zijn als gevolg daarvan minder

fris dan.bij de beide andere schilderingen. per"spectivisch rammelt de
afbeelding. De voorgerel ygl !9r hoofdgebouw lijkt enigszins ge_
draaid. Getrouw werd het bij Bulthuis ookintbrekeide poo'rtgeboïw
evenmin overgenomen. De achtergrond is evenals bij Bulïhuis ;ijkelijk
voorzien van bomen en struiken, waardoor de huizen aan t et tiriAige
Ridderplein aan het oog worden onttrokken.

De tweede afbeelding toont ons de oostzijde van het gebouwen_
complex. Daar is de gehele gevelpartij nog in oude luister ïe zien. De
sierlijke trapgevel, die als sluitsiuk van het zuideliike deel van de
voorburcht dient, gaat over in de hoektoren, die dooi de Jezui.eten in
het begin_van deze eeuw zo.lelijk werd verbouwd. Ook het oostelijk
deel van de voorburcht werd tussen 1906 en 1909 afgebroken en veêl
hoger alj_verblijfsruimten voor de seminaristen opniáw opgetrokken.
Dehoofdburcht vertoont nog het prachtige ranke'zadeldaË áet dakka_
pellen en schoorstenen, die na de brand in de nacht van donderdag 19
op vrijdag 20 april 1883 werd vervangen door een z.g. Franse kap íaar
het ontwerp van de architect Mansarde.

De derde gouache laat ons de Donjon met de zuidziide van de voor_
burcht zien vanuit het Zuid-Weste,n e_n kijkt langs de westelijke gevel
van dit nog oudste overgebleven deel naár de pïachtise rani(e llnker
vleugelvan de hoofdburcht. De voorburcht is nogin oud"e glorie te zien,
want ook die verdween als gevolg van kaalsÉg en heïbouw in de
periode van 1906 tot 1909.

Al met al drie zeer waardevolle aanwinsten, die ons door de gave staat,
waarin ze bewaard_werden, een duidelijker en completer bótd geven
van de eens zo eerbiedwaardige commánderij.
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