De aan Gerard ter Borch toegeschreven
familiegroep De Marez-De Schilder 1
door E.J. WOLLESWINKEL

In de verzamelingen van het Iconographisch Bureau wordt bij de centrale ingang op de
gedocumenteerde portretten, op-naam-van-de-voorgestelde, nogal eens een voorbehoud
gemaakt ten aanzien van de zekerheid van de identificaties. Voorvoegsels als “(ten onrechte)
genaamd”, “mogelijk”, “waarschijnlijk” of nog vager “denkelijk”, “vermoedelijk”,
“niet onmogelijk” of “niet onwaarschijnlijk” attenderen de vaak argeloze bezoeker op de
nodige voorzichtigheid bij gebruikmaking van het bestand. Was er op den duur al sprake van
een zekere wildgroei in het bedenken en toepassen van deze benamingen, de beslissing tot
automatisering van het bestand maakt het noodzakelijk de bruikbaarheid ervan opnieuw te
toetsen.
Allereerst dient de gebruiker beschermd te worden tegen al te subjectieve argumenten die tot
een bepaalde identificatie hebben geleid. Men is immers, gretig op zoek zijnde naar het
portret van een hoofdrolspeler in een publikatie, snel geneigd tot een overweging als
“ik houd het er maar op”, met alle risico’s van dien. Voorts dreigt het bestand, op deze wijze
voortgaande, door “kettingidentificaties”, d.w.z. identificaties die weer gefundeerd zijn op
onzekere andere identificaties, dermate vervuild te raken, dat de betrouwbaarheid in het
geding komt. Besloten is bij het toepassen van nieuwe maatstaven de uiterste
terughoudendheid in acht te nemen indien de identiteit van de voorgestelde niet geheel zeker
is. Daartoe worden in een aantal gevallen portretten weer van naam ontdaan en gevoegd bij
het helaas nog altijd veel te grote bestand van zogenaamde “onbekenden”.
Alleen in die gevallen, waarbij de benaming in de literatuur vermeld is of anderszins een
eigen leven is gaan leiden, wordt het voorvoegsel “genaamd” gehanteerd. Hieronder zijn dan
zowel het vroegere “ten onrechte genaamd” als gradaties als “niet onmogelijk” te vatten; in
het laatste geval omdat er vaak nog altijd een theoretische mogelijkheid is, dat de naam van
de voorgestelde juist is. Bij heridentificaties blijft er een ingang op die oude benaming
bestaan met een verwijzing naar de juiste naam van de voorgestelde.
Aangezien de portreticonografie niet tot de exacte wetenschappen behoort, blijft het ook in de
toekomst noodzakelijk enkele categorieën van zekerheid te handhaven. Er kunnen situaties
zijn waarin het begrip “waarschijnlijk”, zij het met grote omzichtigheid, gehanteerd moeten
blijven worden. Zouden deze portretten onder de “onbekenden” gerubriceerd worden, dat
zouden ze tekort worden gedaan. Het spreekt vanzelf dat de beschrijving van vooral deze
portretten gepaard moet gaan met een uitgebreide argumentatie.
Omdat het niet erg beeldend is deze argumentatie in een louter theoretische beschouwing te
geven, wordt dit gedaan aan de hand van een 17de-eeuws groepsportret, dat een
gecompliceerde familieverhouding laat zien, over de identificatie waarvan reeds menig
iconograaf het hoofd heeft gebroken.
Het betreft hier een aan Gerard ter Borch (1617-1681) toegeschreven familiegroep, die
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Bron: Jaarboek CBG 1990, p.167-183: De aan Gerard ter Borch toegeschreven familiegroep De Marez-De
Schilder. Zie Netherlands Institute for Art History (KRD = Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie)
Gudlaugsson dateert het schilderij rond 1645; het thema: de prediking.
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Afb. 1. 1. Waarschijnlijk DANIEL DE MAREZ JANSZ (1566/1567-1598); 2. ELISABETH DE SCHILDER (1609-1648); 3. DANIEL DE
MAREZ JANSZ (geb. 1641); 4. JAN DE MAREZ DANIELSZ (1596-1665); 5. waarschijnlijk MATTHIAS DE SANDRA († 1635); 6.
PIETER DE SCHILDER JR. († 1689); 7. PETRONELLA DE MAREZ (geb. 1646); 8. waarschijnlijk JOHANNA DE HURTER (1573/15741637); 9. MARIA BELJAERTS; 10. ANNA MARIA DE MAREZ (geb. 1643); ll. ANNA DE SCHILDER (1610-1676); 12. SUSANNA DE
MAREZ (geb. 1638); 13. ABRAHAM VAN THIJE (1603-1645); 14. JOHANNA DE MAREZ (geb. 1632); 15. PIETER DE SCHILDER SR
(1583/1584-1643); 16. ELISABETH COBBAULT (1587/1588-1655); 17. waarschijnlijk JOHANNES DE SCHILDER († 1649); 18.
waarschijnlijk JAN DE MAREZ (1517/1518-1604); 19. waarschijnlijk JENNE VAN ACHTERHOUT; 20. onbekende man; 21.
ELISABETH DE MAREZ (geb. 1636); 22. onbekende jongen; 23. waarschijnlijk DANIEL DE MAREZ DANIELSZ (1599-1622); 24.
onbekende vrouw; 25. onbekende man.
(Doek 140 x 177 cm; toegeschreven aan Gerard ter Borch (1617-1681); collectie en foto Provincie Overijssel, Zwolle).
