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VALENTIJN KLOTZ OF JOSUA DE GRAVE ?
door Àd Otten

e ornslag van de in november j.I. fraai opgeleverde
frlnventaris archief van de Gemeente Gemert(127l) 74O?
1794rr wordt gesierd door een afbeelding die een prachtig panorana te zien geeft vanaf een punt in de thans zo geheten Heilige Geestlaan op het gebouwencomplex van kasteel
en kerk met de daarachter gelegen landerijen van de kasteelhoef. Ook al zijn er dan drie eeuwen verstreken sedert deze
prent werd gernaakt toch biedt dat panorama de Genertenaar van
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vandaag nog altijd een vertrour+rde aanblik.
In het
van Gemerts kasteel en kerk is in al Oie tiia ookachterlanal
veel
veranddrd. Het linkerdeel van het hier ter sirate niet
gebrachte
is hierbij afgebeeld. Het rechteràeel zal in een
ITor"Tununner
vorgend
van GeÍnerts Heem nader worden belicht aloor de
gemeentearchivar is oÍndat hij aan de hand .lr.r,
ái" afbeelding
uit wil wiiden over de waterhuishouding rond c"r..tu
kasteel.
De prent, een gewassen sepiatekening, werd genaakt
cember 16Zb en r{as tot voor korte tija i" CËr..t op 30 de_
nog nooit
gezien. Het origineel kwam vorig jal rnidclels
een veiling in
van FI i2:ooo,_ in r,anàen van David
lrrl":dyInc.voor de prijs
Tunick
york

te

New

(2).

De tekening heet te zijn gemaakt door Valentijn
Klotz.
nurn::l men nu deze prent vergelijkt rnet de tekening
waar_
mee dit numner van GeÍnerts Heen ópent a..,
.o.rut.t.ert
nen
een opvallende gelijkenis in stijl en techniek
en
eenieder
zal geneigd zijn te veronderstellón dat cle ,rk." 'rrur O" .r.

prent ook die van de ander is.
Echter,
bij gelegenheicl van het afscheid van burge_
in l9t uitgegeven
meester De-Wit
nl{itboek 196?_1980,,
de rbij
het kasteel gelegen landweg met kale bornen enwordt
hek, toege_
schreven aan niet Valentijn Klotz naar ,*
,.t
Josua de
Graye. Van eenzelfde techniek en stijl ,i;r, l"oï".nu
"". nog een
tiental prenten neer bekend. En affË ni.i Uà..fa. prenten
hebben 6f Generts kasteet 6f een g."i"it"-rpde Gemertse
rrnerckttr tot ondenr,erp.
De neesten Ii;" to"""àl"n gedateerd
en wel tussen 2B en B1 decenber 1625. áelfs op
eerste kerst_
dag was de beeldenaar

