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Overleden

EN zijner

vrienden

heeft

tal

waren
van

hoofd

opnam,
voortging
goed en

ons

zoo

sterk

1884.

het

heeft
het herhaald,
kende,
man
met een warm hart.
verlies

Az.

VRIES

en ieder, die DE VRIES
gezegd =),
dat er in hem is weggegaan
even
Maar

hebben

daarom
getroffen,

niet
en

alleen
een

zou

zijn

zoo

blijvend
ADRIAAN DE VRIES

van gemis hebben
teweeggebracht.
gevoel
en we zijn er ten innigste
achter
van
liet een ledige
plaats
zal worden
In hem
dat
deze niet spoedig
vervuld.
overtuigd,
van eigenschappen
op de gelukkigste
wijze verbonden,
eigenschappen
en hart, die in hoofd en hart van allen, die hij in zijn vriendenkring

achting

en

liefde

strijdende
edel noemde.

voor

vermochten
een

ideaal,

te wekken

voor

onvermoeid

'

Fz. in het Handelsbladvan 24 Februari 1884.
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man, die daar
jongen
voor alles, wat hij
ijverende
den

'
1
I

*
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Kon

,
meer

dan

gehouden.
zijn stem.

soms

hij
het

er

Zijn

warm

hart

over

klagen,

sprak

het hoofd
tijd in de spes patriae
had
die ontwikkeling
tred
gelijken
blik van zijn oog,
uit den toon van

onze

bij hem
uit den

ontwikkelt,
hart

dat

-?

Was

het

dat

daarom,

DE VRIES

of was het
wendde,
zijn voetstappen
het alledaagsche
immer boven
verheven
en geestvol
dat
onderhoud,
hij zoo vaak

was, waar hij
verschijning
die uit zijn
om zijn omvangrijke
kennis,
om
bleek,
zijn scherpzinnig
gesprekken
een

welkome

tot polemiseerens
toe, omdat hij de
kracht
bezat der overtuiging,
eene overtuiging,
die hij nooit dan voor eene betere,
waarmaar dan ook met heeler
draden,
hart, prijs gaf? Waren
zij de onzichtbare
door

zich

dweepen
hij soms

onwillekeurig
kon met het
mate

tot

deze

voelde
persoonlijkheid
voor een zaak?
Maar was

ijveren
ook de oorzaak,
dat
hield,
het omdat
hij steeds
getrouw

geen
Of was
ingenomen ?
aanzien
zonder
personen,"

men

een

voerde

althans

des

persoons

een

zoo

die
ieder,
aangetrokken
waarin
juist dat ijveren,

menigeen

tegen

werd

hem

boven

aan zijn beginsel : ))zaken
en vaak veroordeelde,
oordeelde,
had verwacht.
stilzwijgen

waar

eerbiedig
als spreken
in whet maatschappelijk
leven zilver en zwijgen
Voorwaar,
goud
in
edel
dat
zich
dit
anders
liet aandoen,
had het
hart,
is, zijn
opzicht
geen dwang
en
heeft
het
moeten
de
hoe
voor zulk een
ervaren,
hij
begrepen,
maatschappij
van hare regelen
den vermetele
laat!
boeten
omkeering
'
Men heeft, toen de dood aan dit jeugdige
leven zoo onverwacht
een einde

had
bij

buiging,

allerwege
gemaakt,
de geopende
groeve

bestaan,
afgelegd,
Dat was
zaken.
ieder

mocht

het

hoeveel
verflauwde,
verkeerde
deden

de

een

bewijs

oude

van

eerbied

niet zelden
vernam
deelende,
zijn, die, in zijn vertrouwen
om in vriendschap
te verflauwen,
waar men in ijver
gekost
te verbreken,
waar men zijns inziens
vriendschapsbanden
Dat
waren
die
ging.
teleurstellingen,
en somberheid.
In zulke oogenblikken
ik zou haast zeggen
opgewekten,
luidruchtigen

beginselen
huldigen
en stemden
tot droefheid

steeds
vroolijken,
die met den
herkend,
den

het erfdeel
fijnen geest,
te boeien
en onmerkbaar

wist
gezelschap
hem
die
dachten,
op dat oogenblik
van staat,
over kunst
stad of kerk,
een

hier

hulde gebracht
en
eigenschappen
de kleine grieven,
die er hadden
te zien den warmen
voorstander
van goede
voor onkreukbare
en daarvan
eerlijkheid,

zijne voortreffelijke
veeten
vergeten,

om in DE VRIES alleen

overtuigd
hem had
om

aan

genoemd

was

hij een

van
te

vader

hem

zeer

had

men

man

niet

en voorvaderen,
voeren
in den kring

gansch
der geover zaken

bezig hielden,
zij het dat zij liepen
of letteren
of geschiedenis.
Op geen gebied
had
er
over
er zich ingeHij
vreemdeling.
gedacht,
..

,.

3
en

werkt

tegenover
talent
wist
Ik

dat

van

een

een

reeds

en

des

die

in zijn

Ja,
diende

z

hij

In
hij
welk

die

om

een

klein-steedsche

zijn

het

land!

toewijding

lag
toewijding
slotte
en
geheel

ten

zich

»
..

Klaagt om den vriend, voor altijd weggenomen,
Zijn stouten ernst, den geessel van zijn lach, -Klaagt om de Waarheid, die voor 't laatste zag
Heur trouwsten priester tot hare outers komen.

klaagt
door

het

vaderland,

aan

geschiedenis

Aan
idyllisch.
vond er wederkeerig
u

hij
of gestichten,
-musea,

niet
van

vertellen
zijn
hoeveel

de

:

,
_

hij zoo
en kunst.

iets

kon

ingenomenheid
stadhuizen

dat

een

deelden,

.
O klaagt om 't jonge leven, met een slag
Gesloopt, en zooveel hope en al zijn droomen, Klaagt om het land, dat niet aanschouwen mag,
Wat roem van zulk een zoon haar toe zou stroomen, -, .

slechts

in hem

vriend.

voortreffelijk

met'

en

ik hier

en vertrouwen

vriendschap

durfde

hij plaatsen
onderscheids

als

dat
allen,

dat

ik zeg herhaal
eigenlijk
uit dien hoofde
de maatschappij

te ver

zeiden

lid verliest

voortreffelijk
een niet minder

oordeel
eigen
gevormd,
en dat hij met oordeel

ander

te verdedigen.
ga dan ook niet

anderen

wat

daarmede

zich

vurig

historie

en dat

beminde,
van

de

kunst
in.

gaff
Met

zijn geheele
geluk
in
van zijn onderzoekingen
in lang gesloten
ontdekkingen

kon hij u dat tal van aanen boekjes
waarin
teekenboekentoonen,
zijn stalen memorie
altijd den weg wist
uit allerlei archiefstukken,
te vinden,
of wees hij u op die bergen
van uittreksels
van Nederlandsche
te zamen
evenveel
bouwsteenen
voor een nieuwe geschiedenis
archieven

kunst
die

of buitenlandsche

en

morgen
dan was
vinding
in veel

hooren

van
hij
hem

er

wat

en

de

man

meermalen

gevallen
en duidelijk
dan
overblijven;

helder

keurigheid
van zijn

aan ieder
in 't mededeelen
was hij steeds
ijverig
had opgespoord
van wat hij heden vbor belangrijks
en
dacht bevestigd
te zien.
Zijn hart was er vol van, en

wilde,
nader

elders

trots

Hoe

kunstenaars.

't maar

met

wijzer
was

om er van te zwijgen,
ofschoon
de ondernaar,
dat
kunnen
leeren,
voorzichtige
terughoudendheid
Dan
had
rust
voor alles hem
ware
geweest.
hij geen
dan moesten
meer voor hem
er geen vragen
geworden;
niet

had

wantrouwde

volledigheid!

wetenschappelijken
nieuws
aan het licht!

zijn eigen conclusien,
zijn eigen nauwhij telkens
Vandaar
om de uitkomsten
een schroomvalligheid
arbeid

ter perse

te brengen.

Telkens

1) Ontleendaan het Sonnet van W. Kr.oos, opgenomenin ,dyeNederl. Spectator."

kwam

er immers

4
met verschillende
hij zich ook
wetenschappen
gaarne
bezig hield,
dat
het
blik
deed
hem
was
zich
te
om niet
inzien,
noodig
juiste
beperken,
zijn
en gegevens
te verdrinken.
in den oceaan
van plannen
Politieke
geschiedenis,
letterkunde
en hare geschiedenis,
losmaken;
hij had er zich van moeten
hij was
maar de vraag is gewettigd
of dit geene opoffering
bezig er zich aan te onttrekken,
Hoe

'

*

voor

zij ook

zijne eigen
ter
anderen

aan

ziel behulpzaam
het weekblad
den
of

de

leeruren

jeugd

daarbij
een ieder

vaak

over

gegevens
en den bewerker

was

kostte
opoffering
eenig onderdeel

met hart
daarbij
ook niet ten onrechte

en
gedragen
een beminnelijke
van

den

ondervinding
en leiding

ontbreekt.
te gieten,

geen
betreffende

begreep,

zich

en

Het

met raad en daad
schrijvers
die. hem
trek in zijn karakter,
dien het niet aan voorliefde
jongere,
den

en

in weerwil

van

leerstoelen
niet -- aan

en

een
wij het
vergeten
was DE VRIES aangeboren
om wat hij
dat het individueele
van dien
echter,

zoodanig
want
dan hij.
ging,
geen erger vijand van schoolschheid
zei hij me eens, toen ik schertsend
zich zelf wezen,"
beweerde,
En zich zelf dat was
zich een voorbeeld
kiezen
moest.

toch

jong schrijver
en al. In het
geheel
af immers

van
huwelijk
Prof. THEOD.

aan

hem

hij

dan
in
indertijd
in
dat er wel geen wetenschappelijk
werk
dat op 't gebied
van kunst
en letteren
trad,

leidsman
aan

het

nam

te loor

een

Geboren

Van der
man.
zijner keuze was hij een self-made
waarin
werd
andere.
een
richting,
hij
geheel
geleid
Amsterdam
den
Maart
als
derde kind uit het
15 den
op
185 I,
door
ABRAHAM DE VRIES, een man, aan wiens nagedachtenis

was
te
Mr.

vak

de

van de Instelling
JOFISSEN, in zijne feestrede
bij het 250-jarig bestaan
in de hoofdstad,
hulde
is gebracht,
en A.NTONIA JOOSTING, scheen
te volgen.
ADRIANUS
DANIEL
DE VRIES voorbeschikt
een juridische
loopbaan
van
methode
Aan
uitmuntende
liet de vaderlijke
toevertrouwd,
onderwijzers

::.

voor

.

H.

O.

echter
ruimte
om zijn vrijen tijd aan eene liefhebberij-studie
knaap
reeds
waren
over
Boeken
en
de vaderlandsche
prenten
wijden.
geschiedenis
op dien leeftijd
Allengs
begon
zijn uitspanning.
hij mede te werken aan het toen
n de Navorscher";
zich ook bezig te houden
levende
nog krachtig
orgaan
allengs

opvoeding
te
.

was

maar

metterdaad
ander

gebrachte
af te staan,
ROSSING zeide

uitgekomen,
kennis
van

er

niet

/ Laat

hij,

was

tijd
had

dat

doordrongen,

Amsterdammer",

wetenschap,
al te
maar

samenwerking
wist in een

dat

bearbeiding
te wezen.

Hulpvaardigheid
als de natuurlijke

gediend.
aanwees

ander

Aan de kunstgeschiedenis
zijn geweest.
te besteden,
en zooals hij die wetenschap
voor een menschenleeftijd.

genoeg
was hij zoozeer
met zorg bijeen

fire

jongsten
DE VRIES

voor

tijd

dan

meer
Daarvan

om

zou

zijne krachten
uitsluitend
zijn

boven

den

5
met

voorliefde

een

las;

fletten.

Voor

of meer

wijken.

verzameling
moesten
eerst

allengs
deze studie
Het

droeg

dan

leeftijd
hij, op zeventienjarigen
bleef
voorliefde
schreven,
grooter
de juridische
dan voor
wetenschap.
zich

moeielijk
zijn dan hij.
dat
uiteenloopend,
kon

zijn vader
leven zeer

half

de rolle

op
aan

den

de goedkeuring
zijns vaders
van het Athenaeum
Illustre
voor

dag leggen
vader
was

de
in

weg,
inge-

geschiedkundige
en been,
merg

jurist
Zijn
andere
hoe zijn zoon van gansch
voorstellen,
sympathien
van de wetenschap
Beider
der historie
was zoo
appreciatie
er
niet
kon
in
rekenen
door
ADRIAAN
streven
op
zijn ernstig

kon

worden

te

af met
VONDEL, dien hij van jongs
te leggen
van historieprenten
en pamde klassieke
min
talen, later de rechten

aan

maar

ook

dat

die

dan

dichters

oud-Nederlandsche

andere

gewaardeerd.

onaangenaam
was hij

Dit

bewustzijn

hem

heeft

in dien

het

tijd

gemaakt.

toen ik, als jong student,
schoon
jaar of vijf student,
en al spoedig
hadden
we elkaar
even oud als hij, hem leerde
kennen,
nagenoeg
dat we ongemerkt
samen
te bepraten,
van verre neven
te vragen,
zooveel
zooveel
waren geworden.
Toen doorkruisten
we de stad in al haar achtervrienden
hartelijke
van boeken
en oudheden
toen
we alle verkoopingen
af, toen
buurten,
liepen
Reeds

we

maakten

een

voetreizen

bezochte
door
gedeelten
weinig
middel-nederlandsche
dichters.

in de avonduren

samen
ik de

van

waarde
deel

gering
damsche

aan

archief

de

oudheidkunde

zijne aanmoediging
verbond.

De

voor

voorbereiding
deed
voor korten

1876
maanden
van

van

de

jaren
eeuwen
uit

later
edele

Intusschen

onze

duur

Nederlandsche

vier

'

haren

de

tijd
besloten

goud-

tot stand

en

gekomen

als

wetenschap
te danken,
dat
Amsterdamsche

kennen,
ik mij later

staken,

totdat

te wijden
-

tentoonstelling

ons land, oflazen
in dien tijd leerde
en het is voor geen

historische

bijeenkomsten
onze aandacht
zilversmeden,

van
Eerst

aan

het Amster-

van
tentoonstelling
in
de
laatste
wij

aan

de kunstwerken

voor de
ernstige
voorbereiding
van kunstvoorwerpen
in vroegere

metalen
was

vervaardigd.
DE VRIES benoemd

een

tot

fiopzichter
in dien

bij 's Rijks-Museum,"
van Onder-directeur
van

titel, dien men later veranderde
zonderlinge
's Rijks Prentenkabinet.
Daar was hij aanvankelijk
weldra
onder toezicht
van een prentenalleen,
kenner
als VAN DER KELLF-N werkzaam.
was .
Zijn aanleg voor de prentenkennis
even groot
als zijn liefde voor de kunstwerken,
of burijn
door penseel
en etsnaald
van

onze

derden

vaderlandsche

rang

HENDRIK

meesters
BARY en

Een paar meesters
gewrocht.
REINIER VAN PERSIJN, troffen

van den tweeden
zijn aandacht

of

en hij

r

6
hunne

begon

te

prenten

werk

waarmede

hij

in

1878

reeds

was.

genoegzaam
Hard

.

een

beschrijven,

gereed
heeft hij moeten
arbeiden
om den kostbaren
van's
prentschat
Rijks
te verwerken
kon hij nog den tijd vinden
Museum
en daarbij
voor de regeling
en beschrijving
van de retrospectieve
der in 1877 gehouden
Tentoonafdeeling
van Kunst
en om een te weinig bekende
stelling
toegepast
op Nijverheid
prachtuitte
waarin
de
dier
gave
voorwerpen
bezorgen,
hij
merkwaardigste
tentoonstelling
- om een
beschreef
paar jaren later de Vondel-Tentoonstelling
op touw te zetten
1),
D. C. MEIjER in den catalogus
en met zijn vriend
een kostbare
te geven
bijdrage
- en om in
van Vondel,
en de chronologie
van zijn werken,
voor de iconografie
r 8R 1 de ziel te zijn der Commissie
ter herdenking
van P. C. HooFT's
driehonHet

derdsten
van

geboortedag.
HooFT's
War

e n a r,

was

naar

dat

het

aanleiding
met den

van

de

voorgenomen
vertooning
tot een
ALBERDINGK
Hoogleeraar

kwam.

scheuring

bestuurder
èn van het Leesmuseum,
hij een voortreffelijk
dat menige
aan zijn krachtig
èn van het Koninklijk
dankt,
verbetering
optreden
der
waar
immer
tot
vermeerdering
Oudheidkundig
Genootschap,
hij
ijverde
van Amsterdam.
schatten
en van den door hem aangelegden
Atlas
Bij

Zijn
voortdurend
hij het

dit

al

op
van

werk

de

en

prenten

noodzakelijkheid

een
en zijn

en hunne
oudheden,
van onderzoek
der
dan

kunstenaar,
omgeving

leeren

beschrijving
archieven.

wilde

hij diens persoonlijkheid,
kennen.
Geen bizonderheden

wees

hem

Waardeerde
zijn levensversmaadde

al moest het
liet hij zich daartoe
ontbreken,
geen tijd tot nasporens
hij daartoe,
nachtrust
met zijn
hem
kosten.
Stond
vast
eenmaal
de levensgeschiedenis
zijn
van jaartallen,
nu eens die jaartallen
dan weer de naamdan gaven
geraan1te
op de kunstwerken,
die hem
menigmaal

teekeningen

vergelijking,
van
een werk
aan
°

van

studie

omstandigheden
'*

was

andere

te

besluiten.

kunstwerken.

Met

dan prenten
of schilderijen,
van
hetzij
punten
den weg wezen om tot de echt- of onechtheid
Evenzoo
was het met de herkenningsteekeningen
adelaarsblikken
bespeurde
hij iedere
vervalsching,

hij al de streken van minder nauwgezette
doorzag
hoe door zulke praktijken
Hij kon u vertellen
van FABRITIUS waren
hoe een CL.
verkocht,
gemetamorfoseerd

en

stellig

op

een

dozijn

kunst-

en antiquiteiten-handelaars.
stukken
van I. BILTIUS voor

M(OOYART)

in een

dergelijke

gevallen

G.

die

METSU was
meer.

nict veel meer dan zijn naam aan dit werk leende.
') Het is geen geheim,dat de Heer E. COLINET

Wie

7
zich

herinnert

niet

de

van

ontsteltenis

DE Vos,

der

auctionaris
alom

de

en

toen,

publiek

bekende

bij gelegenheid
van REMBRANDT

hij op
verkooping
teekeningen
de naamcijfers
den vervalschten
van SAMUEL VAN HOOGSTRATEN onder
ontdekte?
Niet licht zal ik ook ons onderhoud
meesters
grooten
vergeten
van

vervaardiger

den

in 1637

schouwburg
door
de onthullingen
en de aanleiding
tot
dreef

om

door

als

een

tot

stand

in

't

vraagbaak
bemoeiden.

Met

hem

Musea

vroeg,
uit was

op
DE

schikken

van

teweeggebracht
zijn werk geweest

roem

VRILS

tijdschrift
opgenomen
van
door
de vereeniging
moeten

maken.

vaarwel

in

het

was

het

zich

misschien

soms

om

zijne

en

prentendan

aangevoerd
archiefstudie

had

hij zijn carri?re
dat zijn hart
mij meermalen,
sterk naar
bij het prenten-kabinet,

aanstelling
had.

getrokken

voordeel

worden

mag

trots

zeggen,

studie
die

werd

zich

hij van lieverlede
de kunstgeschiedenis
al de inlichtingen,

met

kon

van
hij verhalen
men er vooral
waarmede

ijver
te doen

met

een

wetenschappelijk
dat aan
ambtenaarsachtige,

in

de
die

buitenlandsche

op- en aanmerkingen.
man, die zich niet gemakkelijk
verbonden
was.
zijn betrekking
zijn

kon
Dat

waarin
zelf erkende,
pijnlijke
gareel,
hij liep; want ofschoon hij
dat men hem tijd, veel tijd overliet voor onafhankelijken
arbeid, kon hij oogenblikken
dat
hem
de borst stiet. Dat waren
hebben,
nog tegen
zijne weinige
gebondenheid
die een ander
als hij verbitterd
door onaangename
oogenblikken
ondervindingen,
vrij

niet

zoo

sterk

zou

hebben

Dan

aangetrokken,
later weder berouw

kon hij, om er enkele
oogenblikken
in
en vergevingsgezind
hoe
zijn
zijn oordeel,
grootmoedig
onrecht
hij in den regel ook was. Dan lag hij overhoop
om

na

een

een

pessimist

scheen.

hard
te gevoelen,
voor een hem gedaan
met zijn beste vrienden
over

weder
de eerste
te zijn in 't toesteken
der vriendenhand,
paar dagen
de strijdpunten
die hij hoog hield, want dan
raakten,
geen beginselen

mits

slechts

wist

hij van geen
Zoo hebben

toegeven.
ook wij

eens

"

hij verzekerde

Ja,

rechtmatigen
en van den
was

nieuwen

op draagt.

dit

hij

jaren
archief

beker

van
gevolge
zijn onverpoosde
binnenvan
en buitenlanders,

Ten

men

in

v66r

eerst,
't Amsterdamsche

den

die er hem evenzeer
toe
zijn waarheidszin,
de biografien
te toetsen
van de
en bibliothekenstudie

brengen.
VRIES
de
DE
prenten
kunnen

den

met

was

vaderland
wat

proeve
had kunnen

archivaris

hem

alles

arbeid
van

Had
als

het

laatste

Zijn

op
dit

op de opening
de oudheidkundigen
Dat
was
gevolgd.

des

onder

onderhoud

dat

archieven-

waar

kunstenaars,

veelbesproken
al de sensatie

en

naam

-

>fJ.
voor een

wijle

slechts -

tegenover

elkaar

z

8
Het
gestaan.
over Vondel's
aan
kingen
had voorop

kan

ik

dan

einde

een

er iets

zich

De

door

zijn

ik

H.

te maken;

ik het

een

??Er is,"
schuldig
gebleven.
dat ieder me£ moet werken

ieder

laat

phantasie

de

juistheid
punt later

dit

over

gelegen

verliest

me6voeren

van

zijn

kritiek, ' die

zijn.
Die

Dat

was

van

zijn
meermalen

in het

standpunt.
hij oefende

streven,
haalde

woorden

geschreven
Schilderijen,
Bronnen-onderzoek
.

we

dat

geschreven

hij zijn aanmeren ander als
feiten

zekeren

bovenstaande

teekenen

ricus

op,

had

Huyck, Vondels
tijd weergeven
(Ferdinand
portretten,
kan
ik
als
ze
kunstwerken
misschien
dweepen
hoog stellen,
maar ieder blijve op zijn terrein;
de dorre historie,
waar de historie-

loffelijks
te steken.

gelaakte

er mij

1879 een stukje
nacht vertrouwde

hij alle vertrouwen

bij

lezers."

wij

kleed

en wees

den

en

Ofschoon
hebben

van

dat nu nog over VONDEL wordt
woord,
zonder
Ik heb een
bewifs, moest m. i. liever ongeschreven
blijven.
waar meedeelen
van feiten genoeg
is. De waarachtige
phantaseeren
wordt
door
niet gebaat.
Met romans
het eerste
en verhalen,
die
een

figeschiedenis
whet beeld van

fischrijver
t/kritische

toe

papier

van

Gids"

midden

ik het bewijs nog was
waarvoor
gesteld,
mij, /foyer VONDEL al zooveel gephantaseerd,

//geschreven
van
//afkeer

//hooger

ik in »de
In 't

Woning.

het

schreef hij
1/om daaraan

//enz.)

nadat

was

Dit

kritiek

't onderhavige
geval
inzag,
dat
en
heeft
erkend,
geredekaveld,
hij
om een dorre stof in een behagelijk

ik ook

verklaart

in

daarom
ook

aan,

omdat

zij den ernst
van vele zijden

de

scherpe,
in zijne beide Gids-artikelen
over de Amsterdamsche
de
van 1876.
.Amsterdamsche
Tentoonstelling
tijdens
histomoet schering
en inslag van den tegenwoordigen

was

leus

tot

oprichting
BINGER een

zijne leuze.
zuiver
te handhaven,
van dit tijdschrift
vriend

te

vinden,

dat

was

het

streven

en het geluk
overgingen
wiens
kunstenaarshart

van

ons

hadden
voor

beide, toen
in den Heer

onze

plannen
namen
ons
voor
haar
te
blijven,
op
getrouw
gewonnen.
Wij
gemakkelijk
van
te
worden
af
door
een
aantal
mannen
van
beschouwd,
wetenschap
gevaar
den
van
den
der
bouw
maar als opperlieden
als bouwmeesters,
niet
tempel
bij
kunst of industrie.
van letteren,
geschiedenis
was

en de band,
die
was de naam voor ons beider
sympathien,
'
'
bracht.
't
tot
elkaar
ons kon
zijn nog nader
.
of ontdekkingen
als
elkanders
niet
waren
aanteekeningen
gewoon
Wij
om elkaar
ofschoon
wij er immer haast mede maakten
gemeen
goed te beschouwen,
Oud-Holland

medetedeelen,

wat

we

hadden

gevonden.

Er

was

tusschen

ons

een

minnelijke
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te zijn in 't ophelderen
van zaken wier duisterheid
ons beiden
tal
Dat
er buitendien
van onderwerpen
waarmede
de een
waren,
zich
de
andere
niet
er
zonder
daarom
voor te
bemoeide,
wel,
onverschillig
dunkt
dit
het
best.
bewijst
mij
tijdschrift
Zou het niet aanstonds
uit Oud-Holland
DE VRI?S zou er weldra
blijken,

om
strijd
hinderde.
zich
zijn,

de

de

misschien
had

eerste

van
bewijzen
De schoone

gediend.
er niet

waren

voor

bestemd

mede om
hij er vrede
te verzamelen.
kennis
voor

en

oogen,

dat

alles
E6n
was

Uitnemend

schrijven
Nederduitsche

hem

redenen,
vo6r
ongeveer

in het
had
Het

merkwaardige
die
de personen,
een
omvangrijken
arbeid

bereids

en der letteren,

de

dien

al wat

hunner

sparen,

tijdvakken,
er den hoofdrol
arbeid
of was

tot
het

waarde,

was

te boek

en daarbij zoo diep
dat hij als 't ware
speelden,
een goed

om
toen

ondervond,
hij allerwege
tegenwerking
dood
en
met
recht meende
zijn
vurig begeerde
voor de betrekking
van Directeur
der afdeeling

candidaat

nieuwe

voor

des vaderlands

beoordeelaar

dat

moedige

als

zulk

om

men

van

was

gemeenzame
alle
kwaliteiten
hij
te brengen.

iaar
stellen

in musea
en archieven zijn arbeid
van een werk, dat ten titel zou hebben
Graveerschool.
met

en scherpzinnig
prentenkenner
in wiens
brein was opgenomen

vriend

Wilde

hij

het

navorscher,
ijverig
ervaren
in de geschiedenis
gesteld,
in den geest van
doorgedrongen
de

had

doel

der

Geschiedenis

gedragen:

ook tot opbouwen
dat zijn werken
gegeven,
had bijeengebracht
die hij langzamerhand
gegevens,
om in hunne
te
noch had
blijven
liggen,
omslagen
alleen
van eigen
voor zich zelven en tot vermeerdering

hebben

bezat
einde

minder

grooteen
half
hij
zich te mogen

Schilderijen
waar hij gedacht
of onverschilligheid,
Tegenwerking
te ontmoeten.
en krachtige
medewerking
hulpvaardigheid
van een ander als wel deze schromelijke
zeer de benoeming

Rijks-Museum ?

belangstellende
was niet zoo

had
voor zijn vrienden,
die hem hinderde.
teleurstelling,
Hij, altijd bereidvaardig
deze ondervinding
Onder
hier, doch te vergeefs
ging
op zijn vrienden
gerekend.
had
been
ik zou bijna kunnen
Hij
hij weg.
zeggen
kwijnde
hij gebukt
aan afleiding
waar een vrije studie
die in een reis naar Engeland,
hoefte
en vond
in

de

In
voor

een
zijn

groote

zijn

schrijftafel

te
hij de

hij zich ten
beantwoorden
geheele

gezeten

der

hem een
musea
engelsche
tot het aanvatten
voornemens

prentschatten

dat

werk,

prijsvraag
hoofd had

de
Daar

werd.

uitspanning

weldadige
van
het
om

en

schilderij-cabinetten

rijpten
taak
door

indeeling

op zijn

gezellig

zijne
had gesteld,
TEYLERS

en gaf

hij het

plan

op,

uitgeschreven.
genootschap
werk gereed.
Op een avond
kamer, hoek Heerengracht
ingerichte

van

dat

10
en

te midden
van
al zijn aanteekeningen,
Hartenstraat,
ontvouwde
hij den
Heer
H. BINGER zijn plannen
en toonde
hem
tal
van
en fachij
photografien
die het werk zouden
moeten
en den tekst verklaren.
similes,
Uit zijn
opluisteren
nieuwe
voornemens
en van lieverlede
werd
de oude.
putte
hij kracht
hij weder
dat
helaas!
slechts
voor
weken
heeft mogen zijn.
Wij weten,
het,
weinige
Had
ik tot den uitgelezen
die
om de veertien
kring behoord,
Dinsdags
ten huize, van den Hoogleeraar
ALBERDINGK TI?IJ1?Z in 1876 begon bijeendagen
dan
zou
het
taak zijn geweest
tekomen,
DE VRIES te schetsen
mij een dankbare
als den vurigen
vereerder
van dien VONDEL., die daar, op de Nieuwe Zijds Voorwerd gelezen,
en als het middenpunt
burgwal
bij voorkeur
bijna van dien kring,
waar
niemand
onderdeed
in bewondering
van het schoone
in letteren
en kunst,
waar door
van gedachten
ieder lid tot des anderen
wrijving
ontwikkeling
bijdroeg.
Want die bijeenkomsten
voor DE VRI£s zijn geweest
eerst toen
bleek zijn vrienden
hij er het gemis ten volle van gevoelde.
UNGER, die zich voornam
Mijn vriend
de verdiensten
van DE VRIES als litterator
te gedenken,
is echter
beter
dan ik in
staat

daarop

het

licht

te laten

vallen.

die

in een opzicht
Nog slechts
DE VRm;s was Amsterdammer,
bewonderend
de schoonheid

het

hinderde

damsche
smalle

en

ik zijner
en zulk een -

van

zijn
dat de

leed deed,
innig
dat zich weerspiegelen
schoon,
en dat bekoorlijke
grillige
gevels

zonder

de

kwam

èn

uiterste

noodzakelijkheid

hulde doen.
nagedachtenis
dat
er
ach,
geen andere waren !-

wilde

de

meer
zijn schoonheidsgevoel,
rakken
dan door Spuistraten
of nagebootste
damsche
hart
En hij liet het
tegenop.

kon

geboortestad

eigenaardige
beroemde
grachten

niet

meende

gedeelten
door
bevredigd
Unter

die

der

wien

Amster-

dat

tijdgenoot
in Amstels

groen,
oude

en

gadeslaan,

van

die

sparen, en
Daar
wijzigt.

te kunnen
stad

Burgwallen
en
Linden's,

en

Dam-

zijn AmsterI-Iier
tegenstand.

niet
bij lijdelijken
de
en de eer onzer stede,voor
de
inspireerde
kampvechters
hij
bekoorlijkheden
daar
verstrekte
voor een dagbladartikel,
maagd,
ginds predikte
hij de gegevens
van
de
de
en trok de
te
voor
daken
om
voorstanders
winnen
zaak,
hij
goede
was
In de meeste
om ze uit het veld te slaan.
gevallen
tegenstanders
tegemoet,
zijn

succes

opende,
waardeeren.
vervulde

maar
deze
gering,
die door de gewoonte
Wat
vacature

wonder,
in den

dat

had
voldoening
van het schoone
hij in aanmerking

op
gemeenteraad,
na rijp beraad
gaf hij het plan op, dat hem
Amsterdam
daarmede
meende
nuttig
hij
zin

hij, dat
te zien

hij van velen
het niet meer

de

oogen
te
wisten

om bij een kortelings
kussen
te worden
gezet.

weder

had toegelachen,
zijn, en ik geloof,

omdat

kwam,
het

aanvankelijk
te kunnen

Eerst
dat het

11
een

besluit

wijs

was.