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Afb. 2. Waarschijnlijk JAN DE MAREZ (1517/1518-1604) (Doek 705 x 54,3 cm; toegeschreven aan Cornelis
Ketel; rechtsboven gemerkt “AEtatis.78.AN01594”; collectie en foto Museum Boymans-van Beuningen,
Rotterdam)
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gesitueerd is in een, overigens aan zijn leermeester Pieter Molijn toegeschreven, landschap
(afb. l).1 Gudlaugsson dateert het schilderij rond 1645 en vermoedt, vanwege het thema (de
prediking), dat het tijdens een kunstreis naar Amsterdam of Haarlem ontstaan is.
Op grond van uitbeelding, plaatsing en kleding van de voorgestelden komt hij tot de
conclusie, dat minstens negen figuren naar oudere, deels 16de-eeuwse voorbeelden,
geschilderd moeten zijn. Van één persoon (nr. 18, de achtste van rechts) heeft hij het
voorbeeld teruggevonden: een aan Cornelis Ketel toegeschreven portret van een onbekende
man, rechtsboven gemerkt “AEtatis.78.ANo594”, in de collectie van museum
Boymans-van Beuningen te Rotterdam (afb. 2).2
In 1961 koopt de provincie Overijssel het groepsportret uit Zwitsers particulier bezit.
Het plan om rondom dit schilderij in het kader van de 300-jarige herdenking van Ter
Borchs sterfdag een tentoonstelling in het provinciehuis te Zwolle te organiseren, lijdt
schipbreuk op de onidentificeerbaarheid van de voorgestelden. Een oproep in de kunsthistorische pers, waarin een uitgebreid restauratie-rapport is opgenomen, levert de
identificatie door het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie op van de, naar het
toen leek, hoofdpersoon op het schilderij: Pieter de Schilder (1583/1584-1643), bewindhebber
der Verenigde Oost-indische Compagnie te Amsterdam (nr. 15 en afb. 3). In verband hiermee
wordt in de prediker (nr. 23) zijn aangehuwde kleinzoon Ds. Jacobus Trigland
(1624-1664), die in 1650 Johanna de Marez (1632-1663) trouwde, gezien.3
Naar aanleiding van deze vondst worden hypotheses opgesteld over de samenhang van de uit
maar liefst 25 personen bestaande familiegroep, waarvan rond 1650 lang niet iedereen meer in
leven behoefde te zijn. Het onderzoek strandt bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal.
Totdat in december 1988 te Londen4 twee portretten worden geveild, voorstellende Jan de
Marez Daniëlsz (1596-1665) (afb. 5) en zijn tweede vrouw Elisabeth de Schilder (1609-1648)
(afb. 6), die op grond van gelijkenis dezelfde personen blijken te zijn als de nummers 4 en 2
links op het groepsportret. De man weliswaar met hoed, kleine platte kraag en de rechterhand
voor de borst, maar de vrouw in bijna identiek costuum, alleen naar rechts gewend. Elisabeth
de Schilder is de dochter van eerdergenoemde Pieter de
Schilder, zodat hiermee drie personen en hun onderlinge relatie zijn thuisgebracht.
Opvallend bij de drie teruggevonden portretten zijn de identiek opgeschilderde familiewapens
aan gestrikte lintjes, die doen vermoeden dat ze oorspronkelijk uit eenzelfde collectie
afkomstig zijn. Dit serieverband blijkt tenslotte de sleutel te zijn tot de identificatie van nog
eens vijf personen op het groepsportret. Met behulp van de onderwijl binnen het
Iconographisch Bureau opgezette “ingang op typen geschilderde familiewapens op
portretten”5 kunnen dan worden geïdentificeerd:
nummers 6 en 9 als Pieter de Schilder junior († 1689), advocaat, raadsheer (1638), later
president in de Raad van Brabant te ‘s-Gravenhage, en zijn vrouw (tr. 1636) Maria Beljaerts;
nummers 11 en 13 als Anna de Schilder (1610-1676) en haar man (tr. 1e 1639) Abraham
van Thije (1603-1645), luitenant-kolonel, kwartiermeester-generaal en commandant der
artillerie te ‘s-Gravenhage.
Hun portretten, deels gesigneerd door de Amsterdamse portretschilder Paulus Hennekyn
(† 1672), werden in 1887 te Amsterdam uit een verzamelaarscollectie geveild als twee
onbekende echtparen (afb. 7 t/m 10).6 De opgeschilderde familiewapens verraden evenwel
hun herkomst en identiteit, waardoor ook de twee echtparen op het groepsportret
geïdentificeerd kunnen worden. Blijkbaar zijn zij naar het leven geschilderd, want costuum en
houding zijn verschillend.
Hiermee is het gezin De Schilder compleet op de moeder na. Maar ook van Elisabeth de
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Afb. 3. PIETER DE SCHILDER SR (1583/1584-1643) (Paneel
123 x 89 cm; toegeschreven aan Nicolaas Eliasz Pickenoy; veiling
New York (Sotheby’s) 7 april 1989, nr. 43; foto Sotheby’s, New
York)
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Afb. 4. ELISABETH COBBAULT (1587/1588-16X), echtgenote
van Pieter de Schilder sr. (Paneel 122 x 90 cm; toegeschreven aan
Nicolaas Eliasz. Pickenoy; collectie Rijksdienst Beeldende Kunst,
‘s-Gravenhage; foto lconographisch Bureau)

Schilder-Cobbault (1587/1588-1655) is een portret met het bekende wapen voorhanden,
waarop zij is geportretteerd als kniestuk met een grote molensteenkraag (afb. 4).7 Qua
gelijkenis is zij identiek met de vrouw, nummer 16, op het groepsportret. Zij zal naar het
leven geportretteerd zijn, in contemporaine kleding, nu met zwarte tipmuts. Haar man was in
1643 overleden en is posthuum, gekopieerd naar zijn aan Pickenoy toegeschreven portret,
weergegeven.