actief!
Vrijwel al deze prenten zijn rn publicaties die Gernerts ge_
schiertenis tot_ onderhrerp kor.r, àt
gul";ikt.
Zo vinilt
men ook in rrbeknopte Geschiedenis .rr..,
".rr.
C.rE"ii,,
uitgave
19gO
op pagina 34, een prent van een gezicht ovór
de
Merckt
op
Gemerts Gereforneerde Kerkje aan het Sinaerseina.
fn
het
-àu-Cr.rr"
onderschrift werd verneld dai cle maker .louru
*,.u.
Van Gemerts gemeentearchi"":
p."rpt--"iI reactie (op
iu
ryuq
rijÍn nog wel vanwege Sinterklaas) (t-):
cezegd noet wel bij hoofdstuk
Bij het plaatje cler kapelle zes
Dat echter Klotz cle naker is
Daax kun je vast op tellen...
ïJa, Klotz of De Grave, rrrie was het
nou?
Zo belangrijk is het eiEenlijk ook niet,
het zijn nu vooral
de afbeerclingen met de iopografische bijzonderheden
die terren. roch heeft de prentennaker (.f ;J;; -;;l-iàrer.r)
uit
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1675, die zorn bijzondere bijdrage heeft geleverd aan Generts
prentenkabinet, in Gemerts Heem wel een artikel aan hen ge_
wijd verdiend.
Veel onderzoek hoeft daar bovendien niet naar gedaan te worden omdat in het Jaarboek 1965 van de oudheidkunclige l(ring
rrDe Ghulden Roosrt te Roosendaal al
een zeer uitvoerÍge publikatie (51 btadziiden) verscheen van de hand van R.J. van Hasselt onder de titel:Drie têkenaars van topografische prenten
in Brabant en elders: Vatentiin Klotz, Josua de Grave en Constantijn Huygens jr. (3).
In--deze publikatie is een lijst opgenomen met naar liefst 5?8
geïnventar iseerde werken (mót ti;àonaerheden) van deze tekenaars. De nunmers 10? t/n 118 $.erden gerubriceerd onder de
plaatsnaam Gemert. Het laatste nr. evenwel bli.jkt bij naaler
inzien niet op Gemert maar op Gennep betrêkking te hebben.
Onder de 11 resterende ruÍmers vindt nen geen enkel gesigneerd
werk terwijl twee daarvan betrekking lijken te hebben op 66n
en dezelfde afbeelding. De rrvoorstellingr h.ordt vrijwel itlentiek omschreven en verwezên wordt bovendien naa dezelfde bewaarplaats onder hetzelfde nummer (4). Èl het is deze laatste
prent waarnee dit Generts Heem opent die in het prov. Gerootschap te Den Bobch wordt toegeschreven aan Josua de Gravee
terwijl het Rijksbureau voor Kunsthistor ische Dokumentatie te
Den Haag a1s maker veronderstelt Valentijn Klotz. fn de genoende publikatie worden voorts ? [eenertsel prenten aan de
laatstgenoemde toegeschreven en aan Josua de Crrave verder
geen een. l{el wordt nog opgernerkt dat é6n aan niemand toege_
schxeven prent hetzelfde hanclschrift bevat als een prent die
algeneen wordt beschouwd als van De Grave. Het nog resteren_
de aan niemand toegeschreven exemplaar daaxvan gerraagt de au_

teur te veronderstellen dat het mogelitrr van Constantijn Huy_
gens jr. is.
En dan is er ook nog een opmerking dat é6n der prenten toe_
geschreven aaÍr Klotz in later handschrift is gemerkt met
rUan Beerstratenrr.
T.ia, Klotz of De Grave? Veel duidelijker is het er niet op
geworden. En dat zal het ook in het hiernavolgende niet wor_
rlen waar meer specifiek op de personen van Klótz en De Gràve
wordt ingegaan en de door hen gebruikte stijl en techniek.
Het is een relaas dat sons lettertijk is ovèrgenomen uit de
al eerder genoemde publikatie.
Karakteristiek van het werk der tekenaars.
De nanen van Josua de Grave, Valentijn Klotz en C. Huygens
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klank gelaegen in verhouding tot de belangrijkheid van hun werk, niet zozeer in kunsthistorisch
opzicht als wel voor de pLaatsbeschr i jving van Noordbrabant
op de eerste plaats. Zij waren allen nilitairen of op enigerlei $ijze net het leger verbonden. Ilonderden schetsen en tekeningen zijn van hen bekend van kanpementen, de vestingsteden en het omringende lantlschap vooral ui.t de jaren waarin
zij veldtoehten meemaakten in de Zuidelijke Nederlanden. Zij
tekendên met opnerkelijke nauwkeurigheid. Er zijn haast ontelbaar veel topografische tekeningen uit de 1?de eerw bekend,
maar er zijn er weinig, die men zo goêd in de tijd en in de
ruimte kan situeren als de hier bedoelde groep. 0verigens
kuÍrÍren ze erg noeilijk worden geïdentificeercl als het h.erk
van een bepaald kunstenaar. De tekenwdze, de techniek inmers
is bij allen gelijk. Het is de gebruikelijke methode van die
tijd om net bruine spijkerinkt in omtreklijnen een goed geconstrueertle schets te maken welke dan met Indische inkt in
66n of twee tinten grijs t gewassen I wordt net het penseel.
Meesterlijk knappê tekeningen verraden soÍns hun maker, maar
er blijft de nogelijkheirl van grote verlsaring. Klotz en De
C'rave z{jn als elkaars schaduw. Heêft nen een gesigneerde tehebben onvoldoende