DE VRIES

was

niet

berekend

voor

het

parlementair debat.
liet hij zich medeslepen
en in 't vuur van zijne rede zou hij dingen
spoedig
die hij niet had kunnen
hebben
verantwoorden.
halvegezegd,
Op bedachtzame
verstond
zich
en
woorden-taal
niet
bovendien
was
niet
hij
hij
//polities"
genoeg.
Dit zij tot zijn eer gezegd.
Te

de

Voorwaar,
die

zoon,

staan,
die,
schoonheid
In

de

pingen
afkeer

van
zuivere

haar

zijns levens
ijverde
dagen
HENDRICK DE KEYZERS bouwkunst:

laatste

zich
Hij gevoelde
de oud-hollandsche

toren.

van

ADRI:1AN DE VRIES, met
en den moed heeft voor
buigt,
als

van

monument

over den
mag in rouwe
gaan
af voor er wederom
een is opgede
knie
voor hare
ridderlijke
toewijding

kruis-dragende
stedemaagd
den
en
sluier niet
ontviel
legge

haar

tot

in 't krijt te treden.
van een
hij voor de herstelling
het wachthuis
aan den Munt-

in wiens schepmeester,
genialen
en had
een
vond,
bouwstijl
zijn schoonste
uiting
die men tegenwoordig
die naargeestige
als producten
steenmassa's,
en der goede
hollandsche
renaissance
opvijzelt
gemeente
opdringt.
aangetrokken

dien

lVlunt zou, in weerwil van zijn eenvoudigheid,
als de gerestaureerde
gebouwtje
Hoe aangenaam
zoa het hem
door zijne schoone
lijnen en verdeelingen
spreken.
in den Raad daaromtrent
votum
had vernomen !
als hij het jongste
zijn geweest
dat ik hem het
over deze zaak bij den Wethouder,
was op een conferentie
Het
Een

daarna gevoelde
hij zich onwel.
Eenige
dagen later vernam ik, dat
't gebeurde
wel eens lneer, ofschoon
dat we elkaar
was, weinig
hij ongesteld
en denzelfden
niet zagen, enkele
middag kreeg ik een briefje,
dagen
gedurende
voor Oud-Holland
waarin
door hem gedicteerd,
hij mij vroeg eenige beschikkingen
laatst

zag.

Kort

en, voegde
hij er aan toe, »over een dag of zes ben ik zeker weer zoo
er ontbreekt
niets aan dan 't verwerken
))ver, dat ik mijn stuk klaar kan maken,
over de DE KONINCKEN ; in een avond ben ik er mede klaar."
»van de aanteekeningen
waar hij verpleegd
Ik spoedde
werd, maar mocht
mij naar
zijne zuster,
niet aan zijn ziekvan zijn toestand,
was van het gevaar
ofschoon
men onkundig

te

maken

bed
adem

hij had

aarde

uren later
Weinige
toegelaten.
onbewust
dat het uur van
uitgeblazen,

worden

en waarvoor
liefgehad
Het was in den laten
Op
toe.
Zoo

den
rust

i, R equiescat

hij,

die

in pace!"

hij kalm
daar
scheiden

had
kracht
hij zijn jeugdige
van den 8sten Februari.
avond

I Iden vertrouwden
thans

had

wij
de

rust

zijn
nooit

stoffelijk
zocht.

overschot

en zacht

den

was

het

ten

van
offer

aan

den

laatsten
vele,

dat

gebracht.
schoot
-

der

12
een in koper gesneden
portret van hem te bezitten.
begeerden
ik
noode
stelde
er mij een onderschrift
naam
hier
hunner,
verzwijg,
dat het portret
in zijn thuis,
hem voorstelt
ik het te zeggen,
voor ter hand.
Behoef
en al hetgeen
van zijn boeken,
hij gaarne
zag?
zijn prenten
omringd
Zijn

vrienden

Een

wiens

Oud-Holland

werd
goedvinden
en ter beschikking

dat

zooveel

Met
in

goeding

hem
mocht
Het

mogen

hun

verliest,

plaat passend
van de uitgevers
zijn lezers althans

gemaakt
gesteld,
in zijne

voor

van

het formaat

het tijdschrift,
opdat
verbeeldtenis
eenige

bieden.

was

mij

goed

voegen.
Een
bekwamere

beminnelijke

de

daar

te

persoonlijkheid

AMSTERDAM,

I Mei

is

pen

een
er

enkel
alleen

woord
toe

ter

in staat

zijner
om

nagedachtenis
in een

biografie

teekenen.

1884.
N.

DE

ROEVER.

bij

te

deze

VONDELIANA.

II.

VONDEL'S

HANDSCHRIFTEN
(Vervolg)
DOOR
J.

U voor de

H.

W.

UNGER.

eerste

maal na den dood van mijn vriend MR. A. D.
een gedeelte Vondeliana verschijnt,
zonder zijn naam
als medewerker,
voel ik mij gedrongen
een enkel woord te wijden
,
aan zijn nagedachtenis.
Reeds zoo velen hebben hem op waardige
herdacht als hartelijk en trouw vriend, als
wijze bij zijn afsterven

DE VRIES Az.

kenner van prenten
als scherpzinnig
en schilderijen,
voortreffelijk
beoefenaar onzer letterkunde,
als onvermoeid
strijder voor wat goed
als
edel
en
voor de artistiek-archaeois,
hartstochtelijk
kampvechter
dat ik mij op dit terrein niet wil bewegen;
ik bedoel
zijner vaderstad,

logische
belangen
slechts in enkele regelen zijn liefde voor VONDEL te gedenken.
voor de groote mannen uit
Reeds vroeg werd bij hem belangstelling
opgewekt
DE
een uitgebreide
ABRAHAM
bezat
collectie
onze geschiedenis.
Mr.
VRIES, zijn vader,
en historieprenten,
waarvan hij de dubbele aan zijn zoon gaf. Diens hoogste
portretten
1

14

.

.

zooveel mogelijk uit te breiden en als het kon
was het toen, zijn verzameling
genoegen
reeds op jeugdigen leeftijd was de jonge ADRIAAN DE VRIES
met zijn vader te wedijveren;
een trouwe bezoeker van alle aucties van kunst- en boekverzamelingen.
meer waarde voor hem te verkrijgen
echter de portretten
begonnen
'Allengskens
als proeven van het werk van dezen of genen meester, dan als afbeelding van den
,
persoon >
Toch verwaarloosde
zoodat ten slotte de kunstwaarde
bij hem alles overheerschte.
hij
daarom de historie niet, en dat hij zich bij zijn eerste studicn geheel en al op geschiedkundig
terrein

bewoog, bewijzen
van 1871 en
Almanakken

de

opstellen

door

1872 geplaatst,

DE VRIES in de Amsterdamsche

getiteld:

"Leiden

in Maart

1794"

Studentenen "Utrecht

in Maart

1785".
werd evenmin door hem vergeten, vooral de bloeitijd onzer
Maar onze literatuur
Toen hij zich later
dit
is tot zijn laatsten dag zoo gebleven.
trok hem aan en
letteren
onzer schilderen graveerkunst,
wist hij toch
geheel gewijd had aan het bestudeeren
literarische
studi6n.
Want
niemand
voor
immer tijd te vinden
zijn
begreep beter dan
men behoeft
nauw verbonden
waren aan de letterkunde;
hij, hoe schilder- of graveerkunst
slechts de gedichten op te slaan van VONDEL, JAN VOS, DE DECKER, OUDAEN en wie niet
In hun werken vindt men geheele reeksen
al, om daarvan ten volle overtuigd te worden.
schilders
of graveurs uit dien tijd vervaardigd,
bekende
door
op afbeeldingen,
gedichten
en prenten en het was juist die groote bekendheid
of bijschriften
op hunne schilderijen
te stade kwam
welke DE VRIES zoo uitnemend
onzer literatuur,
de voortbrengselen
terrein.
Alhoewel hij soms wel eens gekscherend tot mij
bij zijn studien op kunsthistorisch
latcn
wilde
varen, omdat het hem te veel tijd kostte,
zeide, dat hij de letterkunde
geheel
is hij gelukkig nimmer tot dien stap overgegaan.
De
waarin VONDEL leefde, boeide DE VRIES bizonder.
Het grootsche
tijdperk,
van wier leven en streven in de werken van VONDEL melding
reeks patriciers,
gansche
met

en zijn
op jeugdigen leeftijd in hooge mate zijn belangstelling
in het nasporen van hun levensbizonderheden,
hun
op. Hij was onvermoeid
weetgierigheid
zoo
tot
zich
hun onderlinge
zeden
en gewoonten,
verhoudingen,
hij
eindelijk
geheel
eeuw tehuis gevoelde, als lag zij niet in het verleden, maar in
en al in de zeventiende
wordt,

gemaakt

wekte

reeds

het heden.
de
de omgeving van VONDEL, die hem dus aantrok;
kende
was
het
Hij
zijner gedachten.
middelpunt
figuur
was het
zijner werken uit het hoofd en vooral in zijn jongelingsjaren
geheele brokstukken
van
den
toon
verzen
de
schoone
voor hem een groot genot op eenigszins
galmenden
Prins onzer dichters te kunnen declameeren.
Hij wist in zijn familiekring zoo de liefde voor
Het

nobele

was

echter

van

den

niet

alleen

dichter

zelven

werd den Gysbrecht van Aemstel op te voeren.
op te wekken, dat er besloten
waarvan
de oudste
om de jeugdige
werd er gerepeteerd
Weken en maanden
acteurs,
zelf
vervulde
slechts 14 jaren telde, in hunne rollen te doen thuis worden.
Hij
geen rol,
Ilden
maar had de leiding van het geheel op zich genomen.
Januari 1874 had
Op den

VONDEL

-
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de eerste,

op den "XV
de tweede

van Sprokkelmaand",

zooals

het in ouden vorm gedrukte programma
van het aanzienlijk
vermeldde,
vertooning
plaats, tot groot vermaak
getal
en
niet
het
minst
van
DE
ADRIAAN
VRIES
zelven.
genoodigden
Om van een der belangrijkste
in onze letterkunde,
het BRANDT-VONDELquaestien
een oplossing

te verkrijgen,
schreef hij in den "Nederlandsche
Kunstbode"
van
dat de gei 8741) een opstel, getiteld: "Niet BRANDT, maar OUDAEN" om te betoogen,
der
welbekende
voorrede
van
het
Tweede
van
VONDEL'S
deel
schrijver
heimzinnige
Poesy
dezelfde was als de toen ook toevallig twintigjarige
JOACHIM OUDAEN
jongeling
FRANSZOON. In het volgend nummer verscheen een repliek van pro£ ALBERDINGK THYM.
vraagstuk,

Deze

opstellen,

waaraan

kort

te voren

in denzelfden

Kunstbode

een over

de Oude Kamer

2) en

een over eenige leden der familie FONTEYN 3) waren voor"Iu Liefde Bloeijende"
eerst tot schriftelijke,
later tot persoonlijke
kenniszijn de aanleiding
afgegaan,
geweest
van
DE
Vooral
VRIES
met
ALBERDINGK
THYM.
de
Historische
making
prof.
Tentoonstelling
bracht
dagen

hen nader bij elkander;
de laatstgenoemde
verzocht
VONDEL bij hem te komen bestudeeren.
J. H. R6SSING en Mr. J. C. MAREZ OYENS werden

DE VRIES toen

om de veertien

mede uitgenoodigd,
ANT. L. DE
ROP en B. R. F. VAN VLIJMEN kwamen
er later bij. In den beginne werden gelezen:
de Maeghden,
in Dothan
en de Leeuwendalers,
welke
Gebroeders,
Joseph
Palamedes,
of over genealectuur niet zelden afgebroken
over kunstgeschiedenis
werd door gesprekken
uit de 17 de eeuw; later geraakte de Vondel-studie
quaestien
eenigszins op den
om
maken
Rome of voor de
te
voor
de
van
oude
het
achtergrond
plaats
voortbrengselen
schetsen van den gastheer. Op deze Dinsdagsche
avonden werd het denkbeeld der Vondelvan
eerst
het
waarbij DE VRIES niet de minst ijverige was
feestviering
r 87g
geopperd,
logische

om het plan te verwezenlijken.
Intusschen
in het hransje; de heeren DE Rop en VAN
was er wijziging
gekomen
VLIJMEN waren er uitgetreden,
terwijl Mr. W. W. VAN LENNEP 4) sedert r 879 geregeld de
avonden
Ook
nu werd de oude letterkunde
niet zelden afgewisseld
gezellige
bijwoonde.
met de nieuwere, vooral onder invloed van laatstgenoemde.
duurden
Deze bijeenkomsten
tot het najaar van i88o, toen er tengevolge
van het al of niet vertoonen
van den Ware7zizr een klove ontstond,
die nimmer gedempt is kunnen worden.
Sedert dien tijd werd
de krans
uit
ten huize van den heer VAN LENNEP voortgezet,
toen nog bestaande
DE VRIES, MAREZ OYENS en spoedig versterkt door Jhr. SIX Jr. Enkele boeken van VONDEL'S vertaling
van Virgilius,
zoowel de proza-overzetting
als die in poezie, werden nu
bestudeerd,
waarbij DE VRIES steeds met vier of vijf oude uitgaven kwam aandragen.
I) Bl. 101 en 108,
2) Bl. 4S..
'
3) Bl. 68.
4) Zie vooral ook de geestige "DichterlijkeCorrespondentie"tusschen Pieter van Tol Abrahemsz (DE VRIES)en
Mr. Wouter van Balen (Mr. W. W. VANLENNEP)in de DietscheWarande, Nici<wcReeks, Tweededeel, bl. 5oo en 50!,
waarin DEVRIESgetuigenis aflegt van zijn liefde voor Amsterdam,en haar "grootsch verleden."
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Toen

de

heer

MAREZ OYENS zich in 1882 elders

ging vestigen, spatte de vriendenkring
Deze echt gezellige
uiteen.
bijeenkomsten
zijn voor mijn vriend steeds een rijke bron
van genot geweest, waarover hij niet dan met geestdrift
kon spreken.
DE VRIES had gedurende
studie in de Amsterdamsche
archieven
zijn jarenlange
een buitengewoon
aantal
schilders
behalve
en
die,
groot
verzameld,
aanteekeningen
op
hadden op de talrijke personen uit VONDEL'S omgeving.
graveurs, vooral betrekking
was hij door een gelukkig toeval in het bezit gekomen van een prachtige
Bovendien
van VONDEL'S werken 1), die hij steeds met de grootste zorg
verzameling
en waarin zich een zeer groot aantal plano-drukken
meerderen
bevonden.
Aan zijn krachtig
initiatief was het te danken, dat bij gelegenheid

trachtte

te ver-

der herdenking
van VONDEL'S sterfdag op den 5 den Februari
een
werd
1879,
tentoonstelling
gehouden, die,
den ongeloofelijk
korten tijd, waarin alles in orde gebracht
ondanks
moest worden, een
het leven en de werken van den grooten dichter aan
"waardoor
juist beeld opleverde,
in
velen op aanschouwelijke
Het gezegde van den
wijze
herinnering
(werd) gebracht."
is niet alleen belangrijk
voor den letterJ. H. RtSSSmrG : "de Vondel-tentoonstelling
maar ook voor den geschiedkenner,
voor den kunstminnaar,
voor den oudheidoefenaar,
en geslachtkenner
zoowel als voor den bibliograaf,"
is een gepaste hulde aan het talent
van den jongen geleerde, die dag en nacht bezig was om zijn doel bereikt te zien.
heer

.

van de oorspronkelijke
edities met den tekst der uitgave van VAN
Vergelijking
van de chronologische
der gedichten aan zijn historische
LENNEP en toetsing
volgorde
deden hem al spoedig inzien hoe noodig het was, dat deze talrijke onaanteekeningen
hersteld werden.
nauwkeurigheden
ik was, zij het dan ook op eenigszins andere wijze, bezig voor
met elkaar in kennis geraakten
wonder dus, dat wij spoedig
werd om te zamen dit werk te ondernemen.
IJverig werd door
plan gevormd
zoodat we, in het bezit van
werden steeds uitgebreider,
onze verzamelingen
in het laatst van
en een bijna volledige reeks van uitgaven,
aanteekeningen
Ook

doel.

Geen

ons gewerkt;
een schat van

het vorig jaar
Intusschen
van
het
tot
het
werk.
meenden
eindelijk
gaan
opstellen
om enkele onzer resultaten
in Oud-Holland
mede te deelen of
vonden we gelegenheid
een
te
waarvan
de
onderdeelen
in genoemd
behandelen,
tijdschrift
uitvoerige bespreking
bete groote ruimte in ons boek zou beslaan. Het plan was namelijk een bibliographische
door
een
nieuwe
VONDEL'S
te
van
geheel
chronologische
geven
werken, gevolgd
schrijving
nu

-

een dergelijk
en dat het

over

te kunnen

zouden opbizonderheden
waarin wij alle tot heden onbekende
lijst van zijn gedichten,
misin
en
er
mede
stonden
die
de
betreffende
daarachter
nemen,
betrekking
personen,
schien een opgave van VONDEL'S portretten.
in duigen ;
En thans liggen al die schoone plannen tot genoeglijke
samenwerking
te Amsterdam
1) Volgens de beschikkingder familieis deze verzamelingin zijn geheel aan de Universiteits-Bibliotheek
geschonken. Aan mij is evenwelhet belangrijkstegedeelte in levenslangbruikleengegeven.
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en vriend, in wiens bijzijn ik zoo vele heerlijke dagen
en wiens hoogste genoegen het was belangrijke
van onvermengd
genot heb doorgebracht
is niet meer.
voor
onze
vondsten
te doen
Hij, aan wien ik als
Vondel-bibliographie,
onzer plannen niet
in velerlei zoo veel te danken heb, mocht de verwezenlijking
jongere
in
het
eenmaal
Toch
zal
dit
voornemen .
aanschouwen.
bij mij geen verandering
opgevatte
de

trouwe,

medewerker

hartelijke

het boek, waarvan hij jaren lang gedroomd heeft, en dat nog slechts in vluchtige
brengen;
steun en zijn
omtrekken
was, hoop ik, al moet ik daarbij ook zijn krachtigen
opgesteld
missen, geheel in zijn geest te bewerken.
scherpzinnigheid
dat ik thans meer dan ooit behoefte heb aan de
Behoef ik het nog te zeggen,
van allen, die in het bezit zijn van stukken over of van VONDEL? Alle
medewerking
van zijn handschrift,
elke uitgave
hoe gering ook, elk snippertje
bizonderheden,
zijner
al
is
het
zoo
zal
welkom
elk
klein,
mij
nog
portret,
wezen 1).
gedichten,
ten deel gevallen en ik
Reeds is ons van verschillende
zijden ruime medewerking
meen
oogst

zal blijven, en een ruime
dus te mogen hopen, dat mijn verzoek niet onverhoord
in
het
werk
zoo
staat
stelle
van bescheiden
mij
volledig mogelijk te maken.
In

den

hebben
we met
vorigen jaargang
VONDEL
bewaarde.
handschriften
van

een enkel

woord

Hij had haar

vermeld, dat AGNES
deze, zooals BRANDT 2)

BLOCK eenige
die hem best geleek,
zelf gegeven.
ones mededeelt,
"Haar vereerde
hy zyne afbeelding,
daarna
noch
als
handt
en
een konstige
door
eenige zyner vertaalingen;
geschildert:
Taafreelen
van Philostratus;
ook veele Hollandtsche
Nazoos Heldinne-brieven,
ettelyke
Henrik
Drossaarts
den
Grooten
en andre schriften, die
uit des
getoogen,
spreekwyzen,
bewaart."
Het portret is bekend;
zy onder 'haare papiere schatten t' zyner gedachtenisse
was
van
Mr.
het
fraaie
die
het is de
J. VAN LENNEP en thans
schilderij,
eigendom
eens
hebben minder in de belangin het bezit is van Mr. M. J. VAN LENNEP. 3) De handschriften
van Philostratus,
noch van de Hollandtsche
noch van de Taafreelen
gedeeld;
is eenig spoor gebleven ; slechts het toeval
of van de andere papiere schatten,
Spreekwyzen
Anders is het echter met het handschrift van Nazoos Heldinnezal ze eens doen terugvinden.
dat een afzonderlijke
brieven,
heeft, die een curieus staaltje oplevert van
geschiedenis

stelling

het uitgeven onzer klassieken
meenden te
philologen
en ons tevens kennis doet maken met een geleerde, wiens opzettelijk
onwaarheid
spreken ik bij deze aan de kaak wil stellen.
dat ik dit handschrift,
naar hetwelk VAN LENNEP
Ik begin met de mededeeling,
als
verloren
hebben
en
dat
mocht
te
niet schijnt
beschouwd
worden, ontdekte
gezocht
de wijze, waarop
moeten opvatten

onder

de

onze

papieren

18e eeuwsche

van

PAPENBROEK,

die

zich

thans

ter

Academische

1) Mijn adres is: Rotterdam, Westzcedijk42.
2) Levenvan Vondel,(uitgave Verwijs),blz. 109.
bI. 4, No. 42, vgl. VANLENNEP,IX, 629.
3) CatalogusVondel- Ten toonstelling,

Bibliotheek

te
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Leiden bevinden. Ik vond het een paar jaar geleden, tot mijn groote vreugde en verbazing
in den Catalogus
vermeld
der Handschriften
1), die reeds in i 85 2 door pro£ J. GEEL
in het licht was gegeven en dus geacht kon worden bij VAN LENNEP bekend geweest te zijn.
Hoe het manuscript
in het bezit van PAPENBROEK is gekomen,
verdient eerst
Slaan we daartoe
de uitgave
van 17 i 6 op, dan vinden we omtrent de
opheldering.
herkomst van het handschrift
door
den
uitgever DAVID VAN HOOGSTRATEN het volgende
'
'
.
vermeld:
sedert de eerwaerdige
Styf twintigh jaren zyn'er verloopen,
geleerde en vernuftige
KASPAR BRANT, Leeraer in de Gemeente
der Amsterdamsche
Remonstranten,
my
van Ovidius Heldinnebrieven,
ter hant stelde de Vertalinge
zooals die uitgewerkt
en beschreven
was met de eige hant van J. VANDEN VONDEL; met verzoek dat ik by myne
beste ledigheit en gelegenheit
die wilde in 't licht geven ten dienst van onze Nederlantsche
vernuften.
Ik aenvaerdde
dezen ongehoopten
schat van eene hant my zoo waerd, en
Heer

hielt

hem

met andere zaken, die myn voornemen
lang onder my, als belet meenigmael
stremden.
door
de
vrienden
Eindelyk
opgewekt
aenmaningen
myner letterlievende
heb ik my gezet tot bevorderen
van myn besluit, maer vindende het geschrift z e e r g cen
vele
niet leesbaer
dan met veel moeite,
daer weder
krabbelt,
op
plaetsen
van afgezien, totdat ik door herhaelde gebeden my heb laten bewegen om met nieuwen moedt,
door de zwarighedcn,
die my ophielden, heen te boren. Die hier meest om aenhielt was de
telkens

Heer

JOAN DE HAES, waerdige nazaet en zusters zoon van den gemelden Heer BRANT:
dringende boven anderen hier op uit vreeze dat by verloop van tydt deze bladen mogten
vallen in handen, die by avontuur niet bequaem mogten zyn om ze uit te geven. Ik heb
ten beste
my dan, gelyk ik zegge, hier toe laten bewegen, en geve nu deze overzetting
aen de beminnaers
van VONDELS naem, zonder dat ik eenigszins wil instaen voor de
waerde

of onwaerde

van 's mans arbeit, alleen aengewendt
om zich te oeffenen, en den verder
dichteren
trekken
en
af te zien, wanneer hy
nuftigsten
Latynsche
eenige
kunstgr epen
voornemens
was zyne Maegdebrieven
in gedicht toe te stellen,
be ken ik
Integendeel
ik
dat
hier
't
indien
iverk
ware,
gaerne
behandelt,
eenige
plaetsen,
myn
a n d e r s v e r t a 1 e n z o u : opdat de Haegse Keurmeesters
wcten mogen, dat ik my zoo
zeer niet vergaep
aen de schoonheit
van VONDELS werken, dat ik niet zou kunnen zien
die als sproeten of vlekken in een schoon aengezicht
zyn."
misstallen,
Tot dusverre VAN HOOGSTRATEN ; wie belust is zijn verder betoog te lezen tegen
de "Haegse Keurmeesters,"
kan het vinden op bl. 8-r
de Nalezingen op het 4e deel
van
van VONDEL'S werken.
VAN HOOGSTRATEN
Met deze "Haegse
Keurmeesters"
bedoelde

eenige

eenige

critici,

die, met JEAN LE CLERC aan het hoofd,

in hun

Journal

Litéraire

2), waar-

1) Het is daar aldus beschreven:No. 584, XXIV Pap. 12. Volumen28 Foliorumin Folio. J. Vondeli autographa.
Versio Hollandicanon legata, HeroidumOvidii. Ex legato Papenbroeckio.
2) In den 2en druk van het Journal Litéraire 17Is komt in het ie deel bl. 173 een beoordeelingvoor over der
in het 3e deel (derde druk van 1731)bl. i?7-209 in de maanden
uitgave van R. ANSLOOS
Poezy,door DE HAES daarna
;
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HOOGSTRATEN en DE HAES hadden
jaar 1731i een derde druk verscheen,
de
en
over
hunne
over
volgens hunne meening overdreven waarzelfvergoding
aangevallen
der 17e eeuw en hun phenix VONDEL. Tengevolge
van deze
deering van de dichters
die
in
niet
onderer een strijd op den Hollandschen
kritieken ontstond
Parnas,
heftigheid

van

in

het

den

voor

deed
breeder

bekenden

Academiestrijd

van

1630.

Wellicht

zal ik deze twisten

later

behandelen.
hem
KASPAR BRANDT 1) den 5 October
1696 overleed, moet het handschrift
AGNES
die
den
door
20
stierf.
toevertrouwd
BLOCK,
zijn
April yoq4
tijd
kwam het in handen van zijn neef JOHAN DE HAES, en deze gaf
nalatenschap

Daar
dus

voor

Uit

zijn
weer

dien

aan DAVID VAN HOOGSTRATEN om het voor de pers gereed te maken.
Nadat
deze den 13 November
1724 overleden was, werden zijn boeken verkocht. In den catalogus
ik onder het hoofd: "Poetae in Folio" op N°. 81 het handschrift
Bibliotheek
vond
zijner
met VONDEL'S eigen hand geschreven," terwijl uit
aldus vermeld. "l0a30o? ?eIbinne{tríe\.ten
den
van
de
de aanteekening
ingevulden catalogus 2), in het bezit van de Vereeniging,
op
marge
des Boekhandels,
tot bevordering
blijkt, dat het slechts voor den geringen
prijs van 22
het

stuivers het

van den Hr. PAPENBROEK werd.
ons geheel
van het manuscript
geschiedenis

eigendom

duidelijk geworden is, ga ik tot
is oningebonden
en bevat, behalve eenige vellen wit papier,
toch over het algemeen voor dengene, die
die, alhoewel dicht beschreven,
5 5 bladzijden,
De eerste bladzijde
vertrouwd
met VONDEL'S handschriften
is, duidelijk leesbaar
zijn.
al
elke
heeft, vooral aan het onderste gedeelte, nog
geleden;
op
bladzijde is een breede
Nu de

het handschrift

zelf over.