Bij het doornemen van de documentatie van het Iconographisch Bureau blijkt nog een aantal
portretten voorzien te zijn van de gezochte familiewapens. Uit het feit, dat deze personen niet
op het groepsportret voorkomen, kan geconcludeerd worden dat de samenstelling van de
reeks afzonderlijke portretten een andere oorsprong heeft dan het gecompileerde
groepsportret. Deze in de groep niet te plaatsen personen bestaan grotendeels uit leden van de
familie Van Thije, naaste verwanten van Abraham van Thije, die door zijn huwelijk met Anna
de Schilder wel op het groepsportret voorkomt. Het zijn in de eerste plaats vijf kinderen (met
twee aangehuwden) van Dr. Mattheus van Thije en Machteld
Bogaert van Beloys:8
a. Mr. Pelgrom van Thije (1598-1638, ongehuwd), advocaat voor het Hof van Holland;9
b. Sara van Thije (1602-1660) en haar man (tr. 1625)
c. Mr. Jacob Snels (1608-1654) vroedschap en schepen van ‘s-Gravenhage, raadsheer in de
Raad van Brabant aldaar;10
d. Abraham van Thije (1603-1645, tr. 1639 Anna de Schilder), luitenant-kolonel,
kwartiermeester-generaal en commandant der artillerie te ’s-Gravenhage.11
e. Elisabeth van Thije (1608-1657) en haar man (tr. 1628)
f. Mr. Abraham Lestevenon (1592-1652), zijdehandelaar te Amsterdam;12
g. Mr. Isaac van Thije (1609-1653, ongehuwd), schepen van ‘s-Gravenhage.13
Voorts twee portretten van een volgende generatie, waarmee de vermoedelijke opdrachtgevers
van de serie-met-wapens in het voetlicht treden:
h. Mr. Isaac van Thije (1639-1695, zn. van Abraham van Thije en Anna de Schilder), heer
van Opmeer, en zijn vrouw (tr. 1666)
i. Elisabeth Lestevenon (1642-1710, dr. van Abraham Lestevenon en Elisabeth van
Thije).14
Laatstgenoemden zijn volle neef en nicht en hebben de portretten van hun ouders, ooms,
tantes en grootouders blijkbaar laten voorzien van familiewapens om hun identiteit voor het
nageslacht vast te leggen. Tenslotte blijken nog twee overgrootouders tot de serie te behoren:
j. Aernout Cobbault (1554/1555-1635), koopman te Amsterdam, en zijn vrouw
k. Anna van Valkenburg (1563-1633).15
Deze elf portretten zijn via de familie Van Thije Hannes vererfd op nakomelingen De
Watteville (portretten j. en k., die in 1918 door het Centraal Museum Utrecht zijn
aangekocht), De Bergh (e. en f., later in de familie Des Tombe) en Van Heeckeren van
Waliën (a. t/m d. en g. t/m i.).
De wél op het groepsportret herkende portretten van de familie De Schilder en aanverwanten
moeten blijkens de opgeschilderde familiewapens nog in bezit geweest zijn van het echtpaar
Van Thije-Lestevenon. Daarna ontbreekt ieder spoor tot ze successievelijk in 19de-eeuwse
veilingen opduiken.
Dit brengt ons terug bij het zoeken naar de sleutelfiguren op het groepsportret, waarvan tot nu
toe acht personen met zekerheid zijn geïdentificeerd. Daarbij is de moederrol, die
Elisabeth de Marez-De Schilder (nr. 2) op het schilderij vervult, van belang. We kunnen
namelijk gevoegelijk aannemen, dat de jongen, waarvan zij de hand vasthoudt (nr. 3), haar
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Afb. 5. JAN DE MAREZ DANIELSZ (1596-1665)
(Doek 70,5 x 54,6 cm; toegeschreven aan Paulus Hennekyn (†1672);
veiling Londen (Christie’s) 16 nov. 1988, nr. 88; foto Christie’s
Londen)

Afb. 6. ELISABETH DE SCHILDER (1609.1648), echtgenote van
Jan de Marez Danielsz
(Doek 703 x 54,6 cm; toegeschreven aan Paulus Hennekyn († 1672);
veiling Londen (Christie’s) 16 nov. 1988, nr. 88; foto Christie’s,
Londen)
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enige zoontje Daniel de Marez Jansz (geb. 1641) is. Hij draagt volgens de mode van die tijd
een grote pluimhoed en een lange rok, gebruikelijk voor jongens niet ouder dan een jaar of
zes. Het gezin De Marez-De Schilder telt verder vijf dochters, waarvan de oudste in 1632 en
de jongste in 1646 is geboren. De vier meisjes (nrs. 7,10,12 en 14), die eveneens op het linker
gedeelte van het doek zijn geplaatst, en een vijfde, die om nog onverklaarbare reden rechts zit
(nr. 21), lijken qua kleding en leeftijd in dit gezin thuis te horen en dan voor te stellen:
Johanna (geb. 1632), Elisabeth (geb. 1636), Susanna (geb. 1638), Anna Maria (geb. 1643) en
Petronella (geb. 1646) de Marez. De datering van het schilderij zou dan rond 1647 liggen met
als conclusie, dat ook Abraham van Thije, die in 1645 overleed, posthuum geportretteerd is
(nr. 13).
