
Boelhuis schilderijen Boudewijn de Man 

Venus en Adonis, geschilderd door Paul Rubens, Collectie Hermitage St Petersburg.

Op 15 maart 1644 gingen alle bezittingen van de 
failliete belastingontvanger Boudewijn de Man 
onder de hamer. Behalve het zilverwerk, meubels 
en linnengoed kwamen tijdens een boelhuis ook 
ruim 65 schilderijen in de verkoop. Samen 
brachten ze 6.135 gulden op, een kleine honderd 
gulden per stuk. 

De klappers op de verkoping waren een ‘school’-
scene van de Utrechtse schilder Dirk van 
Barburen, die fl 605 opbracht, en een ‘Venus en 
Adonis’ van de bekende Vlaamse schilder 
Rubens, die voor fl 500 wegging. Zowel in het 
Metropolitan Art Museum in New York als in de 
Hermitage in Sint Petersburg hangt tegenwoordig 
een schilderij van deze schilder die dezelfde titel 
draagt. Wellicht heeft een van die twee ooit op de 
Oude Delft aan de muur gehangen. Ook ging er 
een landschapje van Rembrandt onder de hamer.

Bordeelscene van Dirk van Baburen,  
Museum of Fine Arts Boston.



Daarvoor werd slechts 166 gulden geboden. Bijna 
tweemaal zoveel (fl 300-305) werd neergeteld voor een 
‘bloempot’ van Jacques de Geyn (nu in het Mauritshuis 
te vinden), een Emaus van de eerder genoemde Van 
Barburen (nu in het Museum voor Schone Kunsten in 
Brussel), een schildering van het paradijs door de 
Utrechter Abraham Bloemaert en de muze Melpomene 
van de Haarlemmer Hendrick Goltzius. Van die laatste 
had hij ook onderstaande ‘Adam en Eva in het paradijs’, 
die 110 gulden opbracht.

De Utrechters deden het goed. Een ‘Bachus’ van de de 
Utrechter Hendrick ter Brugghe bracht fl 280 op. Andere 
succesnummers waren een schilderij van een tempel 
door de Haagse architectuurschilder Bartholomeus van 
Van Bassen, ‘beestjes’ van de Utrechter Roelant Saverij 
(beiden fl 174) en de Vlaming ‘Lange Pier’ (Pieter 
Aertsen), wiens ‘keukentje’ op fl 160 werd afgehamerd.

Van Dirk van Barburen was De Man kennelijk een 
liefhebber. Van hem had hij ook nog een bordeelscene, 
waarvoor fl 155 werd geboden. Ook van de 
bovengenoemde Bloemaert en Goltzius had hij meerdere 
doeken, evenals van de Antwerpse schilder Joost de 
Momper en de uit Antwerpen afkomstige Delftenaar 
Hans Jordaens. Verder waren Delftse kunstenaars nogal 
mager vertegenwoordigd in de collectie. Een 
uitzondering daarop vormde Cornelis Delff, van wie De 
Man een vanitas-schilderij had met een lamp en boeken, 
dat fl 152 opbracht. Verder had hij van hem nog een klein 
keukenstukje met een boerenkast, dat voor fl 51 een 
koper vond. Een schilderij met een scheepje van de 
Delftenaar Leonard Bramer ging weg voor 39 gulden. 
Beter in de smaak viel een grote ‘bloempot’ van Jacob 
Vosmaer (fl 131).  [ KvdW ]

Bloemstuk van Jacques de Geyn, 
Mauritshuis.

‘Emaus’ van Dirk van Baburen, 
Museum voor Schone Kunsten Brussel

‘Adam en eva in het paradijs’ van de 
Haarlemmer Henrick Goltzius,  
National Gallery of Art, Washington.

Rechts: ’Bachus’ van Hendrick 
ter Brugghen. 

Rechts onder: Vanitas-schilderij 
van Cornelis Delff.