Het

hier en daar

enkele

meestal betrekkelijk
het
aanteekeningen,
f°
1
in
de
zijn geschreven,
terwijl op
marge, waarschijnlijk
door PAPENBROEK, aangeteekend
met VONDEL's eigen handt."
is: "Geschreven
Daar
was
om
VONDEL de vertaling van deze brieven begonnen
zich te oefenen voor zijn eigen
dat in het jaar 1642 voor de eerste maal het
dichtwerk:
Brieven der Heilige Maeghden,
licht zag, is het handschrift
slechts een klad en niet geheel afgewerkt.
natuurlijk
Op
marge open gelaten, waarop
vers van het oorspronkelijk,

Janvicr en Fevrier 1714: Reflexionssur la poesie Hollandoisefaitcs a l'occasiond'une Brochure,publieescontre LExtrait
des Poesies D'ANSLO,mis dans les Journaux de Mai et Juin p. 173. Hierin wordt VANHOOGSTRATEN
op een minder
aangename inanier gecritiseerd, terwijl de overdreven verheerlijkingVAN VONDEL
eenigszinsbelachelijkwordt gemaakt.
Eindelijkkwam nog in het 3e deel bl. 392-410 een critiek voor op de uitgave van ANTONIDES
gedichtendoor vANHOOGdie lang niet zachtiinnigis.
STRATEN,
'
en LatijnscheKeU1'diclzfm
Vergelijkverder het Ver7'olgvan de Nederduifsc1ze
1717,blz. 67-108.
1) Hij werd in de Nieuwe ZijdsKapel begraven,blijkensdeze aanteekeningvan DE VRIESuit het grafboek:
remonstrantschpredikant alhier, compt van de Prinsegraft,ooverde Noorder
9 Oct. 1696. Een man, KASPAR
BRANDT,
8.Kerk, compt in 't graf van Tewen Theunisz.Gryssels...........................................................
M. D. et Gymnasii
sive Catalogus Librorum Quibus usus est DAVIDHOOGSTRATANUS
2) BibliothecaHOOGSTRATANA
MSS.
AmstelaedamensisProrector Emeritus, Inter quos Excellunt Auctores Virorum DoctissimorumAnimadversionibus
illustrati et Notis Ineditis referti Imprimisà Viro Eximio JANU BROUCKHOUSIO.
AcceduntNumismataAurea,Argcntea etc.
Icones DoctorumVirorum et AppendixLibrorum Vari:?eEruditionis.Horum Auctio habebitur in AedibusJoannisWesthuis,
Op de Cingel in den Witten Moolenop Dingsdagden 22 May 1725. De boeken zullen Zaturdagsvoor de Verkooping
te zien zijn. AmstelaedamiApud Gerardumonder de Linden. In de Nes, ubi Catalogidistribuuntur.
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verscheidene

plaatsen

omdat

geen
men

lijk

hij
Wanneer

in het midden van een volzin steken, vermoedekon vinden.
vorm in het Hollandsch
passenden
met
tekst verder vergelijkt
nu den door HOOGSTRATEN uitgegeven
bleef

de

vertaler

dan merkt men al spoedig groote verschillen
op. Tot en met den 14'°
handschrift,
brief is de volgorde
dezelfde, dan volgt echter niet de brief van Saffo aan Phaon, maar
brief XVII tot en met
Daarna
treft men in het handschrift
die van Paris en Helena.
XIX aan (zie van Lennep
IV, bl. 244-262) en daarop volgt die van Saffo aan Phaon.
alleen van
4us in het handschrift;
en Cydippe ontbreken
De beide brieven van Acontius

het

den
taald,
beide

een sfuk door VONDEL veren bl. 49 bovenaan,
is op bl. 48 onderaan
die ik daarom
van
den
veel
verschilt
waarvan
de tekst buitengewoon
gedrukten,
hieronder
laat volgen.
gezet, dat van de eerste tien
Bij een elftal brieven heeft VONDEL het volgnummer
staat:
uitkomt.
Bij den brief van Canace aan Macareus
(XI bij van Lennep)

eersten

goed
roe brief, bij dien van Hero aan Leander,
is, in plaats van XI, aangeteekend
I3ebrief,
is.
terwijl die van Saffo aan Phaon in het handschrift als de 2,e genummerd
Men ziet dus, dat er in de volgorde alles behalve gelijkheid bestaat tusschen het
en den gedrukten tekst.
Vergelijkt men echter die teksten zelve, dan komt men
manuscript

'

resultaten.
tot de verrassendste
Op elke bladzijde zijn tekst- en spelvarianten bij tientallen
is de oorspronkelijke
tekst van VONDEL bijna
aan te wijzen; van sommige
bladzijden
niet meer te herkennen.
naast elkander
Als proeve geef ik hieronder,
gedrukt, de beide teksten van een
brief
van
aen
dat
van
den
Deianira
Herkules,
bij van Lennep op bl. 202 van
gedeelte
het

IVde deel

te

vinden

is.

van D. VAN HOOGSTRATEN,
17 16bl. 43-45
Uitgave
..
O Alcides, schaemt gy u niet dat gy de hant, die
u door duizent zwarigheden redde aen naeikorven
sloegt? Dat gy met uwen dicken duim grove
draden spont en den afgewerckten taeck leverde aen
uwe schoone bazin? Och hoe dickwils hebben uwe
stercke handen, terwyl gy met uwe harde vingeren
dit weefwerck handelt, de spillen vermorzelt! U gaet
na dat gy helaes bevende voor den geessel uwer
meestresse haer te voet gevallen zyt om hare dreigementen te ontgaen.
Gy gingt breet weiden in
het verhael van uwe groote overwinningen, en daden,
die beter gezwegen waren. Hoe gy namelyck noch
een wicht in de wieg leggende, twee groote slangen
aengreept en de keel toeneept: hoe het Tegeesche
everzwyn den cypresdragenden Erimant ontveiligde

Handschrift, fo. 10 en 21.
O Alcides, schaemt ghy u niet, dat ghy de hant,
die u door duizenterleye zwarigheden redden, in de
geschraefte teene mandekens steeckt, eenen groven
draet spint met uwen dicken duim, en uwe schoone
joffrou vernoeght met de gezette taeck. 0 hoe dikwils
hebben uwe stercke handen de spillen gemindert.
terwyl ghy het garen met uwe grove vingers spont.
...............................................
dat ghy gevreest hebt de dreigementen van uwe
joffrouwe. ghy vertelde haer den oppersten roem des
triomfs met uitnemende stacie en de daden die ghy had
behooren te ontveinzen: namelyck hoe ghy noch een
wicht zynde met uwe bloote handt geknispt had de
onmenschelycke Hydren aen de toegeduwde keelen:
hoe het Tegeesche everzw yn op den pynboomrycken
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en door uwe hant op de aerde stortte zoo groot als
als het was. Vertelde gy niet hoe menschenhoofden
aen het hof van Thracie gespyckert, en de paerden
met menschenvleesch gemest wierden? Hoe gy voert
met Gerion, ryck van vee, dat drievoudigh gedrocht;
hoewel drie in een? Hoe met den helhont
Cerberus drie koppen aen eenen hals hebbende, en
haren met slangen doorvlochten? Hoe met den draeck,
wiens afgekapte halzen eens zoo sterck aengroeiden,
en baet by 't verlies vonden? Hoe met den reus, dien
gy onder den slinken arm, geschort met de rechter
hant de keel toewrongt ? Hoe met den troep der
Centauwers, die zich vergeefs op vier vocten vertrouwende van u op het Thessalisch gebergt verslagen
wierden? Kunt gy gesiert met een Sidonisch kleet
deze dingen zeggen? en belet dit sieraadt uw tong
niet onder 't spreken? De dochter oock van Jardanus
heeft zich gesiert met uwe wapenen, en gingh stryken
met de zegetekenen over den verwonneling. Ga nu,
draegh moedt, en verhael uwe dappere stucken. Zy
was toen met meer recht een man dan gy, waer
door gy, o dappere helt, nu zoo veel minder zyt,
als grooter was u zelven te overwinnen, dan die gy
vermeestert hebt. De staet uwer zaken komt haer
toe. Sta van uw goedt af: uw lief is erfgenaem
van uwen lof. o schande! de huit eenen ruigen
leeu afgestroopt is geworden het dexel van teedere
maegdeleden. Gy zyt bedrogen, en weet het niet:
dat is geen roof eenen leeu, maer u, onthaelt. Gy
zyt wel overwinnaer des diers, maer zy van u. Een
wyf naeulyx bequaem om den spinrock zwaer van
wolle te houden droegh de pylen met het vergif der
poelslang bestreken: en wapende hare hant met de
knods, die de dieren kneusde: en zagh haers mans
wapens in den spiegel. Dit had ick nochtans gehoort en kon het wel niet gelooft hebben : maer zie
de smart van 't gehoor doet het my nu zien. Een
vremde boelin wort voor myn oogen my t'huis gebracht : en my staet niet toe t' ontveinzen 't geen
ick lyde. Gy dult niet dat ikze buiten sluit: de
gevange door de stadt omgeleit moet ick in weerwil
zien. En zy konst niet naer de wyze def gevangene
met ongetooiden haire, noch deckt haer aengezicht
ten teken van haer ongeval. Zy komt breet voor
den dagh aenstryken, ryckelvck met gout gesiert:
hoedanigh gy ook in Frygie opgepronckt waert.
Zy steeckt het hooft trots in de lucht, als Herkules
verwonnen hebbende: en niet anders als of Echalie
nogh in stant, en haer vader in 't leven ware. Misschien zalze uwe vrou worden, nadat, de Etolische
Deianire uitgedreven, zy den naem van hoel niet
rneer drage: en Hymen de Euritische Iole met den
uitzinnigen Herkules schandelyck aen een koppele.
\

,

Erymanth leit: en den gront benaeuwt met zyn
onbeschofte zwaerte. ghy verzweeght niet hoe ghy
de hoofden voor het hof v*1 'Thracien nagelde,
nochte de merrien met menschenbloet gemest. en
Geryons drievouwdigh gedroght, ryck van Spaensch
vee: hoewel' er een in de dry was: en Cerberus van
eenen halsstruick in zoo veel hontshoofden gedeelt, ten
thair van dreigende slangen verwart, en d6 vruchtbare
slange, wiens vruchtbare wonde overliep, en door
haer eigen verlies rycker wert, en die tusschen de
rechte en slincke zyde geperst, hing als een zware
last met toegedruckte keel: en de ridderlycke hoop,
die vergeefs betrouwende op zyne voeten en dubbelge
staltigheit, van het Tessalische geberghte gejaeght wert.
kunt ghy uitmuntende in een Sidonisch kleet deze
dingen zeggen? of belet het cieraet uw tong niet
onder t spreken? de nymph Jardanis heeft u oock
met hare wapenen verciert, en is met de vermaerde
tropheen van dcn gcvangen man gaen strycken, ga
nu, en draegh moedt: en verhaelt uwe dappere
stucken, zy was een man tgeen ghy met recht niet
waert. door wie ghy zooveel kleender zyt, als ghy,
o grootste der dingen, wat meer waert te overwinnen,
dan dien ghy overwonnen hebt. de maet van uwe
dingen komt haer te baet. wyck de vromen, uw
vriendin is er(t)genaem van uwen roem: o schande,
de ruwe huit afgestroopt van de ribben des ruigen
leeuws bedeckte hare zachte zyde. ghy zytbedrogen,en
weet het niet. dat is niet de geroofde leeuwshuidt: maer
uw roof. en ghy zyt wel d'overwinner des dicrs, maer zy
van u. een wyf,naulix maghtigh te houden den spinrock
zwaer van wolle, droegh het geweer zwart van Lernasche
vergift besmet: en verzagh hare hant met de knods
die de dieren kneusde, en zagh haer mans wapens
in den spigel. nochtans hadde ick deze dingen gehoort, en het stont my niet vry dat gerucht te gelooven. zie de zachte droefheit komt van 't oor
tot de zinnen. een vreemde boel worter voor myn
oogen my thuis gebroght: noch het staet my niet
vry t' ontveinzen tgeen ick lyde. ghy gedooght niet
dat ze uitgesloten werde: een slavin komt en laet
zich midden door de stadt zien van onwillige oogen ;
ende zy komt niet naer de wyze der gevangenen
met ongetoiden haire, belydende haere fortuin die
het aenzicht bedecken. zy komt breet voor den
dagh aenstappen uitmuntende door veel gouts: hoedanigh ghy ook in Phrygien opgepronkt waert. zy
beurt het hoofd trots in de lucht aen het volk, dat men
zoude meenen dat Hercules Oichaliam overwonnen
hadde, daer haren vader noch by levenden lyve was.
misschien zalze uwe vrou worden, .na dat d' Atolische
Deianeira uitgedreven, zy den naem van boel niet meer
drage. een vermaerde Hymen zal de lichamen der Eurytische Iole en des dullen Hercules schandelyck paren.
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Reeds

.

sprak

ik boven

van den brief van Acontius
in dien van Hero
midden

bij vergissing,
waarschijnlijk
vertalen.
er echter spoedig weer een streep
Hij hulde
het volgende bestaat:
meer
dan
niet
vertaling,

1716
Uitgave van D. VANHOOGSTRATEN,
b 1. 1 13 en II 4.
Gaven de goden, dat ick meerder stricken kon
spannen om u te behagen, op dat wv trou in geenen
deele vry ware.
Duizenden van treken heb ick nogh overigh ; myn
bedrogh is nogh maer een begin; want myn gloet
zal niets onverzocht laten. Al staet het in twyffel of
gy wel te vangen zyt; gy zult evenwel in 't net raken.
De uitkomst hangt van de goden af: maar gy zult
my echter niet ontgaen. Al ontsnapte gy eenige
der lagen, alle stricken zult gy niet ontkomen, die
de liefde u in vry grooter getal, dan gy uw verbeelt, gespannen heeft. Baten myne streken niet,
wy zullen gewelt plegen, en gy zult wechgedragen
worden op de armen van uwen minnaer. Ick ben
- niet om het bestaen van Paris te bestraffen, noch
iemant te berispen, die, om tot zyn wit te komen,
getoont heeft, dat hy een man was. wy ook; maer
ick zwyg best. al moest ick het schaken van u met
de doot bekoopen, zoo zou de doot my minder
vreesselyk zyn, dan u te moeten missen. waert gy
minder schoon, ick zou met zedigheit naer u staen.
uw gelaet maekt my stout. Gy zyt hier oirzaeck
van, oock uwe oogen, waer voor het gestarnte aen
den hemel moet wyken; oogen, die oirzaeck van
mynen gloet geweest zyn. Uw blonde hairen oock,
en blancke neck, en schoone hals, dien ick wensch
te omh elzen, wercken hier onder; oock de gevoegelyckheit uwer leden, en eerbaer, en noghtans niet
' boersch, wezen; en uw
voetjes, die ick naeulyx
denken kan dat Thetis zoo schoon heeft. Kon ick
de rest pryzen, ick was geluckiger: en ick twyffel
niet of het geheele werck is zich zelf in alle deelen
gelyck. 't Is dan niet wonder dat ick, bewogen door
zulck een schoonheit, een pant van uwe stem begeert
heb. Eindelyck, als gy bekennen moet van my
verschalckt te zyn, zoo wees een buit door myn lagen
gevangen. Ick wil' er den haet wel af hebben, als
_ ick met dien uit te staen myn loon magh genieten.
waerom heeft zoo groot een misdaet haer belooning niet? Telamon roofde Hesione, Achilles
Briseis. Zy beide verwonnen, volgden hare verwinnaers. Beschuldig my vry, en wees verstoort; als
ick u, zoo gram als gy zyt, maer genieten magh.
'
Wy die u deze gramschap veroirzaken, zullenze oock
minderen; zoo 'er maer het minste middel is om u

aan Cydippe, waarvan VONDEL,
aan Leander een stuk was gaan
door, zoodat van zijn werkelijke

Handschrift, fo. 48 en 49.
de goden geven dat ick vele knoopen magh leggen,
op dat uwe trouw aen geene deelen vry blyve.
duizenderleye w;-sen schietender noch over. wy
staen op eenen heuvel. myn brant gedoogt niet dat
ick yets onverzocht late. laet het twyfelachtigh
wesen of ghy kunt gegrepen worden: zekcr ghy sult
gegrep=n word2n. d'uitkomst staet by de goden.
maer ghy wordt nochtans gegrepen. hoe ghy een
deel ontvlught, alle netten sult ghy niet ontvlughten,
welcker vele, gelooft ghy 't, de liefde voor u gespannen heeft. zoo treken niet helpen, laet ons tot
de wapens komen, en ghy sult den roof in uwen
begeerigen schoot dragen. ick ben het nict, die
Paris daet plaght te berispen: nocht een man....
...............................

wy worden door uw aenzicht gedrongen om stout
te wezen. ghy doet dit, en uwe oogen, waer voor de
vierige gestarnten wycken, die oirzaeck van myn brant
waren. dit doet het blonde hair, en d'yvoire hals, en
de handen, die ick wensch dat ghy om hals sloeght.
en de voeghlyckheit en t' aensicht schaemroodt zonder
bottigheidt: en de voeten hoedanigh ick meen dat
Thetis naeulix heeft. moght ick het overige loven,
ick waer geluckiger, en ick twyfel niet of uw deel
is t heele werck. het is geen wonder zoo ick door
uwe gedaente getroffen, wil het pant van uwe stemme
hebben. endelyck dewyl ghy gedongen wordt te
bekennen dat ghy gevangen zyt.............
ick zal den nyt verdragen, den lyder zullen zyn belooningen geworden. waerom mist zoo groot een lasterstuck zyne vrucht? Achilles ving Briseis, Telamon Hesione, beide zyn se hare triomferende mans
gevolght. hoewel ghy elck van haer beschuldigt en
vergramt zyt, weest vry toornigh.............
wy dezelve die het doen willen de gramschap versachten, zoo der slechts een luttel verlof is om u te
'
mogen paien.
6
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te verzoenen. Het sta my vry, schreiende voor uwe
oogen te verschynen; en myne gebeden by myne
tranen te voegen; en even als de slaven, als zy bang
voor slagen zyn, myne handen eerbiedig uit te
strecken naer uwe knien. Gy kent uw recht niet.
Roep my voor 't gerecht. wacrom word ick in myn
afwezen beschuldigt? Gebie my, hoe eer hoe liever, als
myn meestres, voor u te komen. Al ruckte gy, als magt
over my hebbende, my 't hair uit myn hooft, en sloegt
myn aenzicht blont en blaeu, ick zal 't alles verdragen.
Men ziet, dat de teksten
verbazen4

het zy de schreiende geoorlooft voor uw aenzicht te
staen, en tsy geoorlooft woorden by myn tranen te
voegen. gelyck de knechts plegen, als zy poor hardy
slagen vreesen, ootmoedige handen om de beenen
te slaen. kent ghy uw recht niet, roep, waerom ick
afwesende beschuldigt worde? beveel my al over
een wyle op vrous wyse te komen. hoewel ghy self
heersuchtigh ....................... ,

veel

doet dit de
verschillen;
onwillekeurig
dat door VAN HOOGSTRATEN gebruikt
luiden, daar
medegedeelde, toestemmend

is dit wel het handschrift,
bij ons rijzen:
Ons antwoord moet, op grond van het boven
we gezien hebben, dat PAPENBROEK het gekocht had uit de Bibliotheek van VAN HOOGSTRATEN.
Vrees voor de "Haegse
en de zekerheid, dat niemand anders het handkeurmeesters"

vraag
werd?

schrift

liefde voor
de oogen kon krijgen,
misschien
ook wel verkeerd opgevatte
als hij nu
VONDEL, moeten VAN HOOGSTRATEN er toe gebracht hebben zoo te handelen,
na
te lezen,
zeer
heeft ;
gedaan
aardig is het, als men tot deze wetenschap
gekomen is,
hoe van Lennep 1) oordeelt over de waarde der vertaling,
die nu blijkt te zijn, niet het
werk van VONDEL, maar van VAN HOOGSTRATEN. Slechts een zinsnede uit zijn "Kritisch
onder

Overzicht"
over het voortreffelijke
zij mij vergund, hier af te schrijven, waar hij, sprekende
van dit werk, het volgende zegt:
"En mocht men ten dezen opzichte, niet zonder grond,
toekennen
om in dezen oordeel te vellen, zoo beroep ik my hier...
my de bevoegdheid
de
van
VAN HOOGSTRATEN, die gewis, ten gevolge der betrekking
op
gunstige verklaring
Schole bekleedde,
meer dan honderd malen de Herozdes had
hy by de Latynsche
en
doen
en
wien
indien
VoNDEL grove fouten begaan had, deze
vertalen,
alzoo,
gelezen
wel in 't oog zouden gesprongen
zijn."
welke

Een

eerst
,,t'
uit

van de belangrijkste
is een
bekend
werden,
Amsteldam

den

1644
welbekende

der

voor het
die door de Vondel-tentoonstelling
handschriften,
brief van VONDEL aan CONSTANTYN HUYGENS, gedateerd
16 van Herfstmaent."
Dit manuscript
maakte vroeger deel

van de Heeren
D. C. en
Autographen
1860
in
die
van
Mr.
Voorst,
J. J.
J. H. van
overging
Swinden. Toen diens autographen
den 23 en 24 April 1866 onder den hamer kwamen, werd
het aangekocht
voor den heer Morrison te Londen, in wiens verzameling het thans nog berust.
uit

van

VRIES in de gelegenheid
gesteld op de laatstgenoemde
veiling
te vervaardigen,
zoodat het hem daardoor mogelijk was het handschrift onder de oogen van de bezoekers der Tentoonstelling
Na afloop der
te brengen.
DE
VRIES
den
brief
uit
in
den
10 Mei 1879.
Nederlandschen
van
Tentoonstelling
gaf
Spectator
Daar er eenige fouten in dezen afdruk zijn opgenomen,
meende ik, dat het niet ondienstig
was hem hier nogmaals,
ter begeleiding
van het nevensgaand
facsimile, in
nauwkeurig

er

een

Gelukkig
doortrek

zijn geheel

DE

van

op te nemen.

??M?/IVbI.278.
'

was

prachtige
verzameling
wier collectie
het in

'

.

"'"

EE.

24

25
Edele

Heer

van Zuilichem.

Ick ben noch in uwe E. schult voor de paspoorten
ten dienst van myne dochter
behalven andere genoten
het verleden jaer, door den heer WICKEVORT 1) my toegezonden,
nu zyn my door zekeren BRUNO 2) uwe E. luchtige
gunsten die ick wenschte te verdienen:
die ick met vermaeck hebbe gelezen, en veren geestige
buitensprongen
toegezonden,
wondert blyve dat uwe E. zonder tyt noch zooveel tyts vindt: dan uwe E. aengebore lust
van de hengstebron,
kan zich niet spanen
die u noch meer schynt te smaken dan alle
en
weelden
Nu
hebben
liefhebbers
en Mecenaten
der
hoffelycl?e
leckernyen.
zommige
Nederlantse
Poesye myne kleine verstroide
gedichten
by een versamelt en doen drucken,
kost
waer van ick uwe ed. hier een exemplaer
toezende, hoewel het slechts verwarmden
Onder het drucken
is ten meestendeel.
er
ick
noch
voeghde
by,
eenige grafschriften
een 5) is van uwe za(lige) gemalin uw lelie of rooze, behalven hare lyckklaght
waeronder
6)
Ick wenschte
te hebben om my over uwe
uwe Ed. voor dezen gezonden.
gelegenheit
Ed. goetgunstigheit
te mogen wreken:
ondertusschen
bidde ick Godt uwe Ed. en zyn
te willen sparen ten gemeenen
en
Hoogheit
beste,
blyve
Edele Heer van Zuilichem
t' Amsteldam
uwe Ed. ootmoedige
dienaer
1644. den 16 van
Herfstmaent.
Op het adres

JOOST VAN DEN VONDEL.
staat :
Aen

myn heer den heer
CONSTANTYN HUIGENS Ridder
Heer

van Zuilichem,

etc.

In
s' Gravenhage.
of in 't leger

met een paxken

in 1640zijn
raedt van haere Hoogheit van Hessen, aan wien VONDEL
VANWICKEVORT,
1) WaarschijnlijkJOACHIM
_7ozefin Dothan had opgedragen.(Aant. DE VRIES.)
korten tijd gedeeltelijkde opvoedingzijner kinderen schijnt te hebben
wien HUYGENS
BRUNO,
2) De dichter HENDRIK
toevertrouwd. Later was hij conrector te Hoorn. Wie wil lezen hoe men dezen poeet, naar aanleidingvan een zijner
een poets speelde, sla HOOGSTRATEN
Inleydingetot de HoogeSchooleder Schilderkunstbl.322
gedichten tegen CROMWELL
op (Aant. DE VRIES.)
in het jaar 1644 bij Elzevierte Leiden verschenen.
ilfomentaDesultoriaonder toezicht van BARLAEUS
3) HUYGENS
No. 154.
Vgl. Cat. Vondel-tentoonstelling
'
b) Zie
den bundel Poesy van 1644bl. 316, v I,. III 305.
6)
'
Aldaar bl. 303, v. L. III 307.
.
4
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Wat
het

dit

handschrift
van

getuigenis

den

aflegt
VONDEL,
had.
toegezonden

voor

burgerlijken

gedichten
In

de

tweede
de

dat

wordt,
Mecenaten

der

ons vooral

maakt is in de eerste plaats, dat
belangrijk
van
den
aristocratischen
HUYGENS voor
goede gezindheid
wien hij een exemplaar
zijner pas uitgekomen
Latijnsche
Dit zal ons straks nog nader blijken.

de

plaats

is deze brief voor
van

eerste

uitgave
Nederlantse
Poesye"

VONDEL'S

ons van belang,
door
gedichten

bezorgd is. De letters
twee gissingen opperen:

deden van Lennep
zij zich verbergen,
zou geweest
Benevolo)
(Daniel Brenius Dedit Lectori
Beide
vernuftige
B(roeders)
D(er) L(avendel)
B(loem).

omdat

er door

bevestigd
liefhebbers
en

"sommige
D. B. D. L. B., waaronder
of dat het DANIEL DE BREEN

zijn, bf dat het beteekende:
vervallen echter
conjecturen

D(e)
door

dezen

brief; de laatste was toch reeds onmogelijk sedert Dr. Jonckbloet 1) heeft aangetoond,
dat de Lavendel Bloem zich omstreeks
1630 met de Academie
vereenigde.
Een der vele personen
uit VONDEL'S omgeving,
over wien van Lennep bijna
niets weet mede te deelen, is JACOB HEIBLOCQ, slechts enkele regels zijn hem gewijd,
zonder

had

de

mogelijk
volledig

-

dat

er over zijn persoon eenig meer licht verspreid is. Mijn vriend DE ROEVER
welwillenheid
over hem af te staan, waardoor
het mij
mij zijn aanteekeningen
door
deze
te
's
onze
mans
combineeren
met
werd,
vrij
vondsten,
geschiedenis
mede te deelen.

JACOB HEIBLOCQ of HEYBLOCK werd den y Juni 2) 1620 te Amsterdam
vader BARENT JACOBSZ HEYBLOCK was, blijkens de Thesauriers-rekening

zijn
fb. 10ço

geboren;
van 1645
Hun zoon

pedel van de Illustre Schole; zijn moeder heette ELSJE GERRITS S).
werd voor den geestelijken
stand opgeleid
en heeft eenigen tijd te Leiden gestudeerd;
dit kan men opmaken uit een Latijnsch
gedicht ad oY1zatissimul1z juve1Zem van zijn vriend
MARTINUS LYDIUS.

van een ander gedicht 4) van denzelfden leeren
Uit de dagteekening
in
dat
de
academie
verliet:
HEIBLOCQ
Yacobo Heiblocq. Acad. Litgd. Bat. Vale
we,
1646
dicenti 1646.
Zijn naam wordt echter tevergeefs in het Album StudiosoYUm gezocht.
In 1647 wilde hij als predikant
van zijn
naar Oost-Indie
gaan; de smeekbeden 5)
vriend LYDIUS, die er hem zocht af te brengen,
vermochten
niets.
Hij bleef vast
besloten

en

toch

ging hij niet. Wat
misschien was het openvallen

opsporen;
school aan de Nieuwe

Zijde

oorzaak,

is geweest heb ik niet kunnen
der betrekking
van praeceptor
aan de Latijnsche
dat hij in zijn vaderstad
bleef. Sedert 1648 vinden
daarvan

de reden

der Ned. LetterkundeXVIle Eeuw I blz. 18q.
1) Geschiedenis
$) De datum blijkt uit de dagteekeningvan een zijner gedichten,zie zijn Farrago Latino-Belgica,bl. x68. Het jaartal
wordt ons bekend gemaakt door het randschrift van zijn in zwartekunst door W. VAILLANT
vervaardigdportret: JAC.
Rector Gymn.Amstel. Theol.Cand. 1673, aet. 50. Het is een borstbeeldnaar links met lang haar en knevels,in
HEIBLOCQ
van 7000portretten va71Nederlanders,No. 2239.
huiselijkekleeding. Zie FR. MULLER.Besehrijv171g
HEYBLOCK,
JACOBsz
3) Dit blijkt o. a. uit het Registervan kwijtscheldingen,waar we op fol. 23vovinden, dat BARENDT
als manvan ELSJEGERRITS,
Jan HarmenszRoot, als man van Grietje Gerrits en Huibert Foppen, wedr van Aeltje Gerrits
met anderen in hoedanigheidvan erfgenamenvan Steventje Gerrits den 23 Mei 1658eenhuis in de Bisschopstraat
verkoopen.
'
4) Farra,go Latino-Belgica,bl. 228.
'
'
b) Farrago Latino-Belgica,bl. 249-256.
'
.#«1
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we

hem

ten

het weddeboek
tot

580 gld.
in het huwelijk;

minste

school verbonden 1). Hij werd volgens
aan genoemde
traktement
van 560 gulden, dat in 1664
op een jaarlijksch
toekomst
verzekerd
Zoodra
hij zijn
zag, begaf hij zich
op den 7 October 1650 is in het Register van kerkelijke

onafgebroken

N°. I aangesteld,
werd.
verhoogd

zijn ondertrouw
aldus ingeschreven:
Huwelijks-proclamatidn

en ll?r. in de Latynsche
Schole
proponent
JACOBUS HEYBLOCK van Amsterdam,
met
vader
Nieuwe Syde, wonende by het Gasthuyshoff,
BARENT
geass.
syn
JACOBSZ
HEYBLOCK en MARIA DE LANGE')
van Amsterdam,
out 23 jaren, geen ouders, yeass.

aen de

en vooght HEYNDRICK ZEGERSZ 3), woonende op de LourÙn¡racht.
In zijn gedichten
vinden we op bl. 257 een vers van zijn vriend JOB VAN MEEKEREN 4) op deze bruiloft, dat overvloeit van niet altijd even kiesche toespelingen
op de
namen van bruid en bruidegom,
in verband
met het gelijknamige
Onder de
werktuig.

met haer

stieffvaeder

breede

wordt ook opgenoemd de schilder BARTHOLOMEUS VAN DER HELST,
rij bruiloftsgasten
vriend van den huize;
HEIBLOCQ huwde "den eersten dag van de Bloedt-vlietende
dus
i
November.
Maand,"
als

In

tijd en niet zelden, terwijl zijn knapen bezig waren met hun overzoowel Latijnsche
als Nederlandsche,
HEIBLOCQ gedichten,
zettingen,
vervaardigde
die hij
in 1662 tot een bundel vereenigde
en in het licht gaf onder den titel van Farrago Latinozijn

vrijen

van Latijnsche
en Duitsche
Mengelmoes
op allerhande
Gedichten, gepast
CORNEI,IS
gelege11thedel1 en voorvallen 5). Hij droeg het boekje op aan zijn "Betaals-heers" :
Belgica

of

1) ThesauriersRekeningvan r648 fo. 65vo.
) Zij was geboren den 24 Juni 1627 (Farrago, bl. 165.) Haar vader heette JAN DE LANGE(zie t. a. p.) en uit hun
huwelijkwaren in 't jaar 1662 twee kinderen, Hillegontjeen Jantje geboren.
VANDE KAMP,woonendeop het Huis te Manpadt bij Heemstede,was vier malen gehuwd,en
ZEEGERS
3) HENDRICK
naar het schijnt, telkens met weduwen. In de Farrago vinden we de volgendevrouwenopgeteekend:Hillegonda... was
zijn eerste (bl. 137); Hester du Pire, misschienzijn tweede, (zie bl. 259),zijn derde vrouw Hermina van Echteren, met wie
hij den 6 Maart 1657huwde (zie bl. 8qi, en Anna Greeve, die den 20 Augustus1658 met hem verbonden werd(zie bl.II6.
Ook over zijn kinderen vindt men het een en ander in de Farrago.
4) Deze was een zijner beste vrienden (zie Farrago bl. XX). Zijn ondertrouwvinden we in de kerkelijkeHuwelijksvan Amsterdam,clzirzzrg-zjn,
wedr van
proclamatienaldus opgeteekend: den 5 October 1656 Mr. JOB VANMEECKEREN
haer
en HENDRIETTIE
van Weesp,out 21 jaren, geass. met 'Jan CornelisSwarzenbura h,
SWANENBURGH
Lysbeth 111icltiels
vader, beydeob de N. Z. Voorburgwal.Zij trouwdenden 29 October te Slooten. Hij stierf v66r 1668, want den 27 April
van dat jaar hertrouwde zijn weduwe, woonendeop de Deventer houtmarct,met Pieter Prins, van Weesp, secretaris,en
woonendealdaar, oud 26 jaren. (Aanteekeningen VRIES). '
5) De volledige titel, die in zwart en rood gedrukt is, luidt aldus: JACOBIHEIBLOCQ
11Amsteloedamensis
p Farrago 11
Latino-Belgica,Of 11Mengelmoes11Van I? Latijnscheen Duitschegedichten, 11Gepast op allerhandegelegenthedenen
voor- 11vallen. 11Vinjet.11t' Amsteldam,p By Pieter van den Bcrge, op de Heere- 11gracht,in de BergParnass.1662.XXIV
en 268 blz. in 80.
Het vinjet is een gravure, voorstellende de negen Musenaan den voet van den Olympuszittende,terwijlhet paard
Pegasus op den berg gereed staat om er af te vliegen. Op den voorgrondis Minervageplaatst,op een lintleestmenSumnza
Peto. Het boekje bevat nog drie gravuren, een als titelprent, voorstellendehet heiblok, omgevendoor timmer- en heigereedschappen, in het verschiet den Olympus met het paard. Volgenshet onderschriftis deze gravure ontworpenen
geteekenddoor J. MEEKREN.
Zij draagt het jaartal 1663. Op bl. 258 en 268 vindt men de andere gravuren,die eveneens
betrekking hebben op het heien. Daar ik tot heden steeds dergelijke exemplarengezien had, was ik zeer verbaasd,
toen mij een exemplaar in handen kwam, waar in het geheel geen prenten in voorkwamenen dat overigensin alle
opzichten overeenkwammet het mijne. Op de plaats van het vinjet was een houtsnedegeplakt, eveneensden Olymp
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DE GRAEF, CORNELIS WITSEN, CORNELIS DE VLAMING en HENDRIK HOOFT, Burgevoor welke opdracht hem door den Thesaurier,
volgens resolutie van d'heeren
meesteren,
1662
werd
ioo
uitbetaald.
van 3o Augustus
gld.
Zijn verzen zijn niet
Burgemeesteren
in zoekt; zijn
men er te vergeefs fraaie poetische gedachten
alhoewel
onverdienstelijk,
kenmerkt
veelal
vloeiend.
zeer
de
vorm
Een
bizonderheid
is
het
taal
over
zuiver,
algemeen
'
.
ze vooral: HEIBLOCQ deelt het ons zelf mede:
.
.

weet met een hoe dat ik heb gemijt
Met voordacht, Cu?idoos, Mercuuren en
En andre Goden en Godinnen in de tijdt
Gebooren en vergaan, die my niet dienstig schijnen,
(Hoewel 't schier elk een doet) tot hanthaaf mijner lijnnen.