Verder redenerend moet dan de oudere vrouw (nr. 8), op wier schoot Petronella de Marez zit,
haar grootmoeder van vaderszijde Johanna de Marez-de Hurter (1573/1574-1637) zijn. Haar
grootmoeder maternel is immers reeds geïdentificeerd als nr. 16. Hiermee gaan we door met
de posthume portretten op het doek. De molensteenkraag van deze oudere vrouw werd tot de
tijd van haar overlijden gedragen, terwijl zij qua houding zo van een regentessenstuk
gekopiëerd zou kunnen zijn. Het voorbeeld is echter niet bekend.
Toch lijken we in deze redenering voortgaande, vast te lopen met de aardsvaderlijke figuur,
ook wel omschreven als de “Van Oldenbarnevelt-kop” (nr. 5), achter de grootmoeder, die in
compositie haar echtgenoot is. Daniël de Marez Jansz (1566/1567-1598), die de grootvader
van de kinderen was, is te jong overleden om deze oudere man te kunnen zijn. Eerder komt
hiervoor, vooral ook door de plaatsing in de groep, de schimmige figuur (nr.1) in aanmerking,
wiens plooikraag van vóór 1600 dateert. Johanna de Hurter hertrouwt in 1612 met Matthias
de Sandra (ca 1574-1635), die als stiefvader een belangrijke rol in het leven van Jan de Marez
Daniëlsz (1596-1665) moet hebben gespeeld. Hij lijkt dan ook de meest waarschijnlijke
voorgestelde te zijn voor nummer 5, overigens eveneens naar een onbekend voorbeeld.
Nu in de groep het echtpaar De Marez-De Schilder met hun kinderen en wederzijdse ouders
een centrale plaats innemen en bovendien haar broer en zuster met echtgenoten aanwezig zijn,
ligt het voor de hand ook zijn, overigens reeds overleden zuster en broer aanwezig te
veronderstellen. Zijn broer Daniël (1599-1622) was reeds als kandidaat in de theologie
beroemd maar overleed op 23-jarige leeftijd.16 Hij moet dan ook de prediker (met ouderwetse
plooikraag) zijn, rechts op het schilderij (nr. 23) naar wie het gezelschap al dan niet geboeid
luistert. De dorre tak boven zijn hoofd symboliseert de vergankelijkheid,” die op meerdere
personen op het schilderij betrekking schijnt te hebben. De vrouw met de molensteenkraag
(nr. 24) zou zijn zuster Janne de Marez (1596-1629) kunnen voorstellen, met achter zich haar
man (tr. 1618) Jan Seleyns (1592-na 1666), die nog naar het leven geschilderd kan zijn. Uit
dit huwelijk werden, voorzover bekend, drie kinderen geboren: Janneke (1620), Susanna
(1627) en Daniël (1629) Seleyns. Het jongetje met de slappe plooikraag (nr. 22) kan echter
geen zoontje van dit echtpaar zijn, aangezien zijn kleding van rond 1625 dateert. Het zittende
meisje in contemporaine kleding (nr. 21) werd reeds geïdentificeerd als Elisabeth de Marez.
De twee kinderen passen dus niet in het gezin
Seleyns-De Marez, hetgeen minder verwonderlijk is als we bedenken dat de andere ooms en
tantes eveneens zonder kinderen zijn opgenomen in de groep. Andere kandidaten voor de nrs.
22, 24 en 25 kunnen nog gezocht worden onder de drie ongehuwd overleden kinderen van het
echtpaar De Schilder-Cobbault. Hun oudste dochter Catharina de Schilder († 1636) zou nr. 24
kunnen zijn, maar van de zoons Abraham († 1630) en Johannes († 1649) de Schilder zijn geen
preciese leeftijden bekend, zodat geen conclusie getrokken kan worden. Omdat laatstgenoemde ten tijde van het ontstaan van het schilderij nog in leven was, komt hiervoor wel de
jonge man midden op het doek (nr. 17) in aanmerking, die immers bij zijn ouders gesitueerd
is.
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Afb. 7. PIETER DE SCHILDER JR († 1689)
(Paneel 69 x 54 cm; gesigneerd "P. Hennekyn"; particuliere
collectie,
Italië (1968); foto Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie,
's-Gravenhage)
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Afb. 8. MARIA BELJAERTS, echtgenote van Pieter de Schilder jr
(Paneel 69 x 54 cm; gesigneerd "P. Hennekyn"; collectie J. Paul
Getty Museum, Malibu (California, U.S.A.); foto Iconographisch
Bureau)

Afb. 9. ABRAHAM VAN THIJE (1603- 1645)
(Paneel 69 x 54 cm; toegeschreven aan Paulus Hennekyn († 1672);
collectie onbekend; foto Iconographisch Bureau)
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Afb. 10. ANNA DE SCHILDER (1610-1676), echtgenote van
Abraham van Thije.
(Paneel 69 x 54 cm; toegeschreven aan Paulus Hennekyn († 1672);
particuliere collectie, Italië (1968); foto Rijksbureau voor
Kunsthistorisch Documentatie, ‘s-Gravenhage.