kening gevonden van een bepaald dorp doorDe Grave, dan treft
men in vele gêvallen er ook een aan, welke naar blijkt
van
de hand van Valentijn Klotz is. Geen rr.onder dat tekeningen
van dezê beide kunstênaars, die zich in allerlei prentenkabinetten bevinden, nu eens op naam van de 66n dan I'eer op
naan van de andere kunstenaar werden geklasseerd. Het is ook
zo rlat wanneer rnen de werken van Klotz en De Grave in groepen

tracht te rangschikken naar toegepaste techniek cf bdv. voorliêfde voor bepaalde objecten dat dan in de groep die men aan
KIotz zou willen toeschrijven nen werken aantreft die door De
Grave werden gesigneerd.

Valentijn Klotz ( ca. 1648-1?16)
Ter$ijl Klotz net als De crave ni I itair-offic ier zou zijn geweest komt zijn naartr niet voor op de Staten van Oorlog noch
in de Commissieboeken van de Raad van State der 1?de ee${. Er
is weinig van heÍn bekend. Aangenomen wordt niettemin dat hij
als mil itair-ingenieur , hetgeen wij thans genie-officier zouden noernen, in tal van vestingplaatsen gedetacheerd is geweest. Zo r+ordt althans van hern verhaalt in een late editie
van Van Oudenhovens rBeschrljving der stad Heusdenr :uít 1743.
Het oudst gesigneerde werk - nota bene slechts 8 gesigneerde
tekeningen zijn van hern bekend - dateert uit 1669. Hij heeft
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veel gereisd. In de jaren 76?7_16?2
verbleef hij te Bergen
op Zoom. Valentijn Klàtz was waarschijnlijk
aanwezig bij het
beleg van Grave door het. leger
t^,iii;"i:i-""
oU cle capi_
tulatie der Fbanse bezettin! o"a."
"""
e-cturiii]
iï
-g"aïrà""ïË'iË,.1ïins.r,
omot""
,r..,
7674, naar verbteef er rr i;tens
,,og
in
gesigneerde weri i. ,tt tziàl"Ni"t
_t!t!:
l"l.Iaatst
-Jii;";slexica
ru.rg
du^u"_
na
noet
hij overleden zijn. ceen á";weet
bijzonderheden over hen nee tê delen.

is wel iets mêer bekend als van Klotz. Zelfs
is bewaard sebleven. r" rrJ ïs^ïJ"Í.t"" 16?0zijn
op_
gemaakte dokument door notaris
"i
.1. c.""ii".
Jàià
geschreven:
'uosua de craeff. borrigh
." inwoonder
dezer voorszesde stadt iu"*trt"r,tii:
"* o. "tuol-.qiJ;.;;;
ilï;;;:ï*""oemde
-;ï"ï"
stad
huwde hij met een dochter
t;;";"-;"
die
in
die
,
stad was geboren op 24. december
"u" roaÀl ;.";;;.
verklaarde
-Jru.."
voorts vorige wi rsbeschikki"g." tu-p;;i;Ë"oË
Van hem

testament

*":"i$:ïÏ.ï"ïil"Ë r:'H'-rIr
d"t i t

j;;;;;*

""ài'r

^íL'"às

io',,.'u"

rgenaaktr,
16?

j-"Ífl ,ffiÏÏ.lll.iï1".il"ià,ïfff:iii."?Í
'faii1= 'iu"tf"rr..,

rn en oÍn Bergen op zoom. Dat tr{
kan worden bevestisd rtr

n,iiiïh.*i:i:1,i,
e." noo"áài"iij-ïji

r

oot< in

ï:".,ïif::ffi

fr"uft

ï ï",.;;tï#Ë-.i':.i.::j

rli,,áiË ) .*:r;:ï$"Í;{"$1ff:..* 5*li:
der. Zijn laatst Eesjeneerd
werk o"t"."i ;;;"i;;r.
op as juri 7?72 wérd, blijkens_".;i;;;;
;" ;:; GeÍneentear_
chief van Den Haag de irnpost t"tà.rà -rrooi"ae
ïJgrarenis van
Josua de Grave.
Besluit
0p vragen

als wie was nu de naker van deze of gene
prent kan
eenalui.is
*::"
antwoord- *o.a.. À.eË"li. "*ï;
9".
is ook on_
verÍneld gebleven

de nose
t" de,,k";-;i;;;;";.ï;ïlrn;".::i"il;;i

ninsen van de Merkt in GeÍnert.
1675 en biedt inderitaad

ï:_:::il:i**lï:

ËË"';;";";;;:lil

zz a"""rr""

Àj:ji
l*;:ii'i,:Iï;;:ï;;iri:i::iliii':r'?:"::";:*Ë:Ë:
seleden een andere afbeetcling ván

rrài, oor-ui .;;ï;;":ï;."
t"tnlro"tatie ondergaan en bedekdorpsEezicÀt ;fÏ
4h voo;ts ;;;ff;'::,ïï:.::"0:;5";ï;ïï':iË*
*ru
nog genoend worden peter van
den El;;"-;; i"iiïu, c"u.u.r,..
te Klotzr

*j:;
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Terwijl het niet noeilijk is deze -rkopiistqnr uit
onze tijd te
onderscheiden van het óorspronkelijke werk
is
alat
vaak wel
het
met kopiisten ,.,ii rroegei ti;à. ii""á"àrr" i ft vornen
^geval
zelfs datering werden heel
nauwkàur

ig ;;;";;;;".

het.ook zíi, KLotz of De Cirave, of nisschien wel
beiden:
v-oorlopig lijkt het het meest raadzaan
naar
te
hiezen
voor
Klotz en er rekening nee,te houden à.i-r.sJfji
toch nog De
Hoe

Crave de rnaker

is

geweest.

Dankzij de activiteit van Gemerts gemeentearchivaris
zijn in
ieder geval weer trrree afbeeldingen ;t;;;"
en
r{,ie
À.tà*".r,
zal het zeggen misschien- koÍnt ." .rog
16;-;;"*
rvater
die
nog gesigneerd is ook (b).
"ur.Ook uit archieven kan natuurlijk nog materiaal
tevoorschijn
komen dat_meer duidelijkheitt iersctaft
;;;;-;.
rnaker (s) der
prenten. Zo vernamen we uit rte nieur,e inventaris
dat onstreeks
7674 i\ cemerts kasteêl garnizoenen
h"t
a;;;;"e
Legêr ge_
legerd waren en dat zowei de .orr.rraut:.-.,rirr-duru"t
"urr
als het
dorpsbestuur aan respektievelijk cle staafrouàer -pr
ins l{illem

lfl en aan raadpensionaris fagàl verzochten om terugtrett<ing
van die troepen vanwege de neutratiteit van àemÀ"t(ó).
en/of De crave zijn Ëennetijk niet ae -enige -'ilir itui..r,IOot;
g"_
wêest in die periode die GeÍnerts kasteel .àrra"a..r.....
NOTNN:

(t) cemerts HeeÍn, Jr6.22, 1pgo, nr.4. _
Boekbespreking.
(Z)
a", w€ilingcata-Logus werd melding gemaal{t
_fnvan v.Klotz gemaalt in couda. o"-àË.3""1"*"". vajr een prent
*""a
êr door een cofle6a op attent e"rá"r.i -à"i i.ï iilr""i,
lier niet
Gouda maar Oemerl be trof.
(3) n..r.wan Hasselt in: Jaarboek 25 (1965)
van OudheidkuDdige
IG'ins "De chulden Roos,, te no" í.iaáàí, orráu"
"i!a..
ti *,"r,
Dr. Stolte.
"
(4) Verwezen rordt tweemaal naar de collêctie
prenten van het
Provinciaal cênootschap te Den Bosch e, v"-1
na_. rr_.
G27-72.3. De omschriivingen,ranawesl-ri*l'io".io."i1;t"r.
bomenÍ- en sranaschai mei Lare u.*.i'
.r'ïi"Ëiiu;
rhet elkaar overeen.
",, .*"rr.r,
(5) ne prent die de omslag^siert van de
nleur'e fnverttaris van
het oud-semeent earchi;f rr"ert o"t-Jon-àïi!"iËir,*
..r, o"
andêre kant.
(6) Gerneentearchief cêmê'.t (tzzt) tt+oz-1194,
rnwentarisrrrs.
a99 t/n 9o2.
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