.
.

..

,

Hollandsche
en Latijnsche
een groot aantal
Behalve
gedichten
op vrienden en
in:
Martelkrooit
voor
de
vermoorde e1t
vindt
men
een
er nog
bekenden,
grooter gedicht
Waldenzen. (1655).
verstrooide
die er in genoemd worden, van
Ook in dezen bundel maken de vele personen,
wie het

een of ander

wordt

medegedeeld,

of de data,

die er in opgeteekend

staan,

het

boekje zeer belangrijk 1).
HEIBLOCQ was een

man, die, naar het schijnt, in de kracht van zijn leven een
en
door zijn maatschappelijke
reputatie genoot
betrekking met zeer vele personen
algemeene
in aanraking
kwam.
Volgens de gewoonte dier dagen legde hij ook een Album amicorum
vernuften van
daarvoor
niet te vergeefs een beroep deed op de schitterende
dat
hij
aan;
in groen leder gebonden boekske van langwerpig
formaat,
bewijst het "kein,
maar
is van
van
met
in
een
inhoud
dat
thans
het
bezit
1)",
onaanzienlijk
uiterlijk,
rijken
den heer Kneppelhout.
Het is een der belangrijkste,
zoo niet het belangrijkste
Album
amicorum uit de zeventiende
dat
bestaat.
eeuw,
nog
De beste kunstenaars
voldeden
aan HEIBLOCQ'S verzoek en vulden de bladen met
schoone voortbrengselen
van hun kunst.
REMBRANDT gaf "een precieuse schets: Simeon
dien

'

met

tijd,

het

kind

Rembrandt
f. 1661, waarbij A. LYDIUS
Jezus en zijne ouders, geteekend
schreef; LIEVEN WILLEMSZ VAN COPPENOL toonde in 1658 zijn kunst in het
van Oud-Hollandsch
en Italiaansch
schrift.
schoonschrijven
LODEWIJK VAN DER HELST,
de zoon van BARTHOLOMEUS, teekende twee kinderkopjes,
gemerkt L. VAN DER HELST,
een gedicht

Ao. 1663.
voorstellende,met Minervaen den Tijd ter weerszijdenmet hetzelfdeopschriftSumma Peto. Hoogstwaarschijnlijk
kondende
prenten niet zoo spoedig afgemaakt worden als de schrijverwilde en er werden dus voorloopigenkele exemplarenin den
handel gebracht zonder prenten. Het jaartal 1663 op de titelprent wettigt dit vermoeden, Het is onnoodighierbij te
voegen, dat exemplaren zonder prenten van dit overigens
" toch al niet veel voorkomendeboekje van de uiterste zeldzaamheid zijn.
1) De heer C. VOSMAER
gaf er in den Nederlandsclietz
Spectatorvan 1863 bl. 266 een uitvoerigebeschrijvingvan.
Daar ik niet in de gelegenheidwas om het album te zien, heb ik voor het grootste gedeelte dat opstel gevolgd.
MR. VAN LENNEPgeeft in zijn IVe deel bl. 757 nog op, dat er handschriftenvan HOOFT,ANNAROEMERS
en
in te vinden waren. De heer Kneppelhoutheeft die te vergeefsvoor mij in het album gezocht. Dit zal
TESSELSCHADE
wel een van de talrijke onnauwkeurighedenwezen,waarvan er zoovelein de prachtuitgavezijn aan te wijzen.

.
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van een
teekening
JAN DE BRAY gaf een "met de . pen zeer goed uitgevoerde
met een tweeregelig
voor een schaakbord"
J. D. Bray
bijschrift en gemerkt:
schaakspeler
behandelde
VAN
DER
schetste
AART
NEER
I66I A
Haerlem,o
"twee geestig
tafereeltjes,"
GOVERT FLINCK
een gezicht op den Amstel en een op een bevrozen gracht in Amsterdam.
fraai
teekende met de pen en O. inkt "een zeer
uitgevoerden
peinzenden filosoof," gemerkt
G. Flinck f 1656. JOHANNES VAN DER CAPELLE gaf een ijsvermaakje
"een vlug en aardig
VAN
DEN
een
EECKHOUDT
GERBRANDT
slapenden Argus in een
uitgevoerd
teekeningetje";
die "niet van zijn
terwijl Mercurius nadert om hem te dooden, een teekening,
landschap,
is."

trant

besten

Bovendien

DER DOES en "een
van 's mans uiterlijk

vindt

men in het Album

van J. VAN
nog twee teekeningen
van HEIBLOCQ, die
geteekende
portretten

paar zeer goed in potlood
Het eerste (van 165o) draagt
een goeden dunk geven.
het tweede is door H. TEN OEVER in 1663 uitgevoerd."
bladen
zijn aan de schoone letteren gewijd: de meeste

van den teekenaar,
De overige
dien tijd hebben het

album

voorzien

naam
.

geen
'

dichters

uit

van

HEIBLOCQ heeft op
proeven van hun talent.
daarvan
een
uittreksel
bl. 228-248
van zijn Farrago
gegeven, onder den titel
uitgebreid
van heYSass jamiliarzmz
sta11zboek. Wij vinden er gedichten
of vriende1t da'chte?t in
in van MARTINUS LYDIUS, BERNARDUS HEIBLOCQ, JOB VAN MEK'REN, J. DE DECKER,
H. F. WATERLOOS, F. SNELLINX, M. G. TENGNAGEL, JOANNES LEONARDUS BLASIUS, JAN

ZOET, ARNOLD MONTANUS, P. DULEEI,S, R. ANSLO, ESAIAS MEURANT, HENRICUS BRUNO,
J. WESTERBAEN, W. SCHELLINKS, GERBR. VAN DEN EECKHOUDT, C. D. WITTENOOMP.
CLAES SEEP, JOANNES FREDERICUS GRONOVIUS, J. DULLAERT en vele anderen.
__
Verder inschriften van THEOD. GRASWINCKEL, JOH. SIX VAN CHANDELIER, JACOB
J. TRIGLANDUS, ASSELYN 1664, LAMB. BARLAEUS, JOH. POLYANDER A KERCKHOVEN,
P. VOET, HADRIANUS JUNIUS 1648, P. FRANCIUS, G. VOETIUS en SALMASIUS. "HITYGENS
schreef er een griekschen
Constanter
en lager C. HUGENIUS à
versregel in, onderteekend
ZULICHEM XI Oct. CIOI3CLX.
VOSSIUS gaf in 1645 eenige latijnsche
regels; DANIEL
HEINSIUS:

Quantum est quod nescimus, terwijl W. G. FOCQUENBROCH in 1664 verklaarde :
fumus gloria znuizdz. ANNA MARIA A SCIIUURINIAN stelde haar naam onder een regel
schrift.
Hebreeuwsch
Ook

aan VONDEL werd

het album

gedichtje:

voorgelegd
-

en deze schreef

daarin

het volgende
.

Yustus
.
.

.
_

'
',

Fide

JAKOB,pryst ghy eeuwigh werck,
Bouw geen huis, veel min een kerck
Op den veengront van elcks zin:
Want die gronden zacken in;
Schoon men hout noch HEIBLOCKspaer
Veengront dreight u met gevaer.
;

.

V ivit.
'
...

' .

:

'
',
.

,.

'
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Bouw dan liever op een rots,
Hel en afgront zelf ten trots.
Bouw gerust op gront van steen,
Tyt gemeen en plaets gemeen.
't ALTYT en het OVER-AL
Vreezen storm noch zwaeren val.

Amsterdam, 1645.
den 3en van Oegstmaent.
De

heer

Kneppelhout

aan te bieden.

'

_

_;

'

J. V. VONDEL.
stelde

mij in staat

van dit gedicht den lezer een facsimile
,

van het album aldus zijn oordeel over
geeft na zijn beschrijving
HEIBLOCQ, dat ik ten volle onderschrijf:
"Schier aller inschrift meldt HEIBLOCQ'S lof in
Zelfs al wilde men een gepaste hoeveelheid daarvan stellen op rekening
deugd en geleerdheid.
een blik slaan in HEIBLOCQ'S
van de album-courtoisie,
dan nog laat dit album genoegzaam
De

heer Vosmaer

en bemind man was."
karakter om van hem te vermoeden,
dat hij een verdienstelijk
.
versje, dat tot de beste
aardig schrijft JEREMIAS DE DECKER het volgende
Zeer
in
Album
welke
het
worden:
behoort,
gevonden

.
_ ...... '

.

De spraekkunst is de grond, waarop dat hecht en vast
Der Musen Tempelbouw tot aen de wolken wast;
..'.. Waar 't oock dan desen grond ontbreeken mach of schorten,
.
Daar staat de Tempelbouw der Musen in te storten:
Gy, Jacob, die dien grond dan in de jonkheit legt,
Moogt van dien Tempelbouw den Heyblock zyn gezegt.
i 661.

. _
;
_ .'

. 18 Febr.
..,..I

'"' '

_

.

'
J. DE DECKER.

.
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ik hier

Nog wil
heerschende

toen

,

smaak

een
voor

paar

proeven

woordspelingen

uit dit Album,

geven

waardoor

ons tevens

blijkt.

Meerwaarde HEIBLOK,neemt mijn hert hier in mijn handt;
Daar door ik toon, dat ik wil vriendschap met u vieren,
Ick schreef niet dit bladt, maar dit heele boek in brand,
Indien mijn minnevlam tot u was een papieren.
Den geheel uwen

-

de

.
BRUNO

JOB VAN MEEK'REN dichtte

"op de zelfde trant"

het volgende:
.

Rechts om zie ik het hert van BRUNOdoor zijn hant;
Het staat in lichte vlam om vriendschap hoog te vieren,
Ik steek dit blaetje aen, schoon dat het niet en brant,
Vraagt gy, HEIBLOK,waerom? ik zeng om uw papieren.

'

'

.
_

In 1678 werden de
HEIBLOCQ'S levensgeschiedenis
terug.
in
een
den
en HEIBLOCQ kreeg
vereenigd
gebouw op
Latijnsche
Singel')
al spoedig
kwamen
er
doch
over de vereenigde
het bestuur
Latijnsche
school,
zonen
zonden
hunnen
liever naar de particuliere
De ouders
klachten.
inrichtingen,
Keeren

we thans

tot

scholen

beide

beter waren.
In 1685 was de school dan ook zoo zeer in
de
meende
te moeten nemen om verderen
Vroedschap
maatregelen
geraakt,
aan den Raad mede 2),
tegen te gaan. Den 28 Mei deelden Burgermeesteren
achteruitgang
de
een
twee
scholen
tot
Latijnsche
dat, niettegenstaande
vereenigd waren, het aantal leerlingen
men de particuliere
scholen verkoos,
en omvrage
afnam, omdat
gedelibereert
"waerop
zeker

zeer

omdat

deze

dat

verval

Raed haar Edel Groot Achtbaren,
de Heeren
benevens
zynde, heeft de achtbare
gedaen
om de tegenwoordige
Schoolarchen
rector tot een willige afstand van syn
geauthoriseert
ende
nae
een
ander
te
disponeeren
by provisie
bequaem rector ende meesters om
charge
te

sien

ende omme daertoe
te facilder ervaren ende capabele mannen
vernemen,
om aen den
werden
haer
Edel
Groot
Achtbare
krygen,
insgelyx geauthoriseert

en te

te konnen

als de tegenwoordige
toe te staen, mits_
eenig meerder appointement
syn treckende
aen
de
Rector
ende
die
zouden
werden
meesters,
tegenwoordige
mogen
gelicentieert
gaders
uit de Acta Senatus
een convenabel tractament
toe te voegen."
Volgens een aanteekening

selven

der Universiteit, werd aan HEIBLOCQ op zijn verzoek,
October 1685 ontslag verleend. Of deze ziekte een voorwendsel
wegens ziekte, omstreeks
was of dat juist daaraan
het verval der school is toe te ·schrijven, heb ik niet kunnen

Scholastici

opsporen.
Dat

in het archief van Curatoren

de minder

bloeiende

toestand

der

school

leeftijd zou te
wijten geweest zijn, is niet aan te nemen, als we zien, dat hij, nauwelijks weduwnaar, zich
dadelijk weer in het huwelijk begeeft. Dit is zeker geen bewijs van verflaauwden levenslust.
AmsterdamVIII. bl. 662.
1) WAGENAAR
Resolutienvan de Vroedschap,Lr Q 28 May 1685fol. 29Y'
t

aan

zijn

62-jarigen

'
<

.
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Zijn eerste vrouw MARIA DE LANGE was in het laatst
en den 27e° in de Oude Kerk begraven
1). HEYBLOCQ
Reeds den 12 en Januari
ondertrouwde
1684
hij kerkelijk
weduwe van SYBRAND BOLCK, van Amsterdam,
woizende

van Augustus
woonde toen

1683 gestorven
op den Singel.
met DEBORA SCHOONHOVEN,
In
op de Negelaittiersgraft.
VAN HOOGSTRATEN, schoonzoon
van Ds.

staat

"ZEBASTIAAN
opgeteekend:
van zijn schoonvader
JACOBUS HEIBLOCQ heeft verclaert
wegens moeders goet voldaen
te zijn."
Of deze gehuwd was met HEIBLOCQ'S dochter
is mij onbekend.
Hillegonda,
van haar begraven op den I Maart 1601 in het boek van de Oude
Uit de aanteekening
Kerk blijkt dit niet: "HILLEGONDA HEYBLOCQ van de Zingel."
den 28 September
JACOB HEIBLOCQ zelf was zijn dochter voorgegaan :
16go werd
margine

kade in de Nieuwe Kerk begraven.
hij van uit zijn woning aan de Rouaansche
Daar ik meende,
dat zijn maatschappelijke
positie en het aanzien, hetwelk hij
van
al
hem
wie
en
een betere bespreking
kunst
letteren
dan een paar
genoot
beoefenden,
regels
waardig maakte, heb ik nog al uitvoerig bij hem stil gestaan en wil voor dit maal
met

eindigen,

enkele

woorden

over

een

drietal

handschriften,

die alle bij van Lennep
'

voorkomen.
gefacsimileerd
,
VONDEL had zijn proza vertaling van den Virgilius opgedragen
aan CONSTANTYN,
HUYGENS en zond hem nu, zoodra het boek gereed was gekomen, een exemplaar
met
een begeleidenden
brief.
hiervan
bevindt
zich in de reeds meermalen
Het handschrift
van PAPENBROEK ter Academische
Bibliotheek
te Leiden.
genoemde
rijke verzameling
Van Lennep schreef den tekst niet nauwkeurig
af (Vondel V bl. 421); hij las in den naem
van laem in plaats van in den naem van eenen; eit een Ililaro voor en Maro; Ick hope
myn werek zal ten minste voor Ick hoop mY't werck zal ten ??ai?zsteen verscheyde oordeel voor
verscheide

oordeelen.

hem, die zonder vooroordeel, een studie wenscht te maken
de verhouding
VONDEL en HUYGENS, zijn deze brief en de opdracht met
tusschen
boven medegedeelde
Al is er m. i. zonder grond, wel
bronnen.
briefje belangrijke
HUYGENS niets met den katholieken
VONDEL ophad,
beweerd, dat de rechtzinnige
deze

wijzen
gegevens
beide mannen bestaan

Voor

wel degelijk
heeft.

op een vriendschappelijke

verhouding,

van
het
eens
zoo

die er tusschen

Voor

het geval dat HUYGENS afwezig mocht wezen zond VONDEL tevens een briefje
aan juffrouw
ZUERIA 2), die na den dood van SUSANNA VAN BAERLE, de zorg voor
HUYGENS' huishouding
het hem naar het
op zich genomen had, om haar te verzoeken,

1) Dezen datum zoomededien zijner ondertrouwben ik aan den Heer Mr. CH. M. DozY verschuldigd.
te noemen. Eerst in later tijd is zij
2) Van 4ennep vergist zich (v. bl. 422 noot) met haar een zuster van SUSANNA
was
en JACOBSUERIUS,
of ZUEItIA,dochter van CATHARINA
HOEFNAGEL
meer bekend geworden. CATHARINA
ZUERIUS
Uit zijnDagboek
en SUSANNA
HUYGENS
van moederszijdeeen volle nicht van HUYGENS
(zoon van CHRISTIAAN
HOEFNAGEL).
in huis
VANB.AERLE,
leeren we, dat zij den 28 Mei 1637,ruim veertiendagen na den dood van SUSANNA
bij HUYGENS
kwam wonen. Gedurende 31 jaren stond zij hem in het bestuur zijn goederen en de opvoedingzijner kinderen ter zijde.
ZUERIA.
Den 29 October 1668 teekende HUYGENS
aan: vdiscedit Bredam Cognata CATHARINA
post quam 31 annos mihi
cohabitavit." Den 10 October 1680 overleedzij aldaar in den ouderdomvan ruim 80 jaren.
`
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Het Dagboek van HuyG?.NS leert ons, dat dit verzoek niet overbodig
leger op te zenden.
bevond.
was, daar de heer van Zuilichem zich toen met het leger in Staats-Vlaanderen
het
aan
zond
een
met
HUYGKNS
VONDEL
met
pakje
begeleidend schrijven een
Tegelijk
.
aan HOOFT. Deze brief maakt ooli deel uit van de verzameling van PAPENBROEK.
exemplaar
hierbij terecht
op, dat VONDEL deze gelegenheid
aangreep om te
met HOOFT tot stand te brengen, maar de Drost van Muiden
verzoening
Ook hier beging
schreef hem slechts een ijskoud briefje met zijn dankbetuiging
terug.
las
waer
van Lennep eenige fouten bij het afdrukken;
men niet eenen 1zagel v,7ii
hij
bijv.:
ka?2 maecke1z voor waervan
men itiet eezae?a 1zagel ka1z maecken, of Godt ,geve ter zali,ge

Van

Lennep
een
trachten

ure
zien,

merkte

doen
Dergelijke
fouten, en ik noem hier slechts de voornaamste,
hoe noodig het is dergelijke
stukken aan een scherpe kritiek te onderwerpen.
ROTTERDAM, 27 April 1884.
( WoYdt veYVOla d.)

voor

zalige

cere.

'
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PIETER CODDE
DE

SCHILDER

EN

DE

DICHTER

DOOR
Mr. CH. M. DOZY.

P geen terrein wellicht valt de onbetrouwbaarheid
der traditie meer
in het oog dan op dat der kunstgeschiedenis.
Niet enkel losse
opgaven
zijn zvij aan haar verschuldigd,
zij deelt ons tal van
en
die
een
helder
licht kunnen werpen
uitingcn
gebcurtenissen
mede,
en levensomstandigheden
onzer groote kunstenaars;
op karakterdie desteme,er vertrouwbaar
berichten,
schijnen, daar zij afkomstig
van
van
hen die de waarheid uit de
zijn hetzij
hetzij
tijdgenooten,
eerste hand konden vernemen.
Maar hoeveel daarvan heeft evenwel onze tijd niet tot het gebied der sprookjes moeten verwijzen,
niet alleen aanvulling en rectificatie,
behoeft het ons geschetste
Hoe menigmaal
levensbeeld,
van
al
het
uit zuiverder bron opnieuw
maar moet het met verwerping
overgeleverde
worden.
geschapen
ik mij hier voorstel te geven,
Dit laatste is met den schilder, wiens levensschets
traditie geheel, zelfs de plaats
in den volsten zin het geval. Omtrent hem zwijgt echter de
De ondervinding
niet bekend.
bij zoovele andere kunstezijner inwoning was totdusver
niet altezeer betreuren;
naars opgedaan, doet ons dit gemis aan "verhaaltjes"
wij behoeven
WILH. BODE
te
werk
De
heer
kunnen
naar
af
te
hier niet
gaan.
breken,
dadelijk opbouwend
heeft in zijnc Studieii. Zltr Geschiclzte der
111alerei, Braunsch.
1883. (S. iq.i-153)
tot
niet nader œsproken;
maar zijn levensomstandigheden
's mans werken beschreveii,
voor korten

tijd werd

dan ook nauwelijks

zijn naam

genoemd

en werd

het monogram

op

35
soms aan dezen, soms aan genen mcer bekenden kunstbroeder toegekend.
zijne schilderijen
Alleen gaf een huwelijksacte,
die niets met hem uit te staan had -en daarenboven
verkeerd
en stoute beweringen.
gelezen was den heer HAVARD stof tot acht bladzijden zonderlinge
et
les
artistes
III
heeft
het
dan ook geduurd,
Hcillanda'Ís
1880
f.
Lang
(L'art
139-146).
van den schilder
het mij uit de menigte opgaven omtrent de tallooze naamgenoten
werd
in
welhe
thuis
behoorde
en
welke
duidelijk
op hem
hij
aanteekeningen
familiegroep
hadden. Ooh nu ontbreken nog enkele schakels;
en zijne naaste bloedvcrwanten
betrekking
het toeval zal ze moeten openbaren.
Kan het hierna lnedetedeelen op den naam van levens-

voordat

schets

waarmaken, dan is dit stellig ook te danken aan de bereidwilligheid,
aanspraak
de redacteurs
van dit tijdschrift mij hunne aanteekeningen
Enkele dagen
afstonden.
voor zijn overlijden verrastte
der nader te ver-mij Mr. de Vries nog door de toezending
melden gedichten.
mede

Na

van de uitwendige
van PIETER CoDDl;
kennisneming
levensomstandigheden
zal overigens
het algeheele
onzer kunsthistorici
der 18e eeuw omtrent hem
stilzwijgen
minder bevreemding
baren.
Werden de lotgevallen
van andere kunstenaars
tot een later
door hunne vrienden
en leerlingen;
de indruk
dien
overgebracht
ons
maakt
is
van
een gezochten
niet
die
een
lid
der
van
biographie
op
gevierd
bent,
1leermeester. In geringe omgeving geboren en opgevoed,
werd hij evenwel blijkbaar van der
af
in
aan
staat
liefde
tot
de
schilderkunst
te volgen. Reeds vroeg met een
jeugd
gesteld zijn
geslacht

InlI1 of meer boven

tot de
gehuwd, had hij daardoor toegang verkregen
ons
resteerende
stul;ken
zich
het
meest aangetrokken
kringen,
hij blijkens
zijn
was hij allicht geen vreemde
Als, zij 't darl ook verre buur man van Rembrand
gevoelde.
was hij op 28 jarigeli
op diens atelier, tromvens, reeds voor diens homst te Amsterdam
k011 hij toen niet liog van het leven
Hoeveel
leeftijd als ko?asty jck schilder bezongen.
verwachten?
En wat bracht het hem? Wij kennen alleen enkele feiten, maar het zijn welnieisje

zijn stand

waartoe

Ten gevolge van ontrouw zijner vrouw gerechtelijk
met
van deze gescheiden;
sprekende.
bloedverwanten
in
onmin
benoemde
eerst
eene
zusters
tot
zijne
levende,
hij
zijne
zijner
en later na haar overlijden, met voorbijgaan
erfgename,
zijli,??
zijncr naaste betrehkingen
Geen
enkele
van
hand
dienstmaagd.
dan, toen
schilderij
zijn
draagt jonger dagteekening
in
de kracht
van zijn leven, immers 42 jaren oud was.
Van de kunst had hij dus
hij
reeds lang afscheid
toen
80
oud
genomen,
jaren
hij, bijna
geworden, zijn woning en
andere

aldus in vreemde handen liet ove:gaan.
Alleen bij het taxeeren van
bezittingen
van anderen
wordt xijn naam nog eens genoemde, toen hij de 70 jaren even
schilderijen
was. Maar dit eene feit is niet voldoende
orn den indruk wegtenemen,
dat hij
gepasseerd
leefde en orlbetreurd
ten grave daalde; dat zij, die den 12e" October 1678 zijne
vergeten
lijkbaar ter Oude
vervulden.
hen

Kerke

droegen,
,

die plicht als zijne gildgenoten,

niet als zijnc kunstbroeders '

is die indruk wellicht naar niet te ontwijken;
is door
Bedriegelijk
zijn aandenken
niet in eere gehouden.
Alvorens
te her stellen, wat zij verzuimd hebben, zij het mij
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van den schilder, die in de eerste helft der
te spreken
over naamgenoten
vergund
maar evenwel geene
bewoners der Kalverstraat
behoorden,
,7e eeuw tot de aanzienlijkste
van
Tot
hen
behoort
de
wiens werken de
hem
'waren.
bloedverwanten
tooneeldichter,
Dl. X blz, 298 aan eene min vleiende
heer ALBERDINGK THYM in de Dietsche Warande
zeer
foutieve stamlijst der Codden, in
In
de
daaraan
kritiek
onderwierp.
toegevoegde,
Boelens wordt ook hem evenwel
steunende op de thans uitgegeven
genealogie
en die stamlijst door eene verDit te redresseeren
de juiste plaats aangewezen.
en verbeterde
te vervangen
meerderde
ligt thans allereerst op mijn weg, ook al werd deze

hoofdzaak
niet

aanvankelijk
Ook

alleen

met het oog op den kunstschilder
ingeslagen.
de heer Thym stelt zich dezen voor, als in de Kalverstraat

en
woonachtig
de aanzienlijke
waaruit
later
de
bekende
behoorende,
koopmansfamilie
aartsbisschop
de vader van het Jansenisme,
's Man's voorliefde voor deftige
van Sebaste,
ontsproot.
in zulke kringen bewoog niet
maakte
de gissing dat hij zich persoonlijk
gezelschappen
zelfs
Bovendien houdt de
alleen begrijpelijk
maar, behoudens tegenbewijs,
aannemelijk.

tot

in hoofdzaak
Thym zich slechts terloops met den schilder bezig en is zijn aandacht
en
diens
allereerst
den
tooneeldichter
naamgenoten
op
op
gericht.
.
stuk van Havard volkomen
maakt evenwel het bovengemelde
Zijne beschouwing
daar
de
acte
door
dezen
de
archieven
ontdekt"
daarin reeds gepubliceerd
overbodig,
"in

heer

en

met

den

schilder

voor den kunstenaar

in verband

was.
De heer Havard houdt zijn vondeling
gebracht
bewerens
op grond van het, zijns
weinig voorkomen van diens naam,
niet waarschijnlijk
te achten zou zijn.
Ik kan
met een naamgenoot

zoodat verwarring
hier slechts de bewering tegenover stellen dat weinige familienamen
in de
en 16e eeuw
het tweede argument
veelvuldiger
zijn dan de betrokkene;
evenwel, naar de meening van
den schrijver op zich zelf reeds voldoende, moge ieder zelf beoordeelen.
De medegedeelde
nl. zou zoo elegant,
zoo karakteristiek
handteekening
zijn, dat slechts een schilder en
wel bepaaldelijk
de vervaardiger
der stukken, die onder den naam van PIETER CODDE
bekend zijn, aldus zijne verklaring bekrachtigen
die van
kon. Eene tweede huwelijksacte,
een Utrechtsch
maar naamgenoot
van een bekend schilder met MARIA CODDE
kruidenier,
moet de bewijsvoering
en den schrijver het recht geven tot een trotsch: quod
voltooien
erat demonstrandum.
Het recht van den heer Havard om al deze redenen overtuigend
te achten wensch
ik niet

een ieder kan zijne hypothese
naar eigen goedvinden
aantetasten;
Dat
ik
het
bewuste stuk niet schouderophalend
werpen.
voorbij gegaan
ook een andere reden;
ik zou nauwelijks
hebben
daarbij
stilgestaan,
ernstiger

grief daartegen
moge dit zijn; J gevaarlijk
hij zelf verkiest.
Maar
acten,

waarop

het minste

ben
indien

of ver-

heeft dan
er geen

bestond
dan het gewaagde
der conclusie.
Afkeurenswaardig
is het niet, immers een ieder kan daarin zoover medegaan
als

dat men ten deze verwachten

het geheele

deelen

betoog

gebouwd

was, juist

en eischen kon, was dat de huwelijksgelezen waren en dit nu is niet het
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ter bepaalde plaatse dat PIETER CODDE
geval. Volkomen duidelijk meldt het trouwregister
oud was 25 jaar, aldus las ook de heer Thym; de heer Havard evenwel stelt den leeftijd
Hier was eene juiste lezing te meer van belang daar de oudstvan 27 jaar te boek.
Daar het bewuste huwelijk in
bekende stukken van den schilder van 1627 dagteekenen.
1612
in
geboren en had reeds dit de ter onzaliger
1 63 7 gesloten werd, is de pseudoschilder
De rectificatie van dit eene cijfer reeds
ure gevonden acte ter zijde moeten doen leggen.
Ten overvloede
is ook de tweede
van den heer Havard ineenstorten.
doet het kaartenhuis
van FREDERIK BLOMMERT met de zuster van PIETER CODDE
huwelijksacte
bovengemelde
zou gesloten zijn den 5 en Juli 1667 ; zij waren
Hun ondertrouw
even slordig weergegeven.
van hun huwelijk op 5 Februari
toen reeds lang man en vrouw, daar de aanteekening
en
Waar aldus eene acte, in extenso medegedeeld
had.
van dat jaar plaats gevonden
dienende voor een breedvoerig
tot uitgangspunt
gelezen is, is
betoog, zoo onnauwkeurig
van
ten opzichte
losse opgaven, ter loops geimmers
wantrouwen
volkomen
gewettigd,
en als 't ware in margine
Er is vaak over geklaagd
vaderlandsche
geschiedschrijving,

noteerd

medegedeeld.
dat wij ons, zelfs op een zoo eigen terrein als dat der
het werk uit handen zouden laten nemen en ons door

laten voorlichten
en voorgaan.
Het zou ondankbaar
wezen ongevoelig
vreemdelingen
door den heer Havard bij voortduring
in ons land betoond;
te zijn voor de belangstelling
Maar bij het onderhavige
die het niet bij woorden gelaten heeft.
eene sympathie,
geval
dan
wel
de
ons
voor
minder
dankbaarheid
bede:
bewaar
onze
vrienden!
past stellig
Mij staat nu te bespreken de Geslachtslijst der CODDEN van den heer Alberdingk Thym,
uit een handschrift van Jan van
door dezen onder bijvoeging van enkele data overgenomen
de
der
dat
uit
tweede
helft
zeventiende eeuw dagteekent.
denkelijk
Ghysbertszoon,
Wieringen
onder den titel van Genealogie Boelen,
naar het heet, onder
heer
Daar
te
recht
of
ten
onrecht
beweert wordt dat
gemelden
afgedrukt.
alle oude Amsterdamsche
familien daarin hunne stamouders
is met die uitterugvinden,
bedoeld
een
de
van
te
aan
die
de
point
depart
geven
gave blijkbaar
geschiedenis
allen,
een hier thuis behoorend
In hoeverre het daartoe dienstig
geslacht wenschen nategaan.
kan zijn, blijke uit de vergelijking
van den hierna volgenden
stamboom
met den door

In

den

wordt

extenso

toezicht

dit thans

van

Heer

vermoedens

Geen enkele
gepubliceerden.
maar
alleen
afgegaan,
duidelijke

Thym

namen
gegroepeerd;
andere
in
gegevens

of jaartallen,

maal

heb ik bij het opmaken daarvan op
der officieele registers
positive
gegevens

ik nergens bevestigd
vond, die evenwel niet met
cursief
De
Boelens blijkt nu
strijd waren, zijn
gedrukt.
Genealogie
ten opzichte van dit geslacht tal van grove onjuistheden
te bevatten.
Wie kan hier het
ex uno ad plura van zich weren, ook al mocht dit soms onbillijk zijn, en welke waarde
heeft zulk eene uitgave,
die tot fondament
moet strekken voor tal van monographidn.
de
heer
wat
Voorzeker,
Thym geeft
hij heeft; maar een manuscript als het zijne ontvangen
Eene genealogie,
wij liefst niet dan in kritische uitgave. Liever geen licht dan dwaallicht.
als die onlangs
verschenen
is van de Doinmer's,
zonder naam van bewerker,
heeft
die
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als

Ms., welks opgaven
gedrukt
een handschrift
evenwel, under toeziclat van
meer
immers, zoolang het
verwachten,
wij
zou
ncering en correctie. Deze aanmerking

waarde

wij per se onder

voorbehoud

aannenlen.