Nog onbesproken op het schilderij, dat we intussen zonder reserve de De Marez-De
Schilder groep kunnen noemen, zijn een drietal personen gezeten “op de eerste rij” onder de
toehoorders. De portretten van deze drie volwassenen (nrs. 18 t/m 20) lijken terug te gaan op
l6de-eeuwse voorbeelden, ondanks de betrekkelijk moderne kraag van nr. 20. Het
restauratierapport spreekt hier evenwel van een gewijzigde kraag.‘* Zo dicht onder het gehoor
van de prediker komen hier bijna alleen zijn grootouders Jan de Marez († in december 1604
op 86-jarige leeftijd en dus geboren in 1517/1518) en Jenne van Achterhout voor in
aanmerking. Weliswaar komt dit geboortejaar niet exact overeen met dat van de in 1594 78
jaar oud zijnde man op het portret, dat als voorbeeld diende (en die dus in
1515/1516 geboren is) (afb. 2), maar een verschil van één à twee jaar is in de 16e eeuw bij
opgave van leeftijd geen uitzondering.
Een goede kandidaat voor de ademloos luisterende man aan hun zijde (nr. 20) is hun zoon
Abraham de Marez († 1631), stamvader van de takken De Marez van Maarsbergen,
Trip de Marez en in vrouwelijke lijn De Marez Oyens, die mede-stichter was van een
studiebeurs voor onvermogende zoons uit om geloofsredenen uitgeweken gezinnen, genaamd
het Fransch of Waalsch College of ook wel de Brabantse beurs. Eén van de hoofdpersonen op
het stuk, zijn neef Jan de Marez Daniëlsz (nr. 4) was later bestuurder van dit fonds.19 Helaas is
deze gedachte bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal niet te bewijzen.
Uit het bovenstaande blijkt hoe verleidelijk het is alle 25 geportretteerden van een naam te
voorzien. Het is daarom zinvol de aan het begin van dit artikel gepropageerde indeling-ingradaties-van-zekerheid concreet op de hier gevonden identificaties toe te passen.
Concluderend kunnen we dan zeggen, dat veertien personen met zekerheid geïdentificeerd
zijn, namelijk de nummers 2 t/m 4,6,7,9 t/m 16 en 21. Zeven personen krijgen het predikaat
“waarschijnlijk” toebedeeld: nummers 1, 5, 8, 17 t/m 19 en 23, terwijl vier personen (nrs. 20,
22, 24 en 25) onbekend blijven. Zij zijn echter niet geheel anoniem, omdat zij wel tot de
verwanten van de families De Marez en De Schilder gerekend kunnen worden.
Open blijft nog steeds de vraag wat de aanleiding geweest kan zijn tot het doen vervaardigen
van het familieportret. Gezien de centrale plaats, die het gezin De Marez-De
Schilder inneemt, zou het idee van deze compilatie ontstaan kunnen zijn op hun koperen
bruiloft d.d. 8 juli 1642. Eerst later werd het plan dan verwezenlijkt. Jan de Marez Daniëlsz
(1596-1665), van wie uitgebreide genealogische aantekeningen bekend zijn, heeft blijkbaar
de behoefte gehad ook een iconografie van de familie samen te stellen.
Aan het slot van dit artikel volgen nog de fragment-genealogieën De Marez en De
Schilder, voorzover deze van belang zijn met betrekking tot de voorgestelden op het
groepsportret.‘”
Fragment-genealogie De Marez
1. JAN DE MAREZ (zn. van Jacques de Maretz den ouden), geb. 1517/1518, vanuit
Antwerpen uitgeweken naar de Noordelijke Nederlanden, wonende te Delft (1585, aan de
Verversdijk; 1603), † Amsterdam 12 dec. 1604 (86 jaar oud), begr. ald. (Nieuwezijds
kapel), tr. JENNE VAN ACHTERHOUDT, † Emden voor 1604, dr. van Pieter en Catharina
Morelle. Uit dit huwelijk (behalve 8 jong overleden kinderen):
1. HANS of JAN DE MAREZ, poorter van Amsterdam (1594), tr. 1e SUSANNA EVERTS,
tr. 2e N.N. (uit deze huwelijken tenminste twee kinderen)
2. PIETER DE MAREZ, wonende te Antwerpen (1603);
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3. JACQUES DE MAREZ, lid gereformeerde kerk van Emden, komende van Antwerpen
(1584), † Utrecht 21 aug. 1635, begr. ald., tr. ALIJTGEN N.N.;
4. NICOLAAS DE MAREZ, wonende achtereenvolgens te Keulen, Emden en Amsterdam, †
Amsterdam 22 juli 1624, begr. ald. (Nieuwe Kerk), tr. le Keulen 26 juli 1574 DIEUWERTJE
VAN THESSEL, † Emden 1587/1588, tr. 2e Emden 29 nov. 1588 MARGARETHA
SEGERS, dr. van Bartholomeus en Janneken Cockeus (uit beide huwelijken nakomelingen
De Marees);
5. ABRAHAM DE MAREZ, passementwerker en koopman te Amsterdam, wonende ald. in
de Warmoesstraat (163 l), later op de Fluwelen Burgwal, mede-oprichter van het Fransch of
Waalsch College, ook wel de Brabantsche Beurs genoemd (studiebeurs voor onvermogende
zoons uit om geloofsredenen uit de Zuidelijke Nederlanden uitgeweken gezinnen),
† Amsterdam 12 nov. 1631, begr. ald. (Oude Kerk) 17 nov. 1631, tr. MARE GEMART, †
Amsterdam 16 febr. 1627, dr. van Jean en Maria Sturms (uit dit huwelijk 16 kinderen,
waaruit nakomelingen De Marez);
6. DANIËL, volgt II;
7. JANNEKE DE MAREZ, tr. HENDRIK DE HERTOGE (VAN OSMAEL);
8. MARIA DE MAREZ, tr. Keulen CORSTIAEN DE LA COURT;
9. SARA DE MAREZ, † vóór 1603, tr. N.N. VAN THESSEL;
10. SUSANNA DE MAREZ, lid Waalse kerk te Amsterdam (l587), † 20 mei 1624, tr.
JOHAN (DE) SANDRA.
11. ANNA DE MAREZ, † 3 maart 1638,tr. JOHAN NIEUWBURGH (VAN NYENBURG),
† Frankfort 1594;
12. REGINA DE MAREZ, geb. Antwerpen, † 15 okt. 1624, tr. (ondertr. Delft 1 juni) 1585
ADRIAEN VAN DER GOES, koopman te Rotterdam, † Alkmaar 18 mei 1649 (omstr. 90
jaar oud), zn. van Mr. Aert van der Goes en Maria Hollaert.
II. DANIEL DE MAREZ, geb. Antwerpen 1566/1567, lid gereformeerde kerk van Emden
(1587), † Amsterdam 23 dec. 1598, begr. ald. (Nieuwezijds kapel), tr. Amsterdam
(ondertr. ald. 17 juni, 28 jaar oud) 30 juni 1595 JOHANNA (JANNEKE) DE HURTER, geb.
Middelburg 1573/1574, † Amsterdam 26 jan. 1637 (63 jaar oud), begr. ald. (Nieuwezijds
kapel); zij hertr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 6 maart 1612 MATTHIAS DE SANDRA,
wonende ald. in de Nes (1631), † Amsterdam 29 april 1635, begr. ald. (Oude Kerk);
Uit dit huwelijk:
1. JAN, Volgt III;
2. JANNE DE MAREZ, geb. Amsterdam 5 nov. 1597, † ald. 21 nov. 1629, begr. ald.
(Nieuwezijds kapel), tr. Amsterdam 18 jan. 1618 JAN SELEYNS, geb. in 1592, regent
Huiszittenhuis ald. 1625-1666 (hieruit: JANNEKE SELEYNS, ged. Amsterdam 26 maart
1620;
SUSANNA SELEYNS, ged. ald. 18 febr. 1627; DANIËL SELEYNS, ged. ald. 8 april 1629,
over welke kinderen verder niets bekend is);
3. DANIËL DE MAREZ, geb. Amsterdam 1 jan. 1599, ingeschr. als theologisch student te
Leiden (1616, oud 18 jaar), kandidaat theologie, deed in zijn studiejaren belangrijke
buitenlandse reizen en stond in contact met vermaarde theologen, † Leiden 27 okt. 1622,
begr. Amsterdam (Nieuwezijds kapel).
III. JAN DE MAREZ DANIELsz, geb. Amsterdam 22 mei 1596, wonende ald. op de
Herengracht, diaken te Amsterdam, bestuurder Brabantsche Beurs (studiefonds), samensteller
familiejournaal, begr. Amsterdam (Nieuwezijds kapel) 13 jan. 1665, tr. le Amsterdam 25
april 1623 CHRISTINA SEGERS, † Amsterdam 31 jan. 1626, begr. ald. (Nieuwezijds kapel),
dr. van Jasper, regent Huiszittenhuis te Amsterdam 1620-1640; tr. 2e Amsterdam 8 jan. 1630
ELISABETH DE SCHILDER, geb. 1609, † Amsterdam 22 sept. 1648 (38 ¾ jaar oud), begr.

ald. (Nieuwe Kerk, grafzerk met alliantie-wapens De Marez-De Schilder), dr. van Pieter,
bewindhebber V.O.C. te Amsterdam, en Elisabeth Cobbault; tr. 3e 22 maart. 1651 MARIA
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BARDOUEL DIRKSDR, wonende te Haarlem, † Amsterdam 1 nov. 1656, begr. ald.
(Nieuwezijdskapel).
Uit het eerste huwelijk:
1. JOHANNA DE MAREZ, geb. Amsterdam 18 juni 1625, † 10 dec. 1625.
Uit het tweede huwelijk:
2. JOHANNA DE MAREZ, geb. Amsterdam 23 april 1632, † 1663, tr. Amsterdam 13 dec.
1650 DS. JACOBUS TRIGLAND (1625-1664), predikant te Monster (1646), Alkmaar
(1648), Haarlem (1651) en Amsterdam (1664) zn. van Prof. Ds. Jacobus en Stijntje Hendriks
stoof;
3. PIETER DE MAREZ, geb. Amsterdam 22 maart 1634, † ald. 25 april 1636, begr. ald.
(Nieuwezijds kapel);
4. ELISABETH DE MAREZ, geb. Amsterdam 16 juni 1636, † ná mei 1667, tr. le Amsterdam
8 aug. 1654 JOHAN DE BAS, bierbrouwer in “Het Lam” op de Singel ald., zn. van Lodewijk
en Magdalena van Brugge, tr. 2e Amsterdam mei 1667 JOAN VAN WALLENDAAL
CASPARSZOON;