Van

professor Alberdingk
Thym uitgegeven
mogen
woord: toezicht niet identisch is met collatio-

onverdiend
en kleingeestig
zijn, indien het hier
hebben
met
eene
wij
verwarring
van generatie's te
zou geworden zijn.
Laten wij
bronnenstudie
openbaar
'
'

maar

enkele

verspreide opgaven betrof,
doen, die reeds bij oppervlakkige
echter aan de feiten het woord.
De gemeenschappelijlie
stamvader

was volgens den heer Thym: PIETER CODDE,
NELLE
met
CLAES
BOELENSDR,; hij zou de vader geweest zijn van GEERTRUYD
jjchuii.,d
van JACOB BAS; van MARTEN CODDE en van CORNELIS CODDE.
CODDE, echtgenoote
vindt
men evenzoo
in de tcn Gemeentearchieve
Deze
opgave
aanwezige
genealogie
aldaar

evenwel vergezeld van de aanteekening
dat, volgens een andere geslachtsvan MARTEN en CORNELIS
PIETER
CODDE
niet
de
maar
broeder
de
vader,
gemelde
geweest
zijn. De hierdoor
gewekte
twijfel wordt zekerheid door het opslaan van
het Bewijsregister
der Weeskamer
in dato 6 Augustus
1568. Toen nl. werd aan cle
kinderen
van CORNELIS CODhF: hun vaderlijk
ten genoegen van hun
erfdeel bewezen
oo?JZ PIETE R en hunne moeijell NELLE BOELEN en ANNA GOOSSENS (de vrouw van Marten).
Francken,

lijst
zoit

Wordt

Pieter

Codde

niet aldus met de
gelijkgesteld,
bovengenoemde
Geertruyd;
zij was wel degelijk zijne doc/tter. Dit blijkt uit de acte van
aan
Marten's
kinderen
van huns vaders erf (gedaan
in dato 15 Mt. 1566). Hierin
bcwijs
consenteerde
nl. JACOB CLAASZ. BAS, hun reclatsusterli?ick
(in. a. w. hun volle neef) van
huisvrouw
Niet
maar
Cornelis Pietersz. Codde hun
behalve
zijner
wege.
hij alleen,
oom,

ook

PETER

hierdoor

BICKER

Marten

en Cornelis

noch in de genealogie
was hij ons
geslachtslijst
niet.
III1111erS in het Trippenhuis
kunnen wij zijn conterfeitsel,
door Ketel geschilderd
naast dat zijner echtgcnoote
als
Haar portret wordt aangeduid
aanschouwen.
dat van ANNA SCOTERS CODDE, geborcn in 1504 uit PIE'1'ER CODDE en AEL IJSBRANI)s
De tusschenvoeging
HEIN.
van den naam SCOTER is mij hier vreemd, ik vond hem

Boelens,
daarom

elders

110C11in

de

hun

met

SC11001100IT1. Deze
der Dietsche

laatste

Warande

komt

voor.

Onbekend

slechts

maar overigens wordt de aanteel?ening
door het 2de
eenmaal1),
bevestigd
der weeskamer
fol. 344,
In dato 14 Januari
werden
door JAN
nl.
bewijsregister
1505
GHYSBERTSOEN en PIETER COD DE goederen
aan ANNA
toebehoorende
aangebracht,
dochter

van

PIETER CODDE voornoemd
en den 5en November
1522 ontfangt haar man
BICKER GERRITSZ, het zijner vrouw toekomende erfdeel. De naam harer moeder
In het Belastingboek
wordt hier niet genoemd.
van het St. Pieters gasthuis evenwel
wordt olntrent
vermeld
Pieter
Coddes
oude vaderDr., daar Jan Ghysberts
1530
Anna,
af is. Nergens blijkt of hij dit van vaders of moeders zijde was; de naam
(grootvader)

Mr. PII:TLk

en zijne weduweL;5Bii'H tusschen hunne kinderen Geerte Simon
1) Verdeelinb der nalatenschapvan Lou\v SCOTER
en Claes in dato 9 Maart 1520 Bewijsregist.Weeskam.
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van bovengemelde
dat hare
bevestiging
bewering
Hein heette.
Hare stiefmoeder,
immers de moeder van Marten,
moeder Ael Ysbrands
Boelens NEELTJE PIETERS VAN DER HEM,
Pieter en Cornelis zou volgens de genealogie
Dit wordt, ten deele althans bevestigd
door het feit dat den
lees HEM geweest
zijn.
in
de
Oude
Kerk
werd
Neel
Pieter
Kodde
1558
begraven
2gen September
hatys f yozi. De
van

haar

strekt

Alida

dochter

tot

heer Thym geleidt in de Dietsche Warande
op dien dag Nelle Claes Boelen, de vrouw van
Dit kan niet juist zijn, daar zij zoowel als haar man
den jongen Pieter Codde grafwaarts.
in 1568 (simmers bij het bewijs aan Cornelis Codde's kinderen gedaan), nog in leven was.
Voor hem die dit niet weet, schijnt die dwaling moeielijk te vermijden,
daar de
der overledene dubbelzinnig
schijnt. Zij is dit evenwel niet, naar het hlalikeloos
van den man van Nelle Claes Boelen als vader van Marten en Cornelis wreekt
zich hier; immers bij de betaling van het grafgeld in dato 29 September
1558 wordt de
als
nilnmer
als
overledene
iiioeder
van
dus
Nelle
Claes
Boelens maar
Marten,
aangeduid
aanduiding
aannemen

waar de voornaam juist blijkt, is er geen reden den familienaam
man leefde in 1558 nog en daar de sterfdag van 5 J uni 1565 door
van den man van Nelle Boelen beschouwd,
naar wij gezien hebben niet
kan zijn heeft hij wellicht op zijn vader, den ouden Pieter Codde betrekking..
Gaan wij nu tot de tweede generatie over.
Omtrent
PIETER kan ik niets naders

wel als Neeltie

te verwerpen.
Thym als die
juist

Hem,
Haar

want

der armen
was, in z55o als huiszittenmeester
hij de langstlevende
en dat Geertruyt
de Nicuzue Z?dc, voorkomt
zijn eenig kind schjint gcweest te zijn.
Cornelis
en Marten
wetcn wij meer; beiden waren wijnkoopers
en wel in de
Omtrent
in den Tler?; zzlr?'est7breu; de laatste in het C/?/?'?.
MARTEN
Kerkstraat,
eerstgenoemde
mededeelen

dan

dat

te moeten worden; Mei I s s7 immers was
schijnt zelfs als restaurateur
(s. v. v.) beschouwd
en Pensionarissen
Thesaurieren
eel afscheidsll1aaltijd
het ten zijnent dat Burgemeesteren,
de
voor
aan
de
Commissarissen
en
Adll1iralen
der
stad
gaven
liggende oorlogschepeln
Dat ook zijne wijnen boven die van vele anderen verkozen werden was reeds in I549
toen de Stadsregeering
bij hem als waart in 't Uyltgen den wijn gekocht had,
gebleken,
die tot een geschenk voor den prins van Spanje bestemd was ').
Zijne vrouw, de burgeMen
meene
niet
dat zij daardoor haar
betaalde
de
meestersdochter
rekening.
quitteerde
was nog de eerste en als
oneer aandeed.
De nijvere,
afkollst
burgerij
neringdoende
en kleinhandel
klasse der maatschappij;
de groothandel
waren
de regeerende
zoodanig
nog niet had zich uit en boven de winkeliers en herbergiers
nog niet scherp gescheiden;
niet als bijzaak maar
dat
voor
een groot deel de regeeringstaak
een patriciaat
gevormd,
en eel veel strengere
als levensdoel beschouwde
oligarchie zou vormen dan de 14e en 15s
'
eeuw gekend hadden.
- Het
en de
oni daartoe
terug te keeren lag tusschen de St. Anl1astraat
Uyltgen,
Wijdekerksteeg

in,

een

paar

huizen

van de Zoetenaam

Jezussteeg

af.

Minder

dan

J) Stadsrekening
fol. 65. De kosten bedroegen L 1-19-II; zie ook 1557 fol. 64 v.
Z)Ten bedrage \'n.-t 10aemrmenen 13 vierrendeelenRijuschnwijnenad L 2 de aam fuc. L 21-6; fol. 115.

een
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na

maand

den

dood

van

Marten, immers reeds den
December
1565 werd het aan
verkocht
voor 4905 Carolusguldens.
De woning
Henricksz.,
Symon
van
laekencoper
de
aan
de
van
de
CORNELIS,
noordwaarts van
vergulde toren, lag
overzijde
Warmoesstraat,
de Papenbrugsteeg.
Ter loops zij aangestipt
dat zijne schoonmoeder,
door den heer Thym
als Yda

Baronesse

van Scherpenseel
Evertsdr.
betiteld,
bij de scheiding van de nalatenwordt als TIET JAN EVERTSDR. ; zij
schap van haar man (in dato 23 Juni 1535) aangeduid
later CLAES BAS HENDRIKSZ., den schoonvader
hertrouwde
van Geertruyd
Pieters Codde.
De erfenis van Cornelis Codde ten bedrage
van 7000 Carolusglds.
werd, zooals wij
reeds vermeld hebben
den 6den Augustus
hierboven
tusschen
1568 verdeeld
zijne drie
Daar nu Tiet hare beide broeders beerfde, stierf
nagelaten kinderen, Gerrit, Tiet en Pieter.
deze tak met haar uit. In de Dietsche Warande
wordt Pieter uitgehuwd aan Maria Elberts
Dit is eene te merkwaardige
van Hoorn.
om er niet even bij stiltestaan.
vergissing
Naar wij later zullen zien trouwdc de schilder, Pieter 3acobs Codde met Maria, dochter
van Arent Elberts
van Hoorn.
is dezelfde alliantie bedoeld, maar welk eene
Blijkbaar
verwarring !
De nalatenschap
van MARTEN was grooter dan die van zijn broeder, nl. 8400 gld; zij
moest echter in zessen verdeeld worden. De weduwe van zijn oudsten zoon, Claasgen Dircksdr.
Dr. Marten Jansz Coster; haar zoon uit het eerste
in 1582 met den bekenden
hertrouwde
MARTEN JACOBS CODDE woonde alhier als arts en schijnt niet gehuwd geweest
huwelijk
te zijn; hem werden als vader's erfdeel o. a. bewezen zeven kussens met het wapen van
Goossen Jansz. Reecalf, den man van 1535 en zijn overgrootvader,
versierd.
Zijn oom
PIETER was de eenige der zes kinderen van Marten Codde, die het geslacht in manneReeds in 1605 vinden wij hem in de Kalverstraat in de twee Codden,
lijke lijn voortplantte.
Poolsche Koffiehuis op den hoek der Papeneen
zeker
vrij
gedeelte van het tegenwoordige
Aan de hem bekende zes kinderen van dezen PIETER CODDE voegt de heer
broeksteeg.
een
zou geheeten hebben.
Het bestaan van dezen is
zevende toe, die Adriaan
Thym
hem nergens gebleken maar hij acht diens creatie, het eenige middel om den tooneeldichter
In de voorte verschaffen.
PIETER ADRIAANSEN CODDE een plaats in zijn geslachtslijst
zijner tooneelstukken
spreekt nl. deze poeet MARTEN CODDE, den oudsten
als zijn oom aan. Zijn vader Adriaan moet dus diens broeder of zwager
geweest zijn en met een enkelen pennestreek
roept de heer Thym dezen bloedverwant in
't leven.
was
dit
de
niet;
juiste oplossing der vraag ligt zoozeer voor de hand
Noodig
Enkele onbeduidende
bezwaren daardat ook de heer Thym haar niet kan voorbijzien.
van
den overigens
om
in
het
't
leven
evenwel
hem
zwaar
roepen
bij
tegen wegen
genoeg
rede

van

een

zoon van Pieter

volstrekt

conjectuur
de hand
heer Thym
het archief

ADRIAAN CODDE te rechtvaardigen,
aldus aan eene hoogst gewaagde
die even mogelijk is als zij voor
boven eene oplossing,
de voorkeur
gevende
kan en moet ik even de schepping
van den
ik deze aangeef,
Voordat
ligt.

onbekenden

De mogelijkheid
daartoe
verschaft
mij eene acte van 1653 in
verwijderen.
zoowel
in deze als in de Nieuwe
der Oude Kerk voorkomende.
Eenige graven,
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Kerk, die nog altijd op naam stonden van Anna Goossens Reecalff, de boven vermelde
De
verdeeld.
in het Uyltgen werden toen eindelijk tusschen hare descendenten
waardin
ROELOFSDR.
van
elders
en
MARY
worden
CODDE
daarin
PIETER
van
kinderen
bekend,
van
vermeldt maar geen ADRIAAN CODDE noch ook erfgenamen
allen achtereenvolgens
toch
de
en
dit
moest
indien
zich
hem bevinden
het geval
zijn,
bewering van
daaronder
Wel komt onder die kinderen en nog al
mocht heeten.
den heer Thym een constateeren
voor ADRIAAN ANDRIES, of althans zijne weduwe ANNA PIETERS CODDE.
als eerstgenoemde
woonachtig
geweest in de brouwerij
Bij hun huwelijk in 1605 gesloten, was de bruidegom
en de heer Thym kent hem dan ook als Adriaan Andries van
van het Jeruzalemslcruis
Van hem weten wij dat hij eene dochter, MARIA had, in de D. Warande
der Cruysse.
ten onrechte Adriana genoemd die in 1643 met Hendrik van den Broek trouwde, daarbij
hare

van

vergezeld

moeder

en haar

overleden

reeds

vader

oom

innam.

Marten,
Maar uit

die

aldus

hetzelfde

de plaats van den waarhuwelijk was ook een zoon .

schijnlijk
te herkenneii.
en het kost weinig moeite in dezen den tooneeldichter
PIETER gesproten
van zijn moeder
zou aangenomen
dat deze den geslachtsnaam
In de omstandigheid
ziet ook de heer Thym geen bezwaar;
hebben
hij acht dit echter niet waarschijnlijk,"'":
zou geklonken
hebben in de ooren van den ¥
daar 's vaders naam zoo oud en waardig
dat die naam zou verzaakt
zijn
mogelijkheid
liever
dan
dit
aantenemen
een
wildvreemden
hij nog
gering
Daar deze nu echter onbestaanbaar
vader fingeert.
geworden is moeten wij het er wel
er in deze anders over dacht dan de heer Thym
voor houden dat Pieter Adriaanszoon
van den wijnkooper
in 't Uyltgen hooger stelde dan die van den bier-"7en de afstamming
komt

hem

De

Amsterdammer.

zestiend'eeuwschen

voor

zoo

dat

in 't Jeruzalemskruis.
Zijn vader
zelf blijkbaar niet sterk aan het familiekruis

kon hem dit moeielijk
hechte; hij verzuimde

brouwer

daarvan
woning
als van

euvel duiden, daar hij "
.'
althans de vermelding

van zijn huwelijksacte
en in den gevel van zijneechtelijke
kodden van zijn vrouws familie l),
Nergens ook wordt hij
en
ik
van
moet
ronduit
bekennen
dat
de achtbaarheid
aangeduid,

bij de onderteekening
hij de twee
plaatste
der

Cruysse

dien naam

mij problematiek
om er waarde op te stellen
Nadere bijzonderheden

deelen.

Naar

men

die den

nn October

Andries

zoon

weet

voorkomt.
schijnt
omtrent

had

Reden

voor

Adriaan

Andrieszoon

er althans

niet geweest te zijn.
het leven van den tooneeldichter

den

wellicht

was

en zijne kinderen
.
kan ik niet mede-

hij de PETRUS CODDE,
en in 1641 alhier als

docterstitel;
hij
i631 I te Rheims tot Dr. medic. gepromoveerd
was 2). Den 23en Augustus
arts gevestigd
1667 was hij niet meer in leven, want toen
Hendrik
van den Broek, als eenige ez; fge?aaa?n van de weduwe van Adriaan
verkocht
aan zijn neef Jan

de Swaan

een graf in de Oude Kerk 3).

1) Begraven Oude Kerk 10 August. 1623 Kind van Aerjaen Andriessen,wonende op de nieuwe zijds voorburgwalin
de twee kodden; aldaar overleed October 1618 ook Maria Roelofs,de schoonmoedervan Adr. Andries.
Den men Januari i68q werd een huis verkocht op de N. Z. Oostervoorburgwal,op de Pijpenmarkt,daer de Codde
den gevel staat.
.
2) Eodem dato et loco NicolaasFontanus en Jacobus Gorsius.
3) Zie de acte in het archief der Oude Kerk.
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van vreemde geslachtsnamen,
althans in
en 16? eeuw was het aannemen
van
het
samenstellen
dan
meer
schier
steden
,vele Hollandsche
uitzondering ;
genealogibn
regel
vaak meer als bijnaam,
er de grootste moeielijkheid
ondervindt
door; de familienaam schijnt
van
van hetzelfde bloed,
te zijn dan als aanduiding
beschouwd
als onverschillig
aanhangsel
Soms is het eenvoudig de naam der moeder, die
in mannelijke
lijn.
gelijke afstamming
de

In

boven dien des vaders verkozen
de kinderen
wordt, maar vaak ook gist men te
sprekend voorbeeld
vergeefs wat de oorzaak der adoptie kan geweest zijn. Een bijzonder
vond ik bij de familie PLEDTSER1). Het volgende fragment maakte ik uit de bewijsregisters
alliantidn zijn niet
het is onvolledig maar de daarin voorkomende
der weeskamer
door

aan twijfel onderhevig.
JAN JANSZ.PLEDTSERX ALYDTYSBRANTS
begr. N. K. 20 Febr. 1561
--CLAESDR.
WILLEMJANSBrouwer3) - CLAESJANSZPleotreY- JANJANSZPledtser - DIRCKJANSZ.LOtd'ev
X L YSBETH
,
in of voor 1566 +
'
LYSB.CLAESLANTMANS
in of v6or 1553 +
I __
_____
Brouwer X LIJSB.JANS
\VILLEMSDR.
HENRICKWILLEMSZ.Codde- YSBRAN'rWILLENIS
X
JANNETJE
DOMMER
ANDRIESBOELENHOLESLOOT
1589 ov. zond. descend.
r'
Kinderen nemen allen den naam van Dona?tteraan.

'

I
CLAESANDRIES

X JACOBPIETERSCODDE
LIJSBETHCLAESDR.
'

zien wij hier vijf verschillende
geslachtsnamen;
gelijkheid van
generatie's
verdezen is dan ook nooit in dit tijdperk bewijs van bloedverwantschap;
uitdrukkelijke
om
is
een
vereischte
tot
deze
te
en
dlar
deze
der
mogen besluiten,
melding
parentage
van de vroede
zal een goed inzicht in de familieverhoudingen
maar al te vaak ontbreekt
steeds
Amsterdam
wel
een
votum
Maar
van
het
middeneeuwsch
pium
zijn.
bevolking
'
keeren wij tot de CODDEN terug.
MARTEN CODDE, de oom, aan wien de tooneeldichter
zijn Herdoope?s aanslaqh
van Pieter Codde en Mary Roelofsdr.;
was de oudste der kinderen
hij hield
opdroeg
de eer van zijn geslacht beter op dan zijne broeders ROELOF en JACOBUS, die beiden hunne
In

drie

in de registers
der Desolate
Boedelkamer.
Laatstgenoemde
in
den
inboedel
werd
van
dat jaar ge1646. Zijn
4en September
zijne betalingen
Ook hier evenals bij andere dergelijke inventarissen moeten wij het betreuren
inventariseerd.
zoo zelden nauwkeurig omschreven
en andere kunstwerken
dat schilderijen
en bijna nooit
vermeld worden.
van den naam des meesters
met bijvoeging
Wij zouden het gaarne
in de Zijdelcamer,
eerste gezicht
de conterfytsels
van den geweten wie Salosnon's

namen

zagen

inschrijven

staakte

failleerde

en

zijne huisvrouw

in 't voorhuys,

die van den ouden Holesloot

1) Elders Peltzer genoemd. Bewijsreg.weesk. in dato 3 August: 1529.
2) In dato 9 December1566; 6 Augustus 1589. ..
3) Bepaaldelijkniet beroepsaanduiding.

'

en zyn huisvrouw
'
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in het Saeltgen daarachter
Marten
zich borg stelde

hadden. Van
geschilderd
en na lange deliberation

was geen sprake, daar broeder
de crediteuren
met een accoord van
*

taxatie

namen.
pCt. genoegen
Het faillissement
van ROELOF CODDE had in 1656 plaats; het was van veel grooter
beteekenis
dan het voorgaande;
het passief immers beliep ruim f I IO,ooo, waarop in twee
ruim 35 pct. werd betaald. Nog in 1684 had een uitdeeling
repartitie's
plaats. Er was dan
ook vrij wat te beheeren
en te gelde te maken, allereerst
verscheidene
hofsteden onder
Soest en Zeist gelegen met de daartoe behoorende
dan huizen te Amsterdam,
landerijen,
waarvan Roelof er reeds meer dan een, in de jaren voor zijn val, als om dezen te voorkomen

verkocht

der

woning,
vestte.
Een

is de inrichting
Karakteristiek
had; eindelijk een zeer rijke inboedel.
die dan toch in de Kalverstraat
was
en
een
man huisgelegen
vermogend
voorhuis
met sydelcamer
er naast, de Sael met bijbehorend
portaal, een

het

daar boven twee kamers,
kantoor;
keuken, kelder
geheele woning van een deftig Amsterdamsch
Koopman van 1640.
Met de taxatie der schilderijen
werden Hendrik
Uylenburgh
ondersaal,

en zolder

ziedaar

en Martin

de

Cretser

belast.

Aan de lijst ontbreken
evenwel de prijzen. Den 22en Maart 1657 werd gelast dat
in
het
In het voorhuis hing eell. schilderij
verkocht
zouden worden.
zij
Heerenlogement
van fruytagie en groenten,
daer in den grooten
daar in twee persoonasien,
een lantschap
Christoffel
door 't water gaende,
een lantschap
met vee van Hondecoeter en een gr oot
bevond zich een lantschappie
met gebergte
van R. SAVERY. In de sydelcamer
lantschap
in een piramide en een schilderye,
daer in een kadt, aep en vos.
wij vinden er vermeld een Koken
mogen wij op de Sael verwachten;
van lallge Pier, een schilderye
daer Christus Maria in 't hoffie verschijnt en een groote
Andere tafereelen
van den Paus Gregorius met een groen gordijn daarvoor.
schilderye
MARTEN
zien
dat
CODDE en
te
om
te
verdienen.
Wij
zijn
onduidelijk
vermelding
aangeduid
met persoonasien,
De beste stukken

daer

De
in de belijdenis van het Katholieke
geloof.
mocht
deze
van
zich
held
de
Havard,
CODDE,
voor hem blijven interesseeren
dan kan hem 's mans sterfdag alsmede die van zijne vrouw
descendenten
uit de hier volgende
Of zijn oudste zoon Marten
blijken.
genealogie
heeft gehad is mij niet bekend; alleen dat hij de eenige erfgenaam 1) was van zijn broeder
PETRUS CODDE den aartsbisschop
van Sebaste.
wijze zou anders in
Op eigenaardige
zijne descendenten
oudste van diens

kinderen

dezen

der katholieke

het geslacht

niet

alleen

was

stonden

PIETER

CODDEN zijn uitgang

vinden.

i) Testament van 28 Januari 1706 voor nots. Cornelisvan Schuylenburghte Utrecht.

,
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Van
bekend

II.I..
tot den schilder.

den dichter

geworden

aandacht

Zijn mij diens

dan die van den eerstgenoemde,
als de tot dusver besprokene.

veel beter
levensomstandigheden
zijne familie is op zich zelf niet dezelfde
althans sinds de tweede
Zij behoorde,

waardig
16? eeuw, bepaaldelijk
tot de smalle gemeente of ten minste tot de kleine burgerij.
Te vergeefs
heb ik naar eenige bloedsbetrekking
gezocht tusschen de twee geslachten
van denzelfden
van dit opstel tot den hunne
naam, die een der beide hoofdpersonen
mochten rekenen.
Ten onrechte zou men dit wijten aan gemis van de noodige gegevens.
Het bestaan van zulk een samenhang
is op zijn minst genomen twijfelachtig.
Had soms
de betrokken
naam als zoovelen zijn oorsprong
in een aartsvaderlijk
welnu
uithangbord,
helft der

de

Kodde

was

niet

zulk een ongewoon instrument,
dat niet meer dan 6en persoon die
kan
hebben.
kon toch wel voorkomen
zijner woning
aanduiding
gekozen
Verwarring
In
worden.
later tijd vinden wij bewoners van "de twee Kodden", van "de drie Kodden" 1),
van "de twee groene Kodden" 2) en zoo meer.
Licht was ook bij dezen of genen, die
zich later Codde noemde, die naam eene herinnering
aan het voorvaderlijk
bedrijf, waarbij
dat werktuig
een hoofdrol gespeeld had. Anderen zou het bij volledige kennis hunner voortot

ouders

veellicht

van zijn moeders familie
blijken, dat een van hen hun lateren geslachtsnaam
of
wel
om
In
andere
redenen
had.
overgenomen
gansch
geen geval waarborgt
geadopteerd
identiteit van naam gemeenschappelijke
zelfs niet langs vrouwelijke
afstamming,
linie 3).
Het is mij evenwel niet onbekend gebleven in welken kring de schilder is geboren
en opgevoed
en wie zijne voorouders
in rechten
Ter elfder ure werd mij
lijn waren.
bovendien de zekerheid dat een reeks generatien
van naamgenoten,
die ik reeds als onnut
ter zijde had gelegd tot zijne verre bloedverwanten
ik
genealogisch
fragment
behoorden;
heb ze daarom in mijn geslachtslijst
zake
doen
evenwel
verder
niets
ter
4;.
opgenomen,
zij
Het

zou

nu

het gemakkelijkst
zijn dadelijk den uitslag van mijn onderzoek
medetedeelen
en eenvoudig
te verhalen, wie de ouders van den schilder geweest zijn en
waar zijn geboortehuis
stond. Maar allerminst
in een tijdschrift dat naast het narrare het
mij

"
1) Op de N. Z, Voorburgwalb/d gasthuissluisKwijtscheld.regist. VIII 148.
2) Op de BloemgrachtKwijtscheld.regist. in dato 6 Juli 1651.
3) Ook elders komt de naam Codde voor, o. a. in den Leggher van het St. Lucasgildete Antwerpenz45gen volgende
jaren. Den 22en Juli 1561 was burger van OudewaterAerian AnthoniszoonCodden; 1571 was Willem Codde notaris
te Hoorn. In de 170 eeuw komen o. a. voor Charles C. uit Heidelberg,Pieter
Jans C. van Hamburgh, Jacob C. van
St. Jeune. Te Amsterdam vinden wij den naam reeds in x344, Sibrand C. werd toen
wegensvechten met een schelling
beboet (Reken.der Grafelijkh.Heneg Huis I 324). Daarna in de Schoutsrekeningvan 1389
(Jan C. lid v. h. Snijdersgilde).
In I444 had Claes PieterszoonC. de Kabeljauwschepartij gekozen
(ter Gouw Gesch. Amsterd.III 65). In de 16e eeuw
was het een zeer algem. naam.
4) Velen zijn de fragmentenvan dien aard, die - voor mij fragmentcnbleven. Vermeldingverdienen daarvan echter
de descendenten van JAN GERRITS
CODDEen AEGIijEJACOBS
WiTSFrr,de zu3tervan den burgemeesterGerrit Witsen.
Hunne dochter Hillegondgeb. omstr. 1573huwde Huybert Elberts Krieck, keurmeestervan den
haring. Twee zoons van
dezen Jan Huybertsen Codde en Elbert Huybertsen Krieck
zijn afgebeeldop het schutterstukvan Jacob Backer in de
Raadzaalhangende (No. 8 van de Beschrijvingder schilderijenv. h. Raadhuis).Den CAPITEYN
PmTERCODDEVANENKHUYSEN,die eene kaart van de seehaven ende stadt van Duynkerckenteekende,welke in 1631bij Hendrik Hondius
te Amstd. verscheen,kon ik aan geen enkelen naamgenootvastknoopen.

.
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ten plicht stelt, mag ik den lezer voor conclusiën
ik
stellen, van wier juistheid
probare
Evenwel kan ik daartoe den achteraf kortst
niet vooraf getracht heb hem te overtuigen.
boven
den
die den nog in het duister
verkiezen
kronkelenden,
gebleken
langen,
weg
einddoel geleid heeft.
tastende allengs tot het gewenschte
Uit de nader in extenso
medetedeelen
van den schilder blijkt datt
huwelijksacte
dat hij in I599 of wel in 1600 geboren is en dat
heette;
zijn vader Jacob Pieterszoon
woonde. Naast het kerkinteekenregister
van 1623 leggen
hij, let wel, op den Nieuwebrug
van dat jaar
Den 25en November
der Weeskamer
van 1625.
wij nu het bewijsregister
kinderen van JACOB PIETERS CODDE en MARIA JANS hun ouderlijk
werd den minderjarigen
broeders 1).
erfdeel bewezen door hun zwager Claes Hectors en hunne drie meerderjarige
zeker
JACOBS CODDE in de tweede plaats genoemd,
in
maar toen
dat vaderlijk
erfdeel tot
zonder beroepsaanduiding,
1630 Claes Hectors
van 6 pCt. 's jaars, was het behalve een anderen
zich nam in ruil van een custinghbrief
Onder

deze laatsten

Pieter

zwager

PIETER

wordt

Jacobs Codde,
acht, kan ik de

scl2ildey,

die

voor

hem

borg bleef
van gemelden

Hem,
Claes

die

dit niet

inteekenacte
Hectors met
huwelijks
overtuigend
van
18
Maart 1617 en hem daarna verwijzen naar
Clara Jacobs 2), voorleggen,
gedateerd
testament
van den schilder, waarin deze een en ander legateert
het later medetedeelen
aan ,,1\Iarritje Claes, dochter zijner overleden zuster Clara Jacobs.
In dat testament
worden ook andere van elders bekende descendenten
van bovenen bedacht, zoodat geen twijfel overblijft dat uit zijn
Jacob Pieters genoemd
Welk beroep oefende hij uit? Voor de
met Maria Jans, de schilder ontsproot.
van
den
kunstenaar
is
van
rechtstreeks
het
kring
belang den maatschappelijken
geschiedenis
waarin hij is opgegroeid.
Ten einde dien te weten te komen, slaan wij de
te kennen,

gemelden
huwelijk

kinderen.
Zij was
doopacte
op van Grietje Jacobs, een der bovengenoemde
minderjarige
in 1625 vijftien jaren oud en dus omstreeks
1610 geboren.
In dato 13 Juni van dit jaar
vinden wij haar dan ook in het doopregister
der Oude Kerk 3); stellig vermoedde de koster
dier kerk niet welk een grooten dienst hij ons deed, toen hij achter den naam van haar
vader

vermeldde

dat hij paalk1zecht was.
Daardoor
immers wordt tot zekerheid het vermoeden, dat reeds bij ons oprees, toen wij zagen dat tijdens het huwelijk van den schilder
zijn ouderlijk huis op de Nieuwebrug
gelegen was. Aldaar immers stond hetpaalhuyske1Z.
Wat was dit en waarin bestond de officie van zijn bewoner?
Van

ouds

_

' '

had

de

stad

het recht tot het henen van een paalgeld als
en
het leggen van zeetonnen
het
in de Zuiderzee.
vergoeding
die voor de stad kwam, moest alvorens
te
Elk schipper,
lossen, ,.totten
zijne lading
laten
hem
ende nemen ende ontfangen
paelmeester
gaen ende
scrijven ende inteykenen,
voor

stellen

Amsterdam

van

bakens

i) BewijsregistqrWeeskamerin dato.
2) ?Vergezeld vanJacob Pieters Cod en Maria Jans, haren vader en moeder, wonendeop de nieuwebrugge,"
3) Grietje,kind van Jacob Pietersz.paalknechten Mary Jansdr. Get. Lubbert Diercks.
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in een gebouwtje op den Nieuwenbrug,
van hem een teycken." 1) Gefnd werd die belasting
als 't "paelmeesters
dat natuurlijk
Zij werd even als andere
huysgen" 2) bekend stond.
vl.
in
in
stad
voor
door
de
525,
t5?3 voor 470 p. vl. Maar
1563
p.
verpacht,
accynsen
toen in ts72 Amsterdam
alleen de Spaansche
zijde bleef aankleven,
en zich aldus vijandig
de andere steden van Holland, werd zij door de overheid van dit gewest
stelde tegenover
De Prins van Oranje, beducht dat de geisoleerde
stad
dan ook als vijand behandeld.
de
of
willen
voor
tonnen
en
die
zou
kunnen
niet de noodige
bakens,
op
zorg
dragen
ontnam haar den 9den
verren afstand van haar den toegang tot de Zuiderzee aanwezen,
Wel protesteerde
en gaf het aan Enkhuizen.
15?3 het "recht van de paelkiste"
voor het Hof van Holland,
Amsterdam
en betrok het Enkhuizen
tegen die ontheffing
maar tot een herstel van den vroegeren
toestand
kon het niet geraken.
"
Burgemeesteren
het evenwel niet verpacht,
hadden het paalgeld aanvankelijk
maar aan
blijven invorderen,
m.
van
Aert Joosten
het
te
a.
w.
het
op rekeningh
opgedragen
stadswege te
bedienen 3)
was echter niet groot; in r 578 luidde zijne declaratie
zelfs dat hij
innen.
De ontvangst
Februari

I

sedert
salaris

Febr.

1577

"gheen

ontfangh

van

had en de stad hem daarentegen
een
ghehad"
was "voor het bewaren der paalkist."
Voortaan

30 gld. 's jaars verschuldigd
deze post pro memorie uitgetrokken.
ook in de rekeningen
niets omtrent het salaris van den paalknecht.
daarentegen

dan

werd
blijkt

Onder

de uitgaven

in functie; den 16en Juni I s82 komt Pieter Willems
voor 4); twintig jaren later was, naar wij gezien hebben JACOB PIETERS
op 't paelhuis
en nog 25 Januari 1633 werd na het overlijden van Jacques de Vos
CODDE paalknecht
aan diens weduwe gegund?).
Dat officie bestond
het "officie van het paelhuysgen"
in
van
de
het
maar
in
de
eerste
daaraan waren ook
plaats
bewaring
gebouwtje,
natuurlijk
Toch

bleef deze

bij voortduring

in de plaats en tijd van dageDe weinige orde en regelmaat
der
hier
ter
de
stede
deden
kooplieden
Regeering besluiten daaromtrent
lijksche bijeenkomst
Den 2gen Juli 1592 werd zij afgekondigd.
Het oosteinde der
eene keure uittevaardigen.
daarin
om
als
werd
te
's
ochtends
en 's avonds
aangewezen
plaats
vergaderen;
Nieuwebrug

andere

zou

plichten

daartoe

zou

verbonden.

telkens

een

uur lang gelegenheid
Na afloop van dat uur
gegeven worden.
aan
't
half
een
kwartier
hangende
paelhuys"
lang geluid worden,
ieder koopman of schipper de beurs bezoekende,
gehouden was zich
Wellicht
oordeelt
men
te verwijderen
dat
dit
luiden
de taak, niet van
').

"een clocxken,
binnen welken tijd

van

dezelve

1) Keurboek A fol. 159 (26 Maart
2)
A n 180 v. (5 Apr. 1492).
3) Rapiamus thesaurieren 1576 fol. 4 "Aert Joosten, gecommitteerttot den ontfanck bij den burgemeesteren,"zie
desge1ijksrapiamusvan 1575 en 1578 na de alteratie.
4) Kerkinteekeningregisterno. 2, tweede helft in dato; begrav. Oude Kerk 6 Jtnuari 1593 Pieter Willemsz.Kroon op
'tpaelhuys;
5) GenaamdNeeltie Claes Coeckebakkers.Resolutieboekvan regerende en oud-burgemeesteren.I fol. 98 v.
'
6) Keurboek H fol, ig v; Scheltema,De beurs van Amsterdamblz. 16vgg.
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Ik betwijfel het.
van .
was.
maar van den beursknecht
Bij voorschriften
paalknecht
er
vermeld
dat
deze
waarom
toe
aard
wordt
laatste
anderen
verplicht was,
uitdrukkelijk
.
'
.:I
dan niet hier?
van 31Januari
Alzoo, wordt daarin
Minder twijfel biedt eene Verordening
geclaecht wordt dat alhier dagelycx
groot verlet
Coopluyden
"by verschcyden
gezegd,
der
brieven
commende
van
bestellen
ende
't
Oosten
door
qualick
"ende ongeryft geschiet
den

brieven
en de schippers, die vaak zelf niet lezen konden, de hun toevertrouwde
en
even
onwetende
die
niet
zelden
hun
soms
aan
ter bezorging
meisjes
jongens,
gaven
dat
werd
tot
haren
t'
bestellen
volbrachten,
last dagen later "alst wel behoort,
appetite"
nl.
zou
aankomst
Elk
alhier
de
door
hem
een betere gelegenheid
bij
schipper
gegeven.
aan
halven
stuiver
het
deser
brieven voor een
mogen afgeven
"paelhuysgen
medegebrachte
aldaer wonende."
Deze moest ze in
te werden door den paelknecht,
stede om besteld
Westen"

"
daartoe
volgorde ter beurse ophangen,
(let wel, niet aan den beursknecht
Waren gedurende den eersten
geven) en ze op verzoek aldaar den adressanten overleveren.
deze
niet
allen aldus afgehaald dan
onder
dat hij brieven
zijne bewaring had,
beurstijd
van der Coopluyden
bestellen.
"ter plaetse
wooninghe"
,moest hij de overgeblevenen
Voor elken brief, die onder zijne berusting
geweest was, genoot hij "voor zijn arbeyt en
een stuiver boven den halven stuiver vracht, dien hij zelf er voor betaald had.
moeyte"
bepaalde

Eene

opmerking
brieven is hier

en

eene

vraag

hieromtrent.

Van

geene

andere

dan van koopmanszelden of
correspondeerde

De schamele gemeente
sprake en natuurlijk.
haar
was de stad het vaderland,
wie dit metterwoon
niet met vrienden
buitenaf;
voor
uit het oog verloren;
verlaten
zij ikon ook in den regel niet
had werd reeds spoedig
van de eene poort
was
met
de
daarentegen
weinige uitzonderingen
burgerij
schrijven;
Groothandel
en kleinhandel,
beursbetot de andere,
nering doende en handeldrijvende.
elementen.
In
veel
zin dan
zoozeer
twee
ruimeren
waren
niet
winkelier
zoeker en
nog
in merg en been eene handelsstad.
En nu eene vraag.
was toen Amsterdam
tegenwoordig

In 1586 was wel is waar
brieven opgehangen ?
de aangekomen
maar in 15g2 was uitdrukde St. Olofskapel in geval van slecht weder daartoe ingeruimd,
van
als
Werden
die brieven tegen
de
bijeenkomst
aangewezen.
plaats
kelijk
Nieuwebrug
tusschen
den muur van het paalhuis gehangen
of ligt hierin eene aanduiding. dat
1502 en

. Ter

welker

beurse

werden

plaats gehouden iverd ?
1613 de beurs op een tot dusver onbekende
Wat hierop ook het antwoord
zij, wij weten nu dat de vader van den schilder
andere
functie's.
Dit bleek mij uit den verlroopcedul
was.
had
echter
nog
Hij
paalknecht
Die vendutie had wel plaats in "het paalhuysgen
van zijn nalatenschap2).
op de nieuwe
de
boedel
heette
echter
te
van
vatz de
afkomstig
zijn
Jacob Pietersen,
brugh";
afslager
was hij dit in zijne qualiteit van paalknecht
en vond hij in de daarMogelijk
schepen.
van
voor
aan verbonden
het
salaris
van 30 gld., dat de
recognitie
pCt. vergoeding
1) Keurboek H fol. 125 vo.
Registervan boedelverkoopingenter weeskamerin dato 17 Februari 16z5.

.
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voor het bewaren der paalkist had toegekend.
aan zijne voorgangers
Mogelijk was
van
waaruit
acte
dit
zou kunnen
het ook eene afzonderlijke
Zijne
aanstelling,
betrekking.
van
de
Resolutieboeken
kunnen
vinden.
niet
ik
heb
Burgemeesteren,
blijken,
Trouwens
waarin die benoeming
waarschijnlijk
'geboekt is, beginnen met het jaar 1603. Als paalknecht
ce6l.
komt hij het eerst in 1606 voor,') als afslager alleen in den zoo even vermelden
CODDE
met de
reeds 1 i April 1594 JACOB PIETERSZ
Wel is waar verrekende
stad

een ander geweest zijn; te minder zou ik
dit kan evenwel
thesaurieren
geinde gelden;
daar den 24 October 1596 in de Oude
willen identificeeren,
hem met den paalknecht
Kerk een kind, Jannetgen
gedoopt werd van Jacop Pieters, binnenlandsvaarder
genaamd,
van een vroeger,
dat
tot het ons bekende
is een natuurlijke
Dit beroep
overgang
Clara nl. later gehuwd met
bovengenoemde
Claes Hectors, vind ik gedoopt in de Nieuwe Kerk den 2en Juni 1593. Een jaar vroeger,
de volgende acte ingeschreven
den I I en Juli 1592 werd in de kerkelijke inteekeningregisters
passementwerker,24 jaren oud, wonendebij Jan Roonpoort,geassist.met zijn vader PiETERJANSZ.
JACOBPIETERSZ.,
.
en
MARYJANSDr.,oud 23 jr., wonendeSt. Pieterkerkhof,geassisteerdmet hare moeder MARYJERONIMUS.
. Geen enkel
tusschen personen van hunne namen vind ik sinds 1578
ander huwelijk
van den familienaam
doet natuurlijk
Het ontbreken
hier te Amsterdam
aangeteekend.

daarme6

volstrekt

niet

strookte.

ter zake.

niets

Daarentegen
in
de
woonplaats
zijn,
woonde en daarbinnen

spoor

poort
of wal aangewezen
aan de veste, op

De

reeds

vind ik een sterk sprekende
Er
van den bruidegom.
was alles genoeg
De verkozen
zijn.

aanwijzing dat wij op het goede
staat niet, dat deze buiten de
volbouwd om het noemen van een straat

doelt meer op een wonen
uitdrukking
aan.
of tegen stadswal
Welnu, vijf jaren na gemeld huwelijk, den
PIEnER JANSZ KODDE (wonende) op
Kerk
in
de
Oude
werd
begraven
4den April 1597
St. _7acobs tooren. Slaan wij Wagenaar
op 3) dan blijkt ons dat deze laatste in de onmidVan de vier, die er tusschen deze en
stond.
van
de
Jan Roodenpoort
delijke nabijheid
te doen

achter den gasthuismolen
het Waterpoortje
gelegen
waren, was hij het verst van deze,
. '
.
,
het dichst bij voorgemelde
poort.4)
Dien Pieter Janszoon
van den
Codde, kunnen wij dus gerust als den grootvader
maakt de benoeming
Het ambt dat hij bekleedde,
van zijn zoon
schilder beschouwen.
zeer begrijpelijk.
en ook destijds
tot paalknecht
Hij immers, was bode van de weeskamer
wel gegolden
hebben omtrent de voordeelige
positie van hem, die
vuur is. Dat het niet een naamgenoot
het
was, die gemelde post bezat
van
de'
de
van
en
Gerrit Jans Block daartoe
den
uit
tijd
bewoordingen
aanstelling
blijkt
nl. 3 Juni 1597 en "in de plaats van PIETER JANS CODDE overleden" 5). Deze had zijne
zal het

spreekwoord
dichtst bij het

1)
2)
3)
4;i
5)

Begrav.in de Oude Kerk 11 Decemb. 1606 kint van Jacop Pietersenop-de N. Brugh.
Moeder Marri Jans, getuige Ane Pieters,
1 bl, x8.
Zoo woonde JACOP,stadsbode,blijkenszijne begrafenisacte(0. K. 24 Juni 16o6)op
Rodmjoort.
Groot MemoriaalII fol. 149.
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van 1578.
Immers, pas sinds 30 Mei
gehad aan den ommekeer
bekleed
en juist twaalf dagen na de alteratie,
zij toen door Pieters
Zeghers
IOden Juni 1578 deden de nieuwe Burgemeesteren
hem plaats maken voor onzen

betrekking
1577 was
den
Pieter

te danken

Jansz 1).
Waaraan

deze

dit

te

danken

had?

Ik vond

zijn naam niet onder hen die door
het eerst geroepen
schenen
om de

of ballingschap
, daden of lijden, door conspiratie
Ik moet
te plukken. Toch kan ik mij die benoeming verklaren.
vruchten der omwenteling
daartoe evenwel tot hypothese
mijne toevlucht nemen. De vaste grond, dien ik totdusver,
naar ik meen, onder de voeten had begeeft mij hier, en, om eene geijkte nitdrukkirig
te

het glibberig
pad der conjectuur ligt voor mij.
gebruiken,
Toch valt naar ik hoop, mijn pen niet der fabel in den schoot; de gissing, die ik
aan het oordeel der lezers heb te onderwerpen
De
schijnt mij niet al te gewaagd toe.
zaak is deze. JAN JACOBS CODDE komt in 1540 voor als man van HAESJE, dochter van
CLAES BOUWENSZOON in

Cat 2) en zuster van dien JAN CLAESZOON CAT, dien de
van 1578 op het kussen brachten;
eerst op dat van weesmeester,
een jaar
gebeurtenissen
Indien deze als de oom van onzen Pieter Janszoon
later op het burgemeesterlijke.
mag
meer
van
welke
te
die
bode
der
beschouwd
dan
Kamer,
zijner
post lag
begeving
worden,')
tusschen oom
waarvan hij regent was? Men achte dit geene onnatuurlijke
verhouding
de

van Beuningen
reeds lang schepen was en naar den
zou
dien
tien
later
innemen, achtte in 1617 zijn broeder
stond,
hij
jaren
burgemeestersstoel
het bodeambt niet beneden
Jan Dirckszoon
zich 4). En in later tijd, toen het stedelijk
wat
meer
liet
voorstaan
en het zich vrij wat meer afsloot van de
zich
vrij
patriciaat
zonen van patricische
familien zich eene benoeming
daartoe
lieten herhaaldelijk
burgerij,
als
kamerzich
der
ook
niet
bloot
en
moet
den
bode
weeskamer
Men
looper
welgevallen.
en neef.

Toen

Geurt

Dirckszoon

voorstellen;
fungeerde hij niet zelden
bij gebreke van aanwezige bloedverwanten
Is het onzeker of
als voogd "in dezen gecoren" van hen, die zulks van noode hadden.
was zijn optreden
dan wel tegen vergoeding
deed, stellig profytelijk
hij dit ambtshalve,
in qualiteit van afslager der roerende en onroerende
goederen, speciaal van die de weeszelfs vijf pCt., dus vrij
De daaraan verbonden
emolumenten
kamer betroffen.
bedroegen
bewaarder

wat meer
dutie
gestelde

dan

later

toekwam
alliantie.

den zoon van onzen

Pieter

aan de Nieuwebrug
bij iedere vendus
In het onaanzienlijke
der betrekking
ligt
geen bezwaar tegen de
Ook is onder de talrijke CODDEN in de 16de eeuw, die ik aanteekende
Jansz.

Groot MemoriaalII fol. i8o vo. op een tractement van 6 Carolus glds. 'sjaars; zijneborgen waren Jan Pietersz.
Proost, Jan CornelisHooft en Gerrit Jansz. Cop.
der
van MatheaJan Wolbrantszns
2) Bewijsregisterder Weeskamerin dato 27 Septemb.
* z5g6 (scheiding nalatenschap
weduwe). De Cat stond op den Middendam.
in
Ms.
ten
de
Gemeente-archieve
was
door
berustende,
3) Volgens
genealogieFrancken,
hij
zijne vrouw TRYNJANSZ.
HEYN,de oom van Pieter Codde, dte met Nelle Claes Boelensgetrouwdwas, (zie de geslachtslijstder KatholiekeCoddep.
maar
als
zuster
van
Immers de moeder van deze laatste wordt wel Nelle FR ANS
Heyn genoemd,
eerstgenoemdeaangemorkt,
en TRYNBENNING.
immersbeiden als dochters van FRANSCLAESHEYNEN
4) 2e Groot Memoriaalfol. 268.
i) Hij moest dan ook bij zijne benoemingborgstellen,in 1576ten bedrage van f 800; in 1597 tot f 1200. In 1617
werd dit verhoogd tot f io,ooo.
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die als vader van den bode, die ons een oogenblik bezig gehouden heeft,
geen ander,
Ik erken graag dat dit op zich zelf geen schaduw van bewijs
kan aangemerkt
worden.
versterkt
het mij in de meening dat het onder voorboven
is, maar na het
aangevoerde
van den schilder
behoud opnemen van genoemden
JAN JACOBS CODDE in de geslachtslijst
verantwoord
mag heeten.
In zijn gevolg komen

zijner zuster, die haren naam
Dat
JACOB CODDE, van wien de schilder
1).
dezelfde is als die in de regeeringslijst
van 1528
rechte
lijn zou afstammen,
omdat deze, in dat jaar als fungeerend
is m. i. waarschijnlijk
schepen overleden

boven

dien van hun vader

aldus

in

voorkomt,

een breede

rei van descendenten

verkozen

Harinck

Deze keus wordt dubbel verklaarwerd door Pieter J ansz. Ackerman.
vervangen
zijnde'),
de
schoonvader
van de dochter des overledenen.
indien
we
weten
deze
laatste
was
dat
baar,
De nieuwe schepen
stond dus wel niet met onzen JACOB CODDE in familiebetrekking,
toch tot denzelfden
als deze.
Mocht dit niet als bewijs
maar hij behoorde
familiekring
dat de boedelde omstandigheid,
worden, dan is misschien meer overtuigend
na
dus
van
CODDE
den
2ge Januari 1520 plaats vond 3),
JACOB
eenige maanden
scheiding
van den gelijknamigen
het overlijden
schepen, met wien ik hem wensch te identificeeren.
Ik meen
ontmoet
In de regeeringslijst
men den naam pas weder in 1433.
teruggaande,
als het
dat de schilder evenmin van voorname
dan ook te mogen beweren,
afstamming
beschouwd

kind

van

welgestelde

ouders

was.

zal wellicht
Menigeen
acluten.
evenwel
Zoolang

zorgvuldig
nagaan dier
niet als de cijfers
generatie's
het

en onnut
afstamming
onnoodig
elkander
een verband vormen, behoort
een
van
getal
opvolgen, maar, elkaar determineerend,
de studie van een persoon m. i. niet met zijn geboorte te beginnen, maar moet die van
'
zijne familie daaraan voorafgaan.
was; minder zeker
Wij hebben
gezien dat de vader van den schilder paalknecht
is het dat hij zelf, even als jongere bro6rtjcs
is het echter.
geboren is. Waarschijnlijk

en zusjes in het paalhuis

op den Nieuwebrug

en
was in i 560? toen de houten brug, waarop het stond afgebroken
paalhuis
Versierd met een torentje,
ten deele in steen herbouwd werd, eveneens nieuw opgetrokken.
een
het
met
recht
fraai
dat
het
van
den uit het Y binnenmocht
gebouwtje heeten,
oog
aandeed.
Hoe het zich in 1668 aan hem vertoondc
blijkt uit een
varende,
aangenaam
Dat

Yzicht

van

Jan

Beerestraaten,

dat

ten

Raadhuize

in de kamer

van den Wethouder

van

evenwel niet, zij is in dit opzicht in
is de voorstelling
Duidelijk
prijkt 4).
van
denzelfden
met
ander
een
stuk
lijnrechte
tegenstelling
schilder, dat op het Trippenhuis
van de Stadszijde gezien.
hangt en eene keurige voorstelling
geeft van den Nieuwebrug
Deze
laatste
Van de
ten
onrechte
tot
de
schilderij
draagt
opschrift:
schippersbeurs.
Financien

i) In een brief van 22 Novb. 1570 vond ik Pieter Jansz. Codt als broeder van Katrijn Jansd., de vrouw van Pieter
Gerrit Jacobznszn.,couckebacker. Zijne daarop voorkomendehandteekeningkan ik niet met die
van den bode vergelijken,
daar deze mij onbekend is.
2) Volgens een schepenbriefter Weeskimer berustend was den 5en Mei Pieter Ackermanreeds schepen.
3) BewijsregisterWeeskamerin dato.
4) Catalogusder Schilderijenvan het Raadhuis 1879no. 14; zie ook Dapper blz, 455 en von Zesen S. 177.
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is daarop niets te zien; zij stond op de westzijde tegen
of zgn. platjesbeurs
schippersden binnenkant
der brug aan en werd pas 1661 gebouwd.
Zij is en bij Domselaar (I
174)
Wel zegt Dapper (blz. 455) dat de brug den geheelen
en bij Commelin (I 625) afgebeeld.
van schippers en bootsvoornamelijk
dagh door krioelde van allerlei slagh van menschen,
is daar geen sprake.
is dan ook
De verwarring
volk ; maar van geregeld beurshouden
gaanderij, die aan de oostzijde van het paalhuis aangetimbeurs heeft gehouden. Dat "vierkant
verdek op
merd was en die men voor de betrokken
zooals Commelin zich uitdrukt, was in 1624 gebouwd 1) en had
houten pylaren rustende,"
alleen dit uit te staan, dat de namen der op vertrek staande schepen
met de schipperij
ontstaan

door

eene overdekte

werden met vermelding
er aangeslagen
van plaats van bestemming.
Bij onstuimig weder
werd het naar de zeekant gesloten, maar was dit onnoodig,
dan genoot men van daar een
den met schepen beladen Ystroom, dat in schoonheid
schier alle anderen der
uitzicht op
dorre
Amstelstad
overtrof.
Zelfs onze deftige stadshistorici
vermelden
het in hunne
met opgetogenheid.
beschrijvingen
De schilderij van het Trippenhuis
komt in copie bij Havard l) voor
Deze geeft er een juister titel aan nl. De nieuwe
bij Dapper (blz. 454).
ziet men er van de Cassen
elders bis het paelhuysge1z, die der stad
althans tot i681, want toen werd de brug geheel vernieuwd
brachten,

en is nagevolgd
brugh. Weinig
f 8o à 100 open het paalhuis

Aan paalgeld
dacht men toen niet meer en de kooplui vergaderden
sinds
afgebroken.
lang niet meer in de open lucht; het oude gebouwtje was dus onnut geworden en verdween derhalve.
Het als sieraad te behouden, was toen nog veel minder sprake van dan
er nu zou zijn.
weten nu, waar denkelijk de schilder geboren is; de tweede vraag is wanneer?
Wij
Hierop kan ik helaas geen kort en bondig antwoord geven.
Volgens zijne huwelijksacte
tusschen

October

I 600. Van al zijne andere en jongere broeders en
i 599 en October
zusters op 6en na, heb ik de betrokken
voor den schilder heb ik
doopacte opgeslagen;
niet
tot
de
twee
van
maar
met
het
mij
gemelde jaren beperkt,
oog op de mogelijkheid
's mans begeerte
om het zij ouder, hetzij jonger te schijnen, ook de vroegere en latere
der
van de Oude en Nieuwe Kerk doorgezocht.
Aan den lezer zij
jaren
doopregisters
het

nu overgelaten
zich met de opgave 1599/1600 tevredentestellen,
of met mij de hier
acte
als
te
beschouwen.
de
volgende
gewenschte
In de Oude Kerk werd nl. den
December
1599 gedoopt PIETER, zoon van
was
en
MARY
ANNE
PIETERS. M. i. moet men
JACOB PIETERSEN, scryever
JANS ; getuige
hier eene verwarring
daarvoor pleit dat
der voornamen
van moeder en peet aannemen;

bij den doop
- Anna Pieters

der drie oudste
als doopgetuige

van Jacob Pietersz. Codde (Pieter
en Mary Jans als moeder wordt vermeld,

kinderen

was het vierde)
en de acte dus

1) CommelinI 625;overeenkomendemet het bij Dapper blz- 455 geciteerde,in 1628uitgevenvers: 1624. De Nieuwevertzieuwdmet Galerij.
yugh
,
2) L'art et les artisteshollandais,f. 24..
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Pieter

lezen.

en misstelschrijffouten
Dergelijke
en
het
graafmakersboeken;
lingen
zijn verre
beroep van
den vader nl. van scryever duidt hetzij op dat van paalknecht, hetzij op een daarmede verwante
die dan eene natuurlijke overgang daartoe zou vormen van het vroeger vermeldde
betrekking'),
In dit laatste geval zou de schilder niet op het paalhuis geboren zijn.
.van binnenlandsvaarder.
als
maar toch als ter zake dienende, moet ik ten overvloede
Niet
argument
nog
luidt,

zooals

ik die

van

van

zeldzaam

zou

willen

in de

koster-

dat de Oude Zijds Kapel niet voor 1602 tot den hervormden
eeredienst
en
in
het
eerst
is
dat
de
Nieuwe
bekwaam
Zijds Kapel 1589
gepredikt
gemaakt;
waarschijnde
na
1600
het
eerst
dat
voor
niet
is;
overige
tijd
gedoopt
gereformeerde
geruimen
lijk
na 1600 gebouwd zijn, dat dan
de Oude en Nieuwe uitgezonderd,
Kerken van Amsterdam,
ook alle overige kinderen van onzen JACOB PIETERS CODDE in een dier twee gedoopt zijn2). -

constateeren

of de schilder
in
zijne allereerste
wij al niet met zekerheid,
levensjaren
Was
het paalhuis
sleet, toen hij zes jaren oud was bewoonden
zijne ouders het reeds.
meer
om
het
voor
zulke
iner schilderachtiger
eene,
denkbaar,
geschikt
omgeving
te boeien, om het kinderoog te gewennen
aan
drukken
ontvankelijk
kinderlijk
gemoed
van
om
het
den
en
schilder
te
van
beharmonie
kleuren,
genre
lijnen
toekomstigen
Weten

ook dat uit den jongen Pieter geen zeeschilder gegroeid is; het
het gezicht op
schepen voor zich; bij het omwenden
een nijdige korenbeurs
zooals het zich vertoonde,
voordat
en
het Damrak,
halverwege
aan
het
den
wandelaar
de
der
de achtergevel
eind,
op
koopmansbeurs
Nieuwebrug dwong
in den aanblik, dien het ruime sop
door zich te verlustigen
zijne ergernis te ontvlieden
Hoe veel uitlokkender
en hem juist nader
voor hem aanbood.
op 't doek te brengen
palen ? Wel
IJ met tal

wonder

van

in-

dan

en uitvarende

roovers"
en "muziceerende
gezelschappen."
Wij zouden die
"plunderende
leermeester
kenden.
Hoe
indien
Pieters
beter
gaarne zou
wij
begrijpen,
tegenstrijdigheid
ik daarvoor de kennis van een half dozijn
neven; als 't moest zelfs van zijn grootvader
Maar
was
missen.
het
ascendenten
verdere
en
mij niet gegeven diens naam optesporen;
Pieter het eerst op 23 jarigen leeftijd, op den dag van zijn ondertrouw.
wij ontmoeten

liggende

dan

Kerkinteekenregister
27 October 1623.
PIETER JACOBS CODDE out 23 Jaeren, schilder, geass. met JACOB PIETERSZ.
CODDE zijn vader, woon. op de Nieuwebrugh.
MARRITJE AERENTS out 18 jr., wier ouders haer consent aen JAN JACOBS
tot het huwel., woon. op de Kaysersgracht
hebben
verclaert
(geass. met NIESGE
JACOBS haar meue). 3)

n Begrav. in de Oude Kerk 6 April 1616 Eveit Dircks,schriver,won. in St. Olofspoort.AldaarAugust.1599Claes
Janssen, scryever.
2) Den I2m Novemb. 1598 werd gedoopt Pieter, zoon van Jan Pietersenen Mary Jans, Get. Brech Jans. Ik zou dit
zelfsniet in notavermelden,indien niet in het trouwregisterder NieuweKeik het huwelijkvan denpaalknechtwasvermeldals
van Jan Pieters met Marry Jans.
3) De woordenin parenthesizijn doorgehaald. Het woord nmeue" is onduidelijk;,,moedeP'staat er stellig niet.

54
omtrent de familie,
belang ligt voor de hand van eenige nadere opheldering
PIETER CODDE in zoo nauwe relatie trad.
De ouders zijner bruid worden geen
waartoe
moeten wij soms uit hunne afwezigheid
afleiden dat zij slechts
van beiden genoemd;
in verband
met het vroege tijd'stip, waarop zij groothadden;
toegestemd
tegenstrevend
Het

ouders

werden,
brengen.

zouden

wij het

haast

vermoeden.

Maar

laat

ik

den lezer met hen in

.
18
haar
was
was
derhalve geboren
tijdens
huwelijk
jaren oud; zij
Marritje
vinden wij den
na October
1604, en voor die maand van het jaar 1605.
Werkelijk
in
der
Oude
Kerk
van
het
haar
naam vermeld
Maart
jaar
doopregister
laatstgemeld
3len
en Trijn Jansdr;
van Arent
als de dochter
hoedestoffeerder,
Elbertsz.,
getuige was
is
acte
niet.
De
naam
van
's
deze
kinds
van
Juist
Jacobsdr.
grootvader
Niesgen
Ter
zake
doet
maar
dit
maar
was niet Jan
het kan streliken
niet,
Jacob.
moederszijde

kennis

Arents

der dubieuse doopacte van den schilder.
bevestiging
Schilt was 31Mrt.
met Trijn Jacobsdr');
Arent Elbertsz.
1604 ondertrouwd
hij was
van Griete Claesdr., en blijkens zijne eerste huwelijksinteekenacte
toen weduwnaar
geboren
Garbrants 2) Dit alles geeft ons nog weinig licht.
in 1569/70 als zoon van Elbert
van eene acte van kwijtschelding
van
wordt het pas door de bewoordingen
Ontstoken
tot

verkocht door
I C?enMaart van dit jaar werd een huis op de Keizersgracht
schout deser
Schilt, "in sijn leven substituut
Trijn Jacobs, weduwe -van Arent Elberts
PIETER
werd
door
hierin
Daar
stede."
JACOBS CODDE, "haren behouden
zij
bijgestaan
sone" kunnen wij ons in de persoon niet vergissen. Ook al stellen wij ons dit ambt niet
al te zeer verheven voor, blijkt toch uit de instructie van r 6 r 3 3) voldoende dat het gansch
1626.