5. SUSANNA DE MAREZ, geb. Amsterdam 6 dec. 1638, † tussen 1673-1675, tr. Amsterdam
1663 ABRAHAM VAN LIEBERGEN; hij hertr. 12 nov. 1675 Elisabeth Loten;
6. DANIËL DE MAREZ, geb. Amsterdam 23 febr. 1641, † vóór april 1681, tr. Hoorn 18 febr.
1674 (kinderloos) MARGARETHA HOOGHTWOUD, geb. Hoorn 13 dec. 1648, † ald. 20
febr. 1684, dr. van Cornelis Claesz en Grietje Coninck; zij hertr. 20 april 1681 Mr. Gerard
Hinlopen, schepen van Hoorn;
7. ANNA MARIA DE MAREZ, geb. Amsterdam 23 dec. 1643, † vóór juni 1682, tr. le
Amsterdam mei 1662 JAN BAS, koopman ald., zn. van Nicolaas Bas en Immetje Vink; tr. 2e
juni 1665 DANIËL VAN LIEBERGEN; hij hertr. Amsterdam 26 juni 1682 Susanna Maria
van (den) Heuvel;
8. PETRONELLA DE MAREZ, geb. Amsterdam 25 jan. 1646, begr. ald. 11 april 1693, tr.
Amsterdam 1686 FRANÇOIS VAN DER VOORT FRANÇOISZOON.
Fragment-genealogie De Schilder
1. PIETER DE SCHILDER, geb. Rotterdam 1583/1584, bewindhebber V.O.C. te Amsterdam,
† Leiden 23 april 1643, begr. ald. (Pieterskerk), tr. (ondertr. Amsterdam okt. 1607; hij is 23
jaar, zij 19 jaar oud) ELISABETH COBBAULT, geb. Emden 1587/1588, †Leiden 25 mei
1655, begr. ald. (Pieterskerk), dr. van Aernout, geb. 1554/1555, koopman te Amsterdam, †
ald. 1 mei 1635, begr. Oude Kerk, en Anna van Valkenburg, ged. Antwerpen (O.L. Vrouwe
kerk) 31 mei 1563, † Amsterdam 7 okt. 1633, begr. Oude kerk.
Uit dit huwelijk:
1. CATHARINA DE SCHILDER, † 16 sept. 1636, begr. Amsterdam (Nieuwe kerk);
2. ELISABETH DE SCHILDER, geb. 1609, † Amsterdam 22 sept. 1648 (38 jaar oud, tr.
Amsterdam 8 jan. 1630 JAN DE MAREZ DANIËLSZ (1596-1665) zie hierboven;
3. ANNA DE SCHILDER, geb. Amsterdam 1610, † Leiden 1676, tr. le Amsterdam 12 april
1639 ABRAHAM VAN THIJE, geb. ‘s-Gravenhage 21 sept. 1603, luitenant-kolonel,
kwartiermeester-generaal en commandant der artillerie, † 7 dec. (door een ongeluk met een
jachtgeweer), begr. ‘s-Gravenhage (Grote Kerk) 13 dec. 1645; tr. 2e ‘s-Gravenhage (Grote
Kerk) 22 sept. 1649 MR. HENDRIK VAN ASCH VAN WIJCK JACOBSZ, gedeputeerde
van Utrecht ter Admiraliteit op de Maze (uit beide huwelijken kinderen);
4. PIETER DE SCHILDER, advocaat voor het Hof van Holland, raadsheer (1638), later
president in de Raad van Brabant te ‘s-Gravenhage, † 16 sept. 1689, tr. ‘s-Gravenhage 18
juni 1636 MARIA BELJAERTS (uit dit huwelijk minstens twee kinderen);
5. ABRAHAM DE SCHILDER, † 14 sept. 1630, begr. Amsterdam (Nieuwe kerk);
6. JOHANNES DE SCHILDER, † Alkmaar 24 dec. 1649, begr. Leiden (Pieterskerk).

Noten.
1. S.I. Gudlaugsson, Katalog der Gemälde Gerard
ter Borchs (...) (‘s-Gravenhage, 1960) 69/70, nr. 34
(afb.); Gerard ter Borch, Zwolle 1617-Deventer
1681, Tentoonstellingscatalogus Mauritshuis (Den
Haag, 1974) 62/63, cat. nr. 7 (atb.) (doek 140 x 177
cm).
2. Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam,
Catalogus schilderijen tot 1800 (Rotterdam,
1962) 73, cat. nr. 1433 (geschenk van stadgenoten
1937, doek 70.5 x 54,3 cm) Dr. D. Hannema noemt deze
grijsaard in zijn Flitsen uit mijn leven als verzamelaar en
museumdirecteur (Rotterdam, 1973) 48 het middelpunt
van de familie; overigens vermeldt hij dat de Ter Borchgroep op zijn advies uit een Zwitserse collectie voor de
provincie Overijssel verworven kon worden.
3. R.J. Krudop, “Gerard ter Borch 300 jaar geleden
overleden”, Tableau 4, nr. 3 (dec. 1981/jan.
1982) 285/286 (kleurenafb.) en nr. 4 (febr. 1982)
386/387 “Nieuwe gegevens over Zwols groepsportret”.
Het door het R.K.D. aan Nicolaas Eliasz. Pickenoy
toegeschreven portret van Pieter de Schilder is geveild
New York (Sotheby’s) 7 april 1989, nr. 43 (afb.) en ald.
ten onrechte toegeschreven aan M. van Mierevelt (paneel,
123 x 89 cm).
4. Veiling Londen (Christie’s) 16 dec. 1988, nr. 88
(afb.), beide doek 70.5 x 54,6 cm en toegeschreven
“omgeving Ravestein”. Uit het vervolg van dit artikel zal
blijken, dat de Amsterdamse schilder Paulus Hennekyn
(† 1672) voor deze portretten meer in aanmerking komt.