Den

Den substituten
wordt dan ook gehoorzaamals dat van schoutendienaar
was.
bevolen.
aan
aan
den
schout
Burgemeesteren
Zij traden in alle opzichten
maar)
heid, (niet
aan schepenen
over en
legden zij rechtstreeks
op; de rolle van bekeuringen
zelfstandig
den
In
van
den
schout
hen
ziet
men
hunne
treedt
op
voorgrond.
afhankelijkheid
nergens
iets anders

In de 16e eeuw was er slechts
van de justitie belichaamd.
de politie, afgescheiden
Raden
voorstel
van Burgemeesteren
XXXVI
1606
besloten
maar
"ten
op
27 Juli
eén 4),
Volck"
van
den Schout te doen
deser stad ende aenwasch
van 't vergroten
aensien
Toch komt in de stadsrekeningen
der volgende
met twee goede substituten 5).
assisteren

veeleer

jaren telkens
mannen tot

een voor, totdat 29 Juni 1613 nogmaals besloten werd drie ofte vier bequame
aantenemen 6). Twee werden er
van stadswegen
Commisen. ofte substituten

weduwnr.GrieteClaesdr.,won. Nieuwebrugsteegen Trijn Jacobsdr.
1) Kerkregist. Arent ElbertsSchilt,hoedestoffeerder,
oud 29 jaren, wonende op de Waal, geen ouders hebbende,geassist. met Lobbrich Elbertsd., haar gewezenstiefmoeder;
2) Kerkregist. in dato 19 Octob. 1591Arent Elberts, oud 22 jaren, won. N. Z. Achterburgwal met zijn vader
Elbert Garbrants en Griete Claesdr. oud 28 jaren, won. Warmoesstraat.
3) Tweede groot Memoriaalfol. 245. voGr. Memorialen. Gheryt Claesz.
4) Zie de lijst bij Commelinblz. 419 en hunne aanstellingen,allen in de betrokken
den 3ien Augustus 1568 benoemd, wordt er aangeduid als "in de gulden poort". Pieter Str?cker' is niet 1596
' maar 15
Januari 1597aangesteld.
no. 10 fol. 103.
5) Vroedschapsresoluti6n
,'
no. u fol. 83.
6) Vroedschapsresolutien
_
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Haen en Vlasvat 1) Wie van hen Arent Elberts
was, is niet twijfelaangesteld,
nooit anders dan door zijn toenaam
Wel is waar wordt hij in de Rapiamus
achtig.
van Pieter Janszoon
van
evenwel
wordt
in
die
1626
Vlasvat,
gesproken
aangeduid 2),
zoodat de naam van Haen wel op Arent Elberts moet doelen 3). Schout Haan, want

toen

zoo

heette

hij

in de wandeling,
de Remonstrantsche

is geen

onbekende

in de Amsterdamsche

door het grauw gestoord
bijeenkomsten
Hun
van
met de plunderaars.
in
verdenking
sympathie
houding
zijne
doet het
die dit mededeelt,
opzet zou daardoor niet weinig bevorderd
zijn 4). Wagenaar,
maar
onderschout
alsof
de
naam
niet
familienaam
van
den
voorkomen,
bijnaam
Haan,
aan diens vroegere
Toch was het niet anders dan eene herinnering
zou geweest
zijn.
in
naar
de
Het
huis
had,
ouderlijke
wij zagen, op de N. Z.
woning
Warmoesstraat').
Toen

in 16l7
weifelende

,

geschiedenis.
werden, bracht

hem

.

boven de eerste echtelijke
gestaan en reeds in 1604 was de Nieuwebrugsteeg
met den bewoner
maar
had
zich
zoozeer
het
verkozen,
woonplaats
vroegere uithangteeken
als 't ware in vergetelheid
De
dat diens familienaam
van het huis vereenzelvigd,
geried.

Achterburgwal

SCHOUT HAEN, zoowel in den mond des volks als bij Burgemeesteren.
Schilt VAN HOORN heette,
Dat hij eigenlijk
Arent Elberts
bleek mij alleen uit een
van
dit
die
de
heer
A.
de
Roever
mij welwillend ten gebruikte
genealogie
geslacht,
afstond en waarvan ik in nota een uittreksel geef6).
Zooals wij gezien hebben
. In officieele stukken vond ik hem nooit aldus genoemd.
substituut

was

was

hij, wellicht
verhuisd
woning

bij

de

op

de

verandering
oostzijde

van

zijner maatschappelijke
positie, naar een deftiger
de Keizersgracht
tusschen
en
Brouwersgracht

I) Zie Resolutieboekvan BurgemeesterenI fo1. 31.
2) Het cerst in die van 16y, met ingang van wedde ad f 800 in Septemb. 16l3.
"
3) Commelinen Wagenaar I 462 had ik in de eerste plaats geciteerd,indien zij de samenvoegingder namen door
een enkele officieeleaanhaling gestaafdliadden. Zie ook hieronder het testamentvan lll?zrretjealias
.
Ham, eene
uitdrukking,die mij lang onverstaanbaarbleef.
'
4) Wagenaar I 462.
5) Oude Kerk 22 Juli 1592Kind van Arent Elberts in die witte haen begraven; Oude Kerk 6 Decb. 1594Kint van
Arent Elberts in de witte haen in de warmoesstraatbegraven.
6) Tenzij descendentenden door hen geadopteerdennaam ook aan hunne voorouderstoegekend hebben.
'
GEl!HRAND
SOUL VAN
HOORN
LUYTS
HUYDECOPER
X GliIETIF
-- -----". ---- ---- -----. --.
ELBERT
WILLK1I1
MARIA
CLAES
PIETER,
X AEL-\IVND.
HUYDECOPER
j X CLARA
BLOR-11
- Capit.;
TRYNTŒ
X GERRIT
HONIG;
X TRYN
JANS
binnenBreda
I
I
j
ARENT
H. schepenen
G ERBRANT
? X GEIETE
CLAESDR.
BRECHJE
; X YSBR.
HERMANSZ
ARCHJE
j HILLGGONT
j
JACOB
0...
_
X TRYN
JACOBSDR.
I RODENBURCH
burgemr.
V. RYSOÓRT
AEGHJE
Fieter Claesz.Cod X BeylieAgges
X ADB.WILL.I3I1UIN PlETER
AHLTIE
CHAEYESTEIN
VAN
1IiARRlTJE
X PIOTE1IL
CLAES;
X PIETElt
CO BNELIS )/ MA BGAR< NOESIZZjitSIag'BY begr,0. K.I0?'TC1
1607
CODDE
Rotterdam
iu 't / .7osiiie Gerrits vaii
of 't 1-Vater
^ schepen te
MARIA
POOL.
)4 J°ANNE?
wapenvalzEngeland1610 der Wer?
+ .624De cursiefgedruktenamenkomenniet in gemelde
.
.
genealogievoor,maar werdenmijbekenddoorhet
. _'
_
der Weeskam.
in datoAugust.1628.
bcwijsregister
_
'
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Aldaar overleed hij omtrent 1625; den 19" Maart van het volgende
gelegen.
het huis aan Pieter Jacobs Olieslager 1).
weduwe
zijne
jaar
hoe de kennisEr is geene sterke verbeelding
toe noodig, om zich voortestellen,
Pieter
en Marritje
ontstaan
tusschen
was; immers haar vader woonde in de
making
van
den
de
zoon
die
paalknecht allicht dagelijks passeerde.
Daarentegen
Nieuwebrugsteeg,
wandel- en speelplaats
de aangewezen
voor de bewoners
was de Ykant en de Nieuwebrug
van het meisje door den ruim vier
der aangrenzenden
stegen en straten.
Bescherming
Heerestraat

verkocht

schuitje varen op den breeden stroom,
tegen overlast van kwajongens;
kindaf
wel
moest
zich
van
thuis
onze phantasie
heeft hier
de knaap
gevoelen;
waarop
was de hoedestoffeerder
niet zulk een aanzienlijk man, dat
ruim spel; zeker intusschen
zou
voor
Pieter
van den paalknecht.
Mocht
zijn
geen passende speelnoot
zijn dochtertje
de oude verbinding
soms hebben willen verbewoner der Keizersgracht,
de onderschout,

jaar

ouderen

Pieter

hadden
zich
zijn; uit de kinderlijke
genegenheid
en enkele jaren voor zijn dood moest hij zijne toestemming
ernstiger gevoelens ontwikkeld,
een
zijner i8jarige dochter met Pieter Jacobs, wel is waar schilder
huwelijk
geven tot
en zwagar van een koekebakker.
maar toch altijd zoon van den paalknecht

breken,

'
.

het

bleek

toen

te

laat

dat door
Een klein half jaar later werd het huwelijk gezegend met een dochtertje,
de ouders CLARA genoemd
werd 2) , denkelijk naar zijn tante, de vrouw van gemelden
Of dit kind in leven is gebleven en of het broertjes of zusjes heeft gehad,
koekebakker.
lezer niet met zekerheid
hieromtrent
maar ik
ik kan den belangstellenden
inlichten,
betwijfel het. Waar het geboren
ik met meer waarschijnlijkheid
en het Markenplein,
Lazarusteeg

.

te

is m. a. w. de eerste

echtelijke woning van den schilder kan
De huizen in de Jodenbreestraat
tusschen de
aanwijzen.
die nu de Openbare school n°. 14 vormen aan de achterzijde

Het derde
der 3 desectie behoorden in de 17e eeuw aan het Leprozenhuis.
van het politiebureau
reeds
in
in
en
bewoond
aff"
werd
door
de
daarvan
denkelijk
1631,
.1628,
"van
poort
van onzen held was dit niet, want in het verpondingPR. CODDEN 3). Een naamgenoot
voor
van
wordt
hetzelfde huis als huurder der Leprozen aangewezen:
i 650-' S 3
register
is het natuurlijk, dat deze de allereerste jaren
Niet onmogelijk
PIETER CODDE, schilder
heeft en pas door den dood van zijn schoonvader
elders gewoond
in
van zijn huwclijk
werd een nieuwe woning te betrekken,
staat gesteld
geriefelijk genoeg om er 35 jaren
als Arend Elberts de geboorte
vader
evenmin
had
te
houden.
Zijn eigen
lang verblijf

'

,
-'

1) Kwijtsch. regist. B fol.*218Tryn Jacobs wed. van Arent ElbertsSchilt,in zijn leven SubstituytSchout deser Stede
geassist. met Barent Hermans Backer, haren swageren voochd in desen, Pr. Jacobs Codde, haren behouden soon; Corn.
Pieters, schrijver op de Convoy en d'vrsz. Barent Hermans hare vierendeelenenz. Het huis was belend Gysb. Jansz.
Cloeck aen de n-ortzijde en Claes Jansz. timmermanaan de suitzijde.
Gedoopt in de OudeKerk25 April1624Clara; vader: PieterJacobs,schilder,moeder:MarytjeArentsdr.Getuigen:Jacob
Pieters en Lubbert Dirks.
3) Quoyer van de quotisatie van den 200eapenningh voor 1631,gedresseertnaet quoyer van den lesten.200enpenn
ingewillichtanno 1628fol. r54 v.
.
,
4) Wijk rr ; fol. Is8. =-;
_ ...
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van beider

lang overleefd.

kleinkind

Reeds

in November

1624 was hij, even als deze op
omtrent 56jarigen leeftijd overleden. 1)
Dat het er in het paalhuis niet pover uitzag, blijkt
voldoende
uit den reeds vroeger
vermelden
van den inboedel ?).
Behalve
verkoopceel
een rijk voorziene linnenkast
en niet alledaagsche
vrouwekleederen
werden er verscheidene
en zelfs een fluweele tas met zilveren
zilveren bekers en ringen verkocht
schilderijtjes,
De totale opbrengst bedroeg
5-io
toegeschat.
ketting aan Jan, den oudsten zoon voor f
dan

ro58-q.-8,
ook f
nog voor een bedrag

boven

de onkosten

ad f

Bovendien werd den kinderen
52-18.
De daarbij met name genoemden
waren
De twee slaaplakens,
de ijzeren pot, het

283-1
gepryseert.
en
Dirck
Lysbeth.
Jan, Claes, Pieter, Jannetje,
en het linnengoed
dat aan onzen Pieter toegekend
werd, achtte hij blijkbaar
ovaaltjen
voldoende
souvenirs
aan het ouderlijk huis; op de vendutie kocht hij niets.
Mogen wij
soms in de onder den hamer gebrachtte
zien?
schilderstukjes
zijne eerste kunstproeven
van f

enkelen

brachten

voor

zoovele

anderen.

Pieter

handen

dien

tijd tamelijke
stelde er evenwel

over, wij zullen ze echter
niet nader aangeduid
wordt

toch

prijzen

op,

althans

'meer

geen prijs
even memoreren.

dan

als
stuivers,
allen in vreemde

op; zij gingen
Behalve zes, waarvan het ondereen koocken te zien was, die voor f 7-5

en een waarop
er
drie
met
nl. een met ,?acob en Esau
bijbelsche voorstellingen
ging,
een met de benedictie van Ysaac, dat slechts 16 stuivers waard geacht werd
dat f I-I,
en een tavreel van Juda en Tamer, dat voor f 8-io
verworven werd door Lazarus, een
die onder de koopers van dien tijd vaak voorkomt.
naam of aanduiding
werp
van de hand

waren

is natuurlijk
ook mogelijk dat bij Pieter niet de wil, maar de middelen ontbraken ; de omvang van dezen is ons trouwens niet onbekend; in i 631 althans werd hij geschat,
zijner woning, dezelfde als die van
f 1000 gegoed te zijn, terwijl in 165o de huurwaarde
Het

16o getaxeerd
werd, voor dien tijd zooal niet hoog dan toch verre van armoedig.
is
.wel
woning
waar, een dertig a veertig huizen verder gelegen, werd toen
hoe gaarne zouden wij weten
van f 35o
te hebben.
Rembrandt,
geacht eene huurwaarde
of de, zij 't dan ook verre nabuurschap
betrekking tusschen beide
eenige vriendschappelijke
De leerling kan CODDE van den hoezeer boven hem staande,
kunstgenooten
gewrocht heeft.

1 63 1 , op f
Rembrandt's

dan

toch

acht

niet geweest zijn.
Zijne oudstbekende
schilderij dagteekent
jaar jongeren
Was
zich te Amsterdam
van 1627, dus verscheidene
vestigde.
jaren, voordat Rembrandt
dat stuk niet gedateerd,
dan zouden wij CODDE toch reeds in dit tijdperk als zelfstandig
schilder kennen uit de opdracht door den auteur aen den E. E. Sr PIETER CODDE, Konstigh
Schilder

tot Amsterdam
Tyrus.

de

Groote,

van het tooneelstuk :

door de laeste veroveringhe
en Ondergangk
Belegeringhe
de derde Monarch der bewoonder
Coninck
van Macedonien,

van Alexander
Anno
werelt.

'
1) BegravenOude kerk 25 November1624Jacob Pyetters Kodt, wonende op dye nywe brug f 8.in
dato
Februari
zie
het
van
in
dato
Weeskamer
ter
25 Novb.
2) Register
17
1625
Bewijsregister
boedelverkoopingen
625 en hiervorenblz. 13 en 16.
-
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Salutiis 1 627 Idus Februarii In Amsterdam.
Hoogmoet komt voor den val.
Op het spreekwoort:
in het hier volgende lofdicht dat aan het tooneelspel voorafgaat:
Die toeeygening geschiedde
. "

. ,,

,

.
. '

'

..

,

'
'
.

.
..

'

. ' '
.
.

..
'
'

' .
-

,
.

'
, '
'
-

'
'
'

.

_
,

.<

Doen ick onder U Pinceelen
Sagh den Alexander speelen
't Treurspel met sen minne-broer
Docht ick (wonder) wat verscheelen
Op des werelts treurtooneelen
_. De eewen aan der eewen snoer
Dese toond haer blij en jonstigh
Geene stuurs, maar die kan konstigh
Vleyen, d'ander braeckt fenijn.
Dese vlucht de hellebaerden
Die met uytgetrocken swaerden
Komt als vriend in vijands schijn
Dit en diergelijk verander
Sagh ick in uwe Alexander
Daerop mijn Melpomen rees
Om mijn stoffe te bereijen
Om mijn graege geest te weijen
. Die den val van Tyrus prees
Dese dan mijn Vriend vereer ick
U en door deselve leer ick
Al het kransigh hoofsch geswier
Alle staeten, alle rycken
Datse dese klippen wycken
Op de toonen van mijn lier.
_

'
'

_ .

'

'

_
.

'

'
.
'

.

'

.

'

,

.

.
.

.
'
'

,

.

'

U EE. genegen vrund
E. HERCKMANS. i)

¡'

schilderstuk
van PIETER CODDE
wij hier aan een tot dusver onbekend
dezen
in
van
het
historische
zoeken
? Of doelt bovendenken en de eerste proeven
genre
soms op door CODDE geschilderde
Het antwoord
staand
gerijmel
tooneeldecoratien 1).
hier
het
Ook
waar
het
er
moet ik schuldig
archief,
blijven.
zweeg
op aankwam den
aan het werk te zien, terwijl tal van onbeduidende
schilder als zoodanig
bijzonderheden,
konden bijdragen,
der biographie
voor het grijpen waren.
die slechts
tot de omlijsting
Moeten

in zijn huiskamer
veelal voor ons gesloten;
konden wij hem
was
en
dat
daar
het,
Zeker,
geen huiselijk geluk
wij
bespieden
gadesloegen.
een blijmoedige
voorkomende
stemming heerscht er in het hier volgende minnedicht,
op
blz. 243 van' Hollands
tot
Amsterdam
Pieters
Nachtegaelken,
uitgegeven
bij Jacob
Wachter
1633. Dat het van de hand van den schilder is, vind ik geen reden te betwijfelen.
Maar

al

bleef

enkele

malen

Deze

was

reeds

in

zijn

atelier

van den bundel 33 jaren oud en zeer mogelijk komt het
tijdens de uitgave
een vroegeren
bundel voor.
Ook ken ik wel andere Pieter Jans en Pieter

1) Zijn zinspreukwas blijkens het slot van zijn stuk: Ne cui invideas.Zie omtrent Elias Herckmans,van der Aa in voce.
S) Wijbrands,Het Amsterd.Tooneel blz. 44; RodenburghsAlexanderdateert evenwelvan 1631.
-
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Codde, maar geen enkele, die eenigszins als de auteur van dat gedicht in aanmerniet uit optemaken;
kan
Veel valt er overigens
komen.
wij leeren den zinspreuk
king
maar of de gevoelens in het gedicht uitgedrukt
van den ,schilder kennen,
gephantaseerd
met
Arends
uit
de
of
het nog
Marritje
dagen zijner verkeeringsperiode
dateerde,
waren,
of het werkelijk z. t. z. geadresseerd
en verzonden is, wij weten er niets van en kunnen

Jacobs

er geen

enkele

conclusie

uit trekken.

Maar

men leze het gedicht

zelf.

Op de wijze: '/ Wirrdeken daer den Bosch afdrilt.
'

.

,
.

..
, .

.

'

'

,

`.'

.
'

';

U handen wil beschame me
Al het wit- gevlockte mee,
En u voetjes, die soo soetjes
Sijn gestrickt geciert soo eel,
Als men schildert met een pinceel.
'
.

,

voor wien ick kniel,
' Ach! Princes
Ach beheerster van mijn ziel,
Die mijn sinne dus doen minne,
Loont mij met gelijcke loon,
Want ick u myn liefde thoon.

"

'

Hoe grontjes ist hier, en hoe soet
Ruyckt o Lief u Roosen-Hoet,
Van die Roosjes, maer de bloosjes
Van u wangetjes verdooft,
Al de Bloemjens op u hooft.

.

'
.

.

.
"

v

'
'

'
-

. P. I. C O D D E, Soeckende verwerf ick.

,
Reeds

..

.

Al 't geen ick heb dat is voor u
Waerom zijtghy toch soo schu
Ach mijn leven, u te geven
In het bruyn beschaduwt Wout,
Daer hem 't quelend Wilt onthout.

.

,

'

Waerom vlucht ghij Millibe
Toch so schielyk na u Vee,
Loopt niet harder
.
Van u Harder,
Die u al zijn schaepjens jont
Om een kusjen van u mondt.

meermalen

heb

ik

op ongelukkige
gezinspeeld
huiselijke
omstandigheden
lezer daarmede bekend te maken.
den
Ruim
van onzen PIETER CODDE; het wordt tijd
schilder
den
sedert
een
er
het
kweelen
van
wij
betrapten
vijftien jaren zijn
verloopen,
op
hem
welken
alleen
uit
wij
zijne werken kennen,
vijftien jaren,
minneliedje;
gedurende
ook
aan
maar
voor
voor
onrust
vruchtbaar
talent,
rijk
zijn particulier leven.
jaren
zijn
Wij kennen
reerde voor

evenwel
den

alleen

notaris

het

Laurens

effect van den storm.
Lamberti

"d'Eerbare

Den 25en April 1646 nl. compaMARITJE ARENTS SCHILD, huys-.
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van den selven van tafel en bed door den E. gerechte
binnen deser stede" 1).
wonende op de Egelantiersgracht
tegenwoordigh
archief loopt niet ver
het
kennen
deze scheiding
wij niet;
rechterlijk
dat de schuld bij MARITJE te zoeken was, zal ons straks blijken.
Zij
ende
lichaem
zot?
doode
maken.
te
testament
ge"Haer
"begraven
de
had
in
de
welck
't
Capelle,
genaemt
zy
leggende"
graffstede

van PIETER CODDE, doch

vrouwe
alhier

gescheyden,
tot
aanleiding
maar
genoeg terug,

De

wenschte

nu haar

worden

"int
legt"
aan
H. Stede,
uyt te gaen", welke grafstede zij legateerde
by de deur op 't Rockin
Diens dochter HILLEGONTGHE besprak
haren neef CORNELIS PIETERSZ. VAN RIJSOORT.
tot
haer lyve behoorende,
en
de
terwijl MARIA
clederen,
juweelen
kleynodien
zij "alle
CRAEYESTEIN, de dochter van haer suster AELTJE alle huysraet, inboedel, schilderijen ende
geene andere kinderen van Aeltje, dan deze Maria,
gehuwd met JOANNES POOL, zij schijnt echter broertjes of zusjes gehad te hebben; immers
de kinderen van haer halve suster Aeltgen
stelde voorts tot haer erfgenaemen
Marretje
Arents voorn. 2)
Haer broeder CLAES schijnt dus toen reeds overleden te zijn, tenzij zij hem passeerde

silverwerk

zou

erven.

Wij

kennen

even als andere neven en nichten, die haar even na bestonden als gezegde Cornelis van Rijsoort
haar doode lichaam in de Nieuwe Zijds Kapel ter ruste is gelegd weet ik niet;
in de registers der Collaterale successie,
denkelijk voor 1658, anders zou haar nalatenschap
na
want
toen
evenwel
165
beproefde Pieter Codde eene poging tot vergeboekt
zijn 3),

Wanneer

van
en de gemoedsstemming
hij deed onderzoek naar den levenswandel
Marretje. Waarom hij bij dat onderzoek voor getuigen zorgde en met welk doel hij daarvan
is mij duister.
Die getuigen
eene acte liet opmaken')
door den notaris van Nieuland
van de ratelwacht
oud 50 jaren en Sr. HEEREMAN
, waren Sr. WILLEM KALFF, capiteyn
oud omtrent
25 jaren.
Zij getuigden
op zekeren avond ten clocke
ELLERTS, Coopman
zoening,

althans

Codde, schilder gekomen te zijn, Capteyn
Het onderzoek had bestaan in de
zijnde.
van zekere MARRITJE ROBERTS, die toen 26 jaar oud was, negen jaren lang
ondervraging
gewoond had en dus volkomen van' hare
bij "Marri Schild, alias Haen" als dienstmaagd
"
.
levenswijze
op de hoogte kon zijn.
makelaar
en
PIETER
...
CODDEN,
zijne
geweest
_= Bij dat verhoor waren tegenwoordig
en deze onder het vertrek
huisvrouw
en daar de deur van de kamer wijd openstond
hooren."
zich bevonden,
konden dezen alles "perfectelijk
lag, waar de beiden getuigen
zes uyre ten huize van Sr. Pieter
omtrent
Kalff casuelijck,
de andere daartoe ontboden

nu door den schilder "ondervraeght
zijnde, wegens het comMarritje Robberts
af
van
daaromtrent
allerminst
Zij
sijn huysvrouw"
loffelijke getuigenis
portement
legde
''
""' ,
1) Blz. 135.
2) Den 2en Augustus 1635 worden Pieter Codde en Dirk Rodenborchals voogden genoemd over de kinderen van
Symon Pietersz.van Craaiensteinte Delft bij Aeltgen Arents Schilt. Mr. A. de Roever deelde mij dit mede.
3) Het oudst bewaarde begrafenisboek der kapel begint met z65?.
,
...
4) In dato 16 October.
: . '
'
5) Oomzegger van den schilder, zie de geslachtslijst.
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wier namen hier niet ter zake doen, die langer en op andere uren
personen,
was
bij Marritje bezoeken hadden afgelegd of wel gedurende korter of
welvoegelijk
'
langer tijd met haar als man en vrouw geleefd hadden..
In verband met de vraag, waartoe dit verhoor eigenlijk diende, is niet onbelangrijk
wel twee a driemalen afvraegde off zyn
dat de schilder daarna "de voorsz. dienstmaeght
enkele

noemde
den

off berouw gehad hadde van haer quaet leven"; waarop het antnoyt leetwezen
woord luidde, dat dit wel degelijk het geval was geweest, en dat zij dikwijls daarover
Het is de vraag, of ook op dit laatste de bewering doelde dat Pieter
had.
geschreid
verklaarde
even goed wist en daaromtrent
Codde, de makelaar het door Marritje Robberts

vrouw

,"

Meende zij bij dat verhoor wellicht dat hij er met zijne vrouw
getuigen kon als zijzelve.
alleen bij was, toen zij vernam dat ook anderen het gesprek afgeluisterd hadden, bevestigde
voor den notaris, die op verzoek van den schilder de getuigenis dier verzij hare verklaring
had te boek gesteld.
borgen
getuigen
der oude dienstmaagd
was blijkbaar niet afdoende of overtuigetuigenis
October verschenen,
nu voor den notaris
gend genoeg, althans veertien dagen later, den
de
schoutsdienaar
Valois
huisvrouw
om op
met
Christina
Jan
zijne
Anseel,
J. Hellerus,
hun beurt verzwarende
omtrent "Maria Schilt, alias Haen, jegensgetuigenis
afteleggen
Daaruit bleek
woordich huysvrouw
van Sr. Pieter Codde, op de Egelantiersgracht
alhier."
Maar

dat

de

a elf jaren

een zeer lichtzinnig leven geleid had en reeds
geleden
niet
meer
met
haren man samen woonde.
Verschillende
dus,
1640,
kleine bijzonderheden,
die zeer voor het geheugen
der deposanten
pleiten, werden in
en
te
kleuren
boek.
en
daardoor
o.
a.
ook
een
schel
licht
geuren
gesteld
geworpen op de
intime verhouding
der schuldige
tot "eenen genaemt
DE POTTER, synde schilder.
Dat
deze

toen

reeds
dus

dit de bekende

tien

omstreeks

was, zal wel niet betwijfeld worden.')
Wat den schilder
heeft tot zulk een openrijten der oude wonde is mij
bewogen
onbekend
dat
niet
het
daartoe de aanleiding
gebleven;
overlijden zijner echtgenoote
was,
in de laatstgemelde
bewijst de uitdrukking
acte; uitlandig was hij niet
jegenswoordich
hem nog in i653;
geweest, althans de woning, die hij met haar bewoond had, huisvestte

Pieter

Potter

maar

van al het gebeurde er eene toenadering en
van
verzoening
Marritje Arends niets en ontmoeten den schilder
niet voor zijne verhuizing
naar de Keizersgracht
in r657.
Uit eigen verkiezing
de woning, waarin hij zoolang vertoefd
heeft hij denkelijk
maar Leprozenmeesteren
namen waarschijnlijk
de huisjes, totdusver
had, niet verlaten;
mogelijk,

,

niet waarschijnlijk
plaats, wij vernemen

door

hen

goed

heenkomen

verhuurd

zelf
zoeken.

in

had in weerwil

verder

gebruik?)
Hij vond

en
dit,

een
met zijn lotgenoten
tusschen
de Keizersgracht

Pieter

Codde

moest

zooals

gezegd

op

... ,

".

1) Ik ben de kennis hiervan verschuldigdaan de vriendelijkheidvan den Heer A. Bredius.
door
2) Na i658wordt in de Verpondingregistersde uitdrukking :de Leprose?z
per Pieter Codde vervanger
- de Leprozc n
,
p, de Leprozen.

"
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Huidenstraat

in het huis, dat thans het no. 385 draagt en het
gracht
is van Mevr. de Wed. Croockewit.
De welwillendheid,
waarmede de eigenaars
eigendom
Mr.
de
heeren
en
Beets
Karseboom
der aangrenzende
perceelen,
mij inzage hunner eigendomsverschafte mij hieromtrent
zekerheid.
papieren verleenden,

de

en

schilder

Leidsche

eene tweede, verplichte
te voorkomen;
verhuizing
huis met twee woningen daarachter,
hij kocht althans den
Januari 1657 het betrokken
van Simon Gerrits voor de som van f 5000. 1) Aan de Zuidzijde
uit de nalatenschap
het aan Stadts erven m. a. w. de Stadssteenhouwerij,
die omtrent
1663 naar de
grensde
De

wenschte

blijkbaar

de naaste buurman.
werd, aan de noordzijde was Pieter Verhagen
Baangracht
verplaatst
Dit huis bewoonde PIETER CODDE tot aan zijn dood, dus nog ruim twintig jaren.
Of hij
heeft?
Dat geen zijner stukken een latere dagteekening
er veel geschilderd
draagt dan
ontbrak
de lust hem een genrestukje
1642 is ten deze geen bewijs;
op het doek te
dan
eene
of
andere
eene
toch
allicht
gewenschte
bestelling
aanleiding om het
brengen,
gaf
werkzaam was, blijkt uit den
Dat hij ook als portretschilder
penseel ter hand te nemen.
van Mr. F. W. van Loon, in 1708 opgesteld. 2) Onder andere
inventaris der nalatenschap
'
door PIETER
komt daarin voor "een groot familiestuk van diverse portraiten
schilderijen
200
den
door
makelaar
Pietersz.
Soomer.
Van andere
KODDEN", geschat
op f
Jan
. schilderijtjes
kan ik alleen zeggen dat er allicht enkelen van, van zijne hand waren.
De
waarde, waarop zij getaxeerd
. al te zeer betreuren.

zegger,
boedel

doet ons het gemis

van zekerheid

hieromtrent

niet

te verpaar faillissementen
ook 6en der bloedverwanten
van den schilder
overkwam
dit, nl. zijn oomden bovengenoemden
Den 2Oen Februari
makelaar, Pieter Codde.
1663 werd zijn
curatele
reeds
acht
te
voren
en op
onder
was hij geinventariseerd
gesteld,
dagen

Had
melden,

werden,

ik

in

de

familie

van

den

tooneeldichter

een

eene

van f 332-10
was dit zeker niet om de vordering
waarde
Toereikend
geschat.
van f 850 te voldoen, die Jan Michielse Raven had ingebracht
als grond voor zijn verzoek
den bewusten inboedel tegen het
tot faillietverklaring.
Hem werd intusschen
toegestaan
Van
wier waarde
was
tot
zich
nemen.
de schilderstukken,
te
bedrag, waarop het getaxeerd
in dat bedrag begrepen
was vermeld ik alleen de voornaamsten
met aanduiding dier xvaarde>
een ander, daerin eenige
, In het voorhuis hingen er zes nl. 6en met zes tronien ( f 8.-),
een vierde, daerin
een derde, daerin een boom en eenige personaasien
boomen,
( f 4.-);
De twee overigen waren stillevens nl. een tafel
een bovenhuis
en een boom ( f 4,-).
met een roemer en eenige limoenen ( f 3.-)
en een tafel, met een porceleyne com en kan.
van Codde en
nl. twee conterfeytsels
In de sijdelcamer
waren de pi?ces de r6sistance
deszelfs
en een

..,

huysvrouwe
hengelaer,

te zamen f
zou, meende

24.-- waardig geacht;
de schatter
slechts f

daerin een paert
een schilderijtie,
en
een
ander, met een tafel
3.-

1) 5e register van afschrijvingenbij decreet fol. 151. 13e register van de dekreeten fol. i36. , ,
....
2) Fol. 48 Archiefder Weeskamer. , _
, .
, . ','
° .,
.
' . ' .v . _ - - '

... ,

i.