5. Met dank aan Drs. R.J.A. te Rijdt, die de aanzet gaf tot
deze ingang en behulpzaam was bij het opsporen van de
onderhavige serie.
6. Veiling J.H. Cremer, Amsterdam (F. Muller) 21 juni
1887, nr 60 (beide paneel 69 x 54 cm en gesigneerd
“P. Hennekyn”, met opgeschilderde “lintjeswapens”
De Schilder en Beljaerts, afb.) en 61 (beide paneel 69 x
65 cm en toegeschreven aan P. Hennekyn, met
opgeschilderde “lintjeswapens” Van Thije en De
Schilder). Uit de geannoteerde veilingcatalogus in de
collectie R.K.D., ‘s-Gravenhage, blijkt dat de vier
portretten nog tijdens de veiling onderling verwisseld
zijn. Broer en zuster De Schilder duiken als tegenhangers,
met tooglijsten, die de wapens aan het zicht moesten
onttrekken, in dec. 1968 op in particulier Italiaans bezit.
Het portret van Abraham van Thije was in 1928 in bezit
van Dr. A. Pauli te Amsterdam en werd rond 1967 door
kunsthandelaar Hoogendijk te ‘s-Gravenhage
toegeschreven aan Paulus Moreelse. De huidige
verblijfplaats is onbekend.
Het portret van Maria Beljaerts is nog minstens
drie maal geveild: Amsterdam (F. Muller) 26/
27 mei 1914, nr. 321 (afb.), 30 nov./3 dec. 1926, nr.
457, en 15 nov. 1938; thans collectie J. Paul Getty
Museum, Malibu (California, U.S.A.).
7. Dit portret werd tezamen met dat van haar man
(beide op paneel, 122 x 90 cm) als door M. van

Mierevelt uit de collectie M. Vlierboom van Hoboken te
Brussel geveild Amsterdam 18 febr. 1896, nrs.
297 en 292 (Moes-nr. 6933 (man) en IB-nr. 10283
(vrouw); R.K.D., ‘s-Gravenhage, fiches Hofstede de
Groot) en vervolgens uit de collectie A. Preyer te
New York 24 febr. 1897. Het portret van Pieter de
Schilder daarna New York (Fischhof/Blakeslee) 9 maart
1900 en tenslotte New York (Sotheby’s) 7 april 1989, nr.
43 (afb.). Het portret van Elisabeth
Cobbault werd geveild Amsterdam (F. Muller) 8 nov.
1927, nr. 148 (afb.), bevond zich daarna in de collectie
Houthakker, Amsterdam (tentoonstelling Kunstbezit
Rijksmuseum Amsterdam 1950, nr. 1013, toegeschreven
aan Nicolaas Eliasz. Pickenoy) en is thans in bezit van de
Rijksdienst Beeldende Kunst, ‘s-Gravenhage, inv. nr. NK
1751.
8. Uit dit huwelijk zijn, behalve twee jong overleden
kinderen, zes kinderen geboren, vgl. H.P. Fölting,
De vroedschap wn ‘s-Gravenhage 1572-1795
(Pijnacker, 1985) 75. De portretten van Geertruyd van
Thije (1600-?) en haar man (huwelijk 1628) Johan van
der Linge(n), burgemeester van het Vrije en ontvanger
van Sluis, ontbreken in de reeks.
9. Paneel, 70 x 60 cm, linksboven gemerkt “I. Mijtens,
1633”.
10. Beide op paneel, 75 x 61 cm; het portret van Jacob
Snels is afgebeeld in Fölting, De vroedschap, afb. 7.
11. Paneel 7 1 x 60 cm, rechtsboven gemonogrammeerd
“I. M(ijtens). AN” 1633, AEtatis 29”; dit portret dateert
dus van voor zijn huwelijk.
12. Beide op paneel, 70 x 60 cm, toegeschreven aan
Paulus Moreelse (afbeeldingen in: C.H. de Jonge, Paulus
Moreelse, portret- en genreschilder te Utrecht, 15711638, (Assen, 1938), nr 232 a en b, afb. 150 en 151).
13. Paneel 7 1 x 60 cm, afbeelding in: Fölting, De
vroedschap, afb. 11.
14. Beide op doek, 109 x 90 cm; een zilveren po
(met alliantiewapens) van dit echtpaar werd geveild
Amsterdam (Christie’s) 17 april 1985, nr. 651, en bracht
f68.400,- op. Vgl. Herman Meulendijks “Een zeldzame
zilveren Haagse kamerpot (1687)“, Antiek 20, nr. 5 (dec.
1985), 290/291.
15. Beide op paneel, 121 x 81,5 cm; zijn portret
rechtsboven gemerkt “AETATIS SVAE 33.1588”, haar
portret linksboven “AETATIS SVAE 25.1588”.
16. H.J. Koenen, “Het geslacht De Marez”, De
Wapenheraut 2 (1898), 78.
17. Vgl. bijv. E. de Jongh, Portretten van echt en trouw;
huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de
zeventiende eeuw (Haarlem, 1986) 262-264.
18. R.J. Krudop, “Gerard ter Borch”, 286.
19. De Wapenheraut 2 (1898), 61 en 77.
20. De gegevens komen hoofdzakelijk uit: H.J. Koenen,
“Het geslacht De Marez”, De Wapenheraut 2 (1898) en 3
(1899) en De Nederlandsche Leeuw 101 (1984), 299-306.
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