'
.

'
..
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Men ziet,
limoen slechts f' i. io kunnen opbrengen.
een roemer en een doorsneden
daerop
ons
of
niet
en
van
zelf
er
voor
de vraag rijst
den oom
was de collectie
schitterend
bij
op,
reden bestond om den makelaar
zijne hulp te weigeren en de executie te doen
geldige
sinds 1651, toen hij zijne hulp bij het vertijd verloopen
geruimen
Marritje Roberts inriep, lang genoeg voor dezen om den erfoom aanleiding tot
hoe het er in allen gevalle in 1663 tusschen hen uitzag, in 1669,
te geven;
misnoegen
toen de schilder zijn testament
maakte, was van onterving
geen sprake, ook al werd de
van dit laatste jaar verDen
achtsten
October
eene neef boven den andere bevoordeeld.
scheen
wonende
en
van

was

Er

doorgaan.
hoor van

'

Sr. Pieter Kodde, konstrijck
Jacobus Hellerus "d'eersame
schilder
binnen deser stede, sieckelijk van lichaam,
nochtans
gaende
op de Keysersgraft
Had wellicht de dood
memorie ende spraeck ten volle gebruyckende".
verstant,

voor

den notaris

sijn
Rembrant

Codde

onzen

herinnerd

der ure van dien? Wij willen hopen
ten grave te geleiden.
kunstbroeder
stoffelijk overschot in de Westerkerk

aan

de

zekerheid

dat het testeeren

hem

des

doods

en de onzekerheid

niet verhinderde

zijn grooten
achtsten October diens
weten,
bij wierd gezet en wij zouden Pieter Codde ongaarne
naar
onder de velen, die
missen
wij hopen, de laatste eer bewezen aan hem, dien een
schilders.
kroont als den vorst der Nederlandsche
geijkte, maar dan ook juiste uitdrukking,
benoemde
Codde
en
universele
ende erffelyck"
Tot "zijne eenige
erfgenaem eeuwighlyck
en in gevalle van vooroverlijden hare descendenten.
Zij was omtrent
zijne zuster Elisabeth
Wij

dat

dienzelfden

vijf jaren jonger dan de schilder en sinds 1630 gehuwd met Hans de Reiger, die destijds
had uitgeoefend
maar later het postje van doodgraver aan het
het beroep van pasteibakker
Of
alleen
van de vele bro6rs en zusters van Pieter
Karthuizerskerkhof
had.
zij
verkregen
nog in leven was, en of alleen de oudsten Claertje en Jan kinderen hebben nagelaten ? Ik
het niet; zij alleen echter werden in het testament
bedacht en wel met ,alle Tekenende voorts alle syn testateurs
Prenten, Plaesterwerk
kunst, soo schilderijen,
Tekeningen,
voor
Dit
alles
zou
ende
schildergereetschap."
vyff gelycke
portien verdeeld
"egalyck
worden
tusschen Tryntje Claes, Marritje Claes en Annetje Claes, dochteren
van (Pieter's)
overleden
zuster Sal. Clara Jacobs Codde ende Pieter Kodde (de makelaar) en Catharina
weet

Codde,

kinderen
Clara's

van zijn overleden broeder Jan Jacobs Kodde":
Claas Hectors,
de koekebakker
in de drie druiven op den
echtgenoot,
waar Elisabeth
na den dood harer ouders verblijf had gehouden, was
in 1669 even als zijn vrouw overleden.
Maar de drie genoemdemeisjes

Nieuwendijk'),
waarschijnlijk
waren niet zijne eenige
de gunst
bij zijn oom
beschrevene
de

was

een

en

suster

erfgename,
syn
testateurs
oude discipel

zijn oudste zoon Hector scheen evenwel minder in
dan zijne zusters.
Van het hun in het testament
ander uitgezonderd;
vooreerst
des testateurs
dat
conterfijtsel
zou bekomen en dan voor ALBERT JANS ....
Elisabeth
syn

kinderen;
te staan

een

stuckje

schilderye

by

he ....

geschilderd,

Oude Kerk 2 October 1626;een kind van hem werd toen begraven.
1) Begrafenisregister

by denselven

u
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en voor
Mr. JAN ....
een bancketschilderye
van
Jans uyt te kiezen"
HANS VAN ES.
.
Hier zijn een paar namen, die ons een oogenblik moeten bezighouden.
Beginnen,
Van
Hans
met
van
Essen
deelde
ik
in
het
Kunsthistorisch
Archief
wij
laatstgenoemden.
mede
met
in
den
ondertrouw
Anna
dato
20
December 1636. Later bleek mij uit
Jans
(V blz. 13)
Albert

van het Antwerpsche
dat hij in 1601 als leerling bij den
St. Lucasgilde
Legghere
HAECK
was
en
in
aldaar
als vrije meester ontvangen
schilder
was.
ingeschreven,
1609
Reeds vroeg schijnt hij hierheen verhuisd te zijn, immers den 298n October 1619 huwde

de

alhier

met

MARY SYBRANTS de

weduwe

van

den

goudsmit ANTHONY BOONHOFF.
nog, want op 10 Maart maakte zij voor den notaris Laur.
haar testament,
waarin zij de kinderen van hare voordochter
Geertruyd Boonhoft
benoemde.
met deze zelf tot hare erfgenamen
Zij woonde toen in een slopje over de
St. Jansstraat
op een kamer van 't huis van HANS AUXBREBIS. Of zij dus ook gescheiden
In 1634 werd die
van haar man was, weet ik niet en doet er nu ook niet toe.

hij
In

1633
Lamberti

leefde

zijne

vrouw

zoo zij al bestond,
immers op 19 Decemb. van dat jaar bewees
bestendigd,
scheiding,
aan Maria en Jan, de nagelaten
kinderen van Jan Goverts (wijnkoper)
de schilder
en
In
erfenis
Boonhoff
de
hunner
hertrouwde
zooals
1636
grootmoeder.
hij,
wij
Geertruyt
lIen
als
den
erfeniskwestie's
1642
hebben;
December
hij
bij
fungeerde
nog
getuige
gezien
van JAN ANDRIES, omtrent
in zake de nalatenschap
I594 te Amsterdam
geboren uit het
met Trijn Sybrants 1),
maar later als
Andries
Henricks
van den zilversmit
en
als
aldaar
Mr. -schilder,
Toulouse
met
te
DAUDRY
Noyers
gehuwd
Magdalena
JEAN
Na 1642 komt onze Hans van Essen niet meer voor.
overleden.
Eti nu ALBERT JANS, want MR. JAN is te onbepaald
aangeduid om eenige vingerbrand ook juist de bewuste namen moest onleesDat een noodlottige
wijzing te geven.
huwelijk

in
spoedig meende ik, wel is waar dien Albert Jans te herkennen
dien A. J. DUCK, wiens stukken zoo vaak met die van Codde verward zijn.
Besproken
en door A. Bredius in het Archief V blz. 288.
is deze in Bode's Studien (S. 134-141)
AI. de onderteekening
van Jacob Duck, die
ziet in het geentrelaceerde
Laatstgenoemde
baar

maken!

Reeds

Van die twee
zijn opleiding genoten had en later lang in .den Haag woonde.
wel vaak de
maar daarentegen
heeft echter Bode nooit de I alleen aangetroffen,
In de onderteekening
A. I. Duck den
der andere letter.
A. zonder toevoeging

in Utrecht
letters
initiaal

van den veeschilder
naam JACOB AZN. te lezen gaat dus niet aan; en afgescheiden
Jan
in
stukken
den
van
A.
Duc
er
dus
zekeren
Duck
le Ducq 'en den Utrechtschen
zijn
Jacob
Dat dit Albert Janszoon zou zijn is niets dan eene conjectuur.
trant van Codde bekend.
Dat het bestaan
van Bode, evenmin.
Jacob Azn. evenwel is hij, blijkens de ondervinding
maar
A. Duc is
ik
erkennen
schilder onzeker is, zal
van een derden gelijknamen
gaarne
DE VILLE,schilder
BewijsregisterWeeskamer in dato 23 Decemb. 1638; in dato 19 Maart 1643wordt JACQUES
als borg genoemd.
,
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nu

eenmaal

geen

allen

gevalle
Pieter Codde.

Jacob

blijkbaar

Duck; het laatste woord over de schilders van dien naam is in
4 nos moutons,
in casu
Maar, revenons
nog niet gesproken.
"
.
°. '

alleen

zonderde
Een niet
zijn kunstkabinet
hij uit van zijne erfstelling.
viel
deel
ten
aan zijn dienstmaagd
BARENTJE WILLEMS.
legaat
"Ten
onbelangrijk
van
ende
insichten
de
oude
ende
bewezen"
had
die
hem
diensten,
respecte
lange
sij
haar
alle zijne gereede penningen en gelden,
bewees, vermaakte
hij
,,ende nogh dagelyks"
al zijn zilverwerk,
lakens
en
bedden,
zijne
dekens, al zijne kleederen en bovenpeluwen,
Niet

dien

ter*waarde
van
naar keuze en volgens taxatie.
nog keukengereedschap,
Ontevredenheid
der nabestaanden
was
over zulke liberaliteit
ten opzichte der dienstbare
haar legaat was allicht grooter
te voorzien;
dan het hunne, maar om alle oppositie te
voorkomen
en om zeker te zijn, dat zijne Barentje het haar toegedachte
rustig zou gedat wie tegen haar querelleerde
of haar ten opzichte van
nieten, bepaalde hij uitdrukkelijk,
het haar nagelatene
in
van de erfenis geheel
den
zelf
eenige moeielijkheid
weg legde,
zou
of niet, de bedoeling
werd bereikt;
dezer bedreiging
uitgesloten
zijn.
Overbodig
kwam
in
het
bezit
van
haar
maar
niet.
vooreerst
Barendje
rustig
legaat,
nog
Hierover zal zij echter niet geklaagd hebben, want het wachten droeg haar goede
vruchten.

Pieter

van lichaam" overleefde zijn gang naar
Codde, hoe ook "sieckelyck
notaris
Hellerus nog vele jaren.
Wellicht
knapte hij weer op en kon hij in r6y
werkzaam aandeel nemen aan eene taxatie van schilderijen. 1)

den
een

bleek zelfs voorbarig te zijn geweest, daar 22 Septemb.
Zijn testament
1676 zijn
Hans
in de
in
i
de
de
Kerk
zuster
Elisabeth
Nieuwe
en
zwager
Reiger
April 1678 zijne
Oude Kerk ter ruste gelegd werd.
Bij vooroverlijden waren hare descendenten
geinstitueerd;
in 1669 zullen zij er dus wel geweest zijn, want verwachten
kon de 65jarige Elisabeth ze
meer.
Of ze in de negen jaren, die er voor Pieters dood nog verliepen overbezwaarlijk
leden zijn ? Zoo ja, profiteerden
niet hunne neefjes en nichtjes er van; zoo neen, werden zij
meer
dan deze.
Toen Pieter Codde den r 2e October 1678 in de Oude
nog
uitgesloten
Barentje Willems na
was 2), liet hij zijne dienstmaagd
als eenige
Er is dus blijkbaar een tweede testament
geweest,
erfgename.
wellicht
in den zomer van 1678 na den dood van Elisabeth
zijne beschik-,
gepasseerd,
omtrent
zal Pieter
daarin wel bevestigd
en schilderstukken
kingen
zijne teekeningen
veel genoegen zou Barendje daarin toch wel niet hebben gehad, tenzij om ze te
hebben,
Behalve het haar in het eerste testament
erfde zij nu nog
gelde te maken.
beschrevene,
Kerk

het

naast

zijne zuster
en universeele

huis, waarin zij met
collateralen
impost subject

begraven

haar
waren

Andere bezittingen,
zoolang gewoond had.
er niet; zij werden althans niet aangegeven 3).

meester

den

i) Bode S. 614.
2) Handboogkapelno. 35, 2e laag; Pieter Codde, schilder,van de Keysersgraft.
3) 3e register dcr collateralesuccessie,fol. 204 v°. ;20 Januari 1679door Jan Zeeuw,Craenmeesteraen de buytekantvan
nieueyland;begr. Zuid. Kerk, 6 Sept. 1690,Jan Seeuw, Kraenmeesterop Rapenburgby de oude Oost-Ind.werf.
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''

een rustigen ouden dag te bezorgen;
genoeg om der erfgename,
om haar een plaatsje als provenierster
in het St. Jorishof of eene andere
Wellicht zocht zij dit dan ook; op de Keizersgracht
te verschaffen.
dergelijke
instelling
bleef zij althans
Reeds 13 Juli 1679 verkocht zij het huis aldaar aan Sara
niet wonen.
de weduwe van Mattheus van Uffelen voor de som van f 25001).
Sedert I6s7,
Sloyer,
toen het voor f
zal
het
wel
niet
zooveel
in
waarde
was,
5000 gekocht
gedaald zijn, maar
Er

immers

toen

was

trouwens

voldoende

waren

behoorden.

in
Dat

de
de

koopsom
voorkeur

de

met

twee

die er nu wellicht niet bij
achterwoningen
begrepen,
haar
in onmin gebracht heeft
niet
betoond,
Barentje
haren overleden
haar bij
meester, blijkt uit de assistentie,
aan

den

familie van
gansche
van het huis door Pieter
verkoop

hem

worden

behalve
Codde, denkelijk den makelaar verleend;
ALBERT
VAN
DER
als
hare
EYCK
vierendeelen
JAN
genoemd..
Was de laatste als schilder bekend, dan zou zijne identiteit met Barentje's
medelegataris
evident zijn.
Maar als zoodanig vond ik hem nergens vermeld.
ZEEUW

en

van Pieter Codde verhuisd is en wat er verder
de gelukkige
erfgcname
is voorgevallen,
is mij niet gebleken en zal wel niemand mijner lezers belang
inboezemen.
Zonder descendenten
overleden, leefde de schilder zelfs niet in zijne werken
totdat
in
den
laatsten
Dat ik hier eene
voort,
hij pas
tijd in zijne eer hersteld werd.
Waarheen

met

haar

van hem heb kunnen geven, moge op nieuw een bewijs leveren hoelevensbeschrijving
veel er nog in onze kunstgeschiedenis
te doen valt.
Immers, waarom zou, wat voor
Pieter
Codde gelukt
is, niet bij tal van anderen evenzeer mogelijk zijn, omtrent wier
zeker
niet minder bekend kan zijn dan tot dusver omtrent de zijne.
levensomstandigheden
Ik zal wel niet weersproken
der
worden in mijne bewering, dat de geschiedenis
kunst
van

een even onmisbaar
de

Onder

staatkundige

deel der Nederlandsche
partijen of van het streven

kunstgeschiedenis
hun invloed op

naars ;
bedeelden

ontvonkte

en

versta

ik daarbij

hunne

tijdgenoten,
daarin
bezielde,

vormt als de historie
volksgeschiedenis
naar rijkdom door handel en nijverheid.
van kunsteniet eene reeks biographien

stellig
de mate,
ligt hunne

waarin
beteekenis

genie de minder rijk
voor de kennis van het

hun

Maar om die te kunnen schatten,
moeten wij henzelven kennen, allereerst
voorgeslacht.
ook als
in hunne werken, maar ook in hun doen en laten.
Kan men nu een kunstenaar,
te
ten
volle
zonder
kennen, dan
zijne levensgeschiedenis
zoodanig
onmogelijk
begrijpen,
is de biographie
van ieder man van eenige beteekenis
ecne, zij 't dan ook indirecte
tot
de
van
en
bijdrage
geschiedenis
ontwikkeling.
beschaving
XX fol.
i) Kwijtscheldingsregister

I

AMSTERDAMSCHE

EN

BOEKDRUKKERS

BOEKVERKOOPERS

UIT DE
ZESTIENDE

EEUW

(tot omstreeks

1580.)

DOOR
MR. N.

DE

ROEVER.

met de gehebben
ons met voorliefde
IJ, Nederlanders,
bezig gehouden
schiedenis van het gulden tijdperk van ons volksbestaan.
Wetenschappelijke
mannen valt het thans niet moeielijk aan de hand van kundige schrijvers
of volksleven zich te verplaatsen in
over historie, letteren, kunst, wetenschap
de
eeuw.

Het

laatste

is een

hulde

en over het geheel in de zeventiende
jaren van de zestiende
door de zonen van de ijzeren aan hun vaderen van de gouden

eeuw gebracht..
Die voorliefde
de

drijfveeren
van lieverlede
inboezemt.

We kennen ofleeren de hoofdpersonen kennen en meenen
is begrijpelijk.
te bespeuren,
die hunne handelingen
hebben geleid, en met deze personen,
onze vrienden, stoffeeren we het verleden, dat ons nu hooger belangstelling

Onder

welke

menschen

zij verkeerden

weten

we.

We kennen

de deugden
van dat volk zijn ons

De denkbeelden
en gebreken
van het volk waaronder
zij leefden.
niet vreemd, evenmin als het ons onbekend is op welk peil van verstandelijke
ontwikkeling
hoe het
het stond en hoe het dacht over kunst, ja we kunnen ons duidelijk voorstellen,
er in de steden en in de huizen van dien tijd uitzag.
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,

om
daartoe
waren reeds niet weinig in getal en dagelijks,
hulpmiddelen
zoo te zeggen, worden in de archieven nieuwe bronnen geopend, die voor de schrijvers
waren bf door hen niet op hunne juiste waarde
van voor onzen tijd bf niet toegankelijk
werden geschat.
Ik zal echter
van onzen gulden tijd is ons dus vrij wel bekend.
De "cultuur"-toestand
Onze

zijn om te beweren,

de laatste

doordringen.
De gulden tijd
geplant, die de gouden
Wat

dat we er in veel opzichten

heeft

een

echter

voorganger

niet dieper

gehad,

waarin

appelen zouden dragen.
eeuw is niet te vergelijken
van die zestiende
bekend is.

we weten

van de zeventiende
Vooral
blijkt
Op zoo afgebakend
in de landshistorie

deze
terrein

onwetenheid
treden

we

als

we

de

in
gaarne
zien gaarne

in zouden

kunnen

de boomen

werden

met al hetgeen

ons
'

beoefenen.
plaatselijke
geschiedenis
allerlei bizonderheden,
waarnaar men

waarvan
ons
leven in de straten,
vraagt.
iedere steen bekend
thans
is, we treden gaarne de huizen binnen om een oogenblik te
hunne
bewoners.
Maar drie eeuwen en meer hebben de straten
bij
verwijlen
toenmalige
en de huizen veranderd
en hunne bewoners niet minder.
Slechts als we kasten vol boeken
van papieren
we
de poorten van de stad van
en bergen
hebben
gaan
doorgeworsteld
't verleden

niet

We

binnen.

dan zullen we moeten erkennen, dat we,
Blijven we ons bepalen tot Amsterdam,
het op toestanden
en personen aan, ons slechts een in vele opzichten onduidelijk
'
kunnen vormen.
In de eerste plaats is dit te wijten aan de schaarschte
der bronnen.
De tijd- en

komt
beeld

van den keizer, in wiens staten de zon nooit onderging,
hebben er weinig
landgenooten
werk van gemaakt,
om gedenkschriften
achter te laten of, zoo ze bestaan hebben, zijn
ze te loor gegaan
of door de nakomelingschap
De dichters en schrijvers
opgeruimd.
onder hen zijn te tellen;
vele denkers
door
den looden arm der kerk verdrukt;
de
zijn
wier werken we nog vaak bewonderen,
met
hunne
kunstenaars,
zijn
namen, op weinige

.

ten prooi geworden,
en als we thans uit het stof der
na, der vergetelheid
uitzonderingen
archieven hunne namen hebben opgedolven, dan kost het ons moeite om hunne kunstvoort
Het heeft er bijkans den schijn van alsof de mannen van dien
brengselen
aantewijzen.
waren dan mannen van zaken of stoere zeevaarders,
die meer zorgden
tijd niet anders
voor 't vullen van de geldkist, dan van 't kweeken van geest of schoonheidsgevoel.
Zoo schijnt het ons, want in waarheid was dit het geval niet. Telkens ontdekken
we

de

sporen

sociale

van

een

krachtig

maar

toestanden,
geven onze musea van
restauratie-woede
gespaard
schoonheidsgevoel,

de

en

opgewekt
tegen de toenmalige
leven, worstelende
is het, om die sporen te volgen.
Voor 't overige
van oudheden
door tijd en
met de gedenkteekenen
voor de
van een fijn beschaafd
bewijzen
aanwezigheid

moeielijk
kunst en
de

vrucht

van

een

hoogere

ontwikkeling.

Dat

daarnaast

nog echt

"
'
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maakt het bestudeeren
van dit tijdperk voor ons
bestaan,
dien
van
zich
voor gelijk ze waren,
De
menschen
deden
niet minder aantrekkelijk.
tijd
en de gekunsteldheid
van latere eeuwen was bij hen niet te vinden.
is er wel de grootste
oorzaak van, dat vele onzer
der bronnen
De schaarschte
middeneeuwsche

ruwheid

kon

voor het overige
aan de weinige hun bekende
zich vasthoudende
gegevens
schrijvers
of
in
een
andere
fout
dat
ze toestanden
lieten
hunne verbeelding
vervielen,
vrij spel
voor eene andere.
heerschende
op de eene plaats ook geldig verklaarden
vindt dan ook telkens reden
houdt
Wie zich met de plaatselijke
geschiedenis
bezig
waarmede de gevierdste
over de weinige ernst en volharding
om zich te verwonderen
schrijvers
schrijvers,
6enzoovele

van dit tijdperk zijn te werk gegaan.
Ja, zelfs de
cultur-geschiedenis
maar
al
te
tot onderdeelen
vertoonen
vele kwestbare plekken,
die zich bepaalden
van
de gewone fout van
van
het
verzuimen
archieven-onderzoek,
gevolgen

over de

hen, die meenen, dat de wijsheid
auteurs van gezag.

alleen

in gedrukte

boeken

steekt,

en die zweren

bij de

in dit tijdschrijft eenige bijdragen te leveren voor de kennis
Ik heb mij voorgesteld
van het tijdvak van KAREL DEN V. Dat ik mij hierbij strikt wensch te beperken tot
toestanden
en Amsterdamsche
kan niemand verAmsterdamsche
Amsterdam,
personen
Ik zou van het bovenstaande
afwijken en in den fout vervallen, die ik anderen
ik
indien
mij waagde op een veld, mij niet zoo goed bekend als
verwijt maak,
waarin de schatten voor de geschiedenis van Amsterdam
begraven liggen: het Archief.
er wellicht toe medewerken,
om ons meer en beter de
Deze opstellen
kunnen

wonderen.
een

tot
dat,
,

burgerij uitmaakten.
personen te doen kennen, die de kern der toenmalige
boekdrukkers
Ik wensch een begin te maken met de Amsterdamsche
en boekmet
dien
dat
ik
de
zestiende
eeuw
tot
uit
verstande,
1580,
mij verongeveer
verkoopers
het vastgestelde jaartal
te overschrijden.
oorloven zal, waar het onderwerp het medebrengt,

ik de woorden van D, A. M. LEDEBOER, in de voorrede
onderschrijf
instemming
en uitgevers
van zijn alfabetischen
in Noord
lijst van boekdrukkers,
boekverkoopers
als
Nederland
boekdrukkunst"
laat
er
"de
hij zegt:
mij
(Utrecht
bijvoegen
1876)1)
- "waardoor
de boekhandel
al wat wetenschappelijk
is, leeft en werkt, wordt in haar
acht geeft."
wanneer men op hare geschiedenis
"nut het meest gewaardeerd
twee
kan
men
Men kan
tot
de
kennis
dier
medewerken.
Op
wijzen
geschiedenis
Met

'

met nauwlettende
der boeken in een bepaald tijdvak gedrukt,
zorg de titels aanteekenen
en de namen opschrijven
van drukkers en uitgevers, hun lettervormen
en hun
vergelijken
werken
om daarmede
tot de wetenschap
te komen van wat, waar en door
bestudeeren,
1) Naar dit werk, met zijn chronologischregister van r877, en het in 1872verschenen,,de boekdrukkers; boekverkoopers en uitgeversin Noord-Nederland"(niet in den handel)verwijsik hier
.
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er

is gedrukt
van de boekdrukkunst.
wien

daarvan
bewerker
wil ter hand nemen,

verschaft

De
boeken
paald

is de

Dit

en uitgegeven.

eene

om uit hun

bibliografische

methode

der geschiedenis

onmisbare

inhoud

voor ieder, die de
handleiding
de ontwikkeling
te peilen van een be-

tijdperk.
Maar hij, die zich hiermede

onledig wenscht te houden, verlangt meer te weten dan
een bibliografie
hem geven kan. In den kring der coryfeen op het gebied van wetenschap,
en boekhandelaar
letteren en kunst mag men geen plaats aan den boekdrukker
ontzeggen.
Wat er daarom nog kan worden
Voortdurend
kwamen deze met gene in nauwe aanraking.
en drukkers toelicht, verdient te
gevonden, dat het leven een streven van boekverkoopers
worden aangeteekend,
niet alleen omdat het bijdragen
geeft voor de geschiedenis van den
- maar
onderdeel van de culturgeschiedenis
boekhandel,
op zich zelve een belangrijk
minder

niet

omdat

het

de

vrienden

betreft

van

de

denkers

en werkers

van voorheen,

hun tijd tot den onzen spreekt.
tusschenkomst
De methode, die zich dit ten doel stelt zou ik eene biografische
willen noemen.
"'
Hoe beide elkaar aanvullen en alzoo onmisbaar zijn voor elkaar en voor deze tak der gezal ik wel niet behoeven te betoogen.
Toch werden ze zeldzaam te gelijk gevolgd.
schiedenis
in de boekerijen,
de andere moet de
Vindt de eerste methode hare bouwstoffen
archieven tot werkplaats
kiezen.
door

wier

Sedert
is

hier

werken
van

niet

meer

dan

de

plaats
te beoordeelen.

hunne

uitkomsten

anderhalve
om

de

meer-

eeuw

heeft

of mindere

men in de eerste
waarde

richting
van de bekende

gewerkt.

Het

bibliografische
Ik wijs er echter op, dat al deze schrijvers bij het te boek stellen
waren van de aanwezigheid
der voortbrengselen
van
afhankelijk

de

en zestiendevijftiendevan
lijsten
boekverkoopers

en dat tengevolge
daarvan chronologische
voorshands
gedoemd zijn om te lijden aan
van een nauwgezet
Alleen de uitkomsten
groote onnauwkeurigheid.
archieven-onderzoek
kunnen die onnauwkeurigheden
verbeteren
en vaak het ontbrekende
aanvullen.
,
Waar de archieven goed bewaard en gespaard zijn, daar zou 'k haast durven zeggen
dat

men

en

persen,
bodkdrukkers

eischen
redelijke
stelle, te vinden is. Daar is het zeker
ook de drukkerijen
uit de' vijftiende eeuw aantewijzen,
de prenters, de lettermogelijk
en
te
doen
die
om het aanschijn
te
snijders
samenwerkten,
figuursnijders
kennen,
schenken aan die thans zoozeer gewaarde
die de oud vaderlandsche
wiegedrukken,
persen
tot eer verstrekken.
I
Het Amsterdamsche
archief heeft ten gevolge van de bekende stadhuisbranden
alles,

mits

eeuwsche

slechts

op de rekening van 't vuur zetten - geen stukken, althans
Voorstanders
der historie betreuren
geen noemenswaardig
aantal, uit de vijftiende eeuw.
dit te recht.
In het midden van de vijftiende eeuw, toen de stad voor het grootste deel
in vlammen
was opgegaan,
de landsheer,
dat Amsterdam
getuigde
"la ville la plus
de tout nostre Pays de Hollande"
was. Dat dit geene overdrijving
was heeft
"marchande
laat

ons al het verlorene

maar
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de

heer

TER Gouw

in

van Amsterdam
zijne uitmuntende
geschiedenis
aangetoond
2).
Maar dit zegt nog niet, dat het ook de rijkste stad kon worden genoemd.
Hoe dit
dat de meest onmisbare
bronnen voor de kennis der culturzij, het is te bejammeren,
toestanden
door het vuur zijn verteerd.
ik

dat ik mij niet voorstelde
voor de geschiedenis
bijvoegen,
van de boekdrukkunst
uit dien tijd iets aan het licht te brengen.
Ofschoon de jaarwaartusschen
men
den
van
de
oudste
nederlandsche
boekdrukkers
tallen,
werktijd
plaatst,
in de tweede helft der vijftiende eeuw vallen, ontmoet men, zonderling genoeg,
meerendeels
Laat

'

er

aanstonds

te Amsterdam,
tenzij men geloof mocht schenken aan de zegslieden van
geen hunner
LEDEBOER, waar deze in zijn chronologisch
register op de alfabetische
lijst twee Amsterdamsche drukkers uit de vijftiende eeuw opgeeft.
.
omdat er wel drukkerijen
Ik noem dit een zonderling
en boekververschijnsel,
worden
in
ons
waar
in
verscheidene
steden
van
dien
land,
tijd zeker
koopers
genoemd
ik noem slechts Gouda, Leeuwarden,
niet zooveel
Zwolle,
omging als te Amsterdam,
al maak ik hier gaarne eene uitzondering
voor
's Hertogenbosch,
Middelburg
Delft en Leiden, van ouds de drie voornaamste
Noord-Hollandsche
steden, en
Haarlem,
Amsterdam
heeft dit gemeen met Dordrecht,
waar de
voor Utrecht, de Bisschopsstad.
zelfs niet voor het midden der zestiende eeuw wordt aangetroffen.
eerste boekdrukker

Deventer,

had

En Dordrecht

ook wel iets te beteekenen !

der omstreeks
Amsterdamsche
1466 ingestelde
zou
de
van
voor
drukkerijen hier ter stede
weeskamer,
aanwezigheid
geven
eenig bewijs
vo6r den aanvang der zestiende eeuw, doch ik heb er, evenmin als de Heer TER GOUw, iets
kon wettigen.
Het behoeft geen betoog, dat daarmede
wat mijn vermoeden
gevonden,
Ik

_

toch

vleide

mij,

dat

het oud-archief

althans

van Amsterdamsche
van
is aangetoond
wiegedrukken
nog niet de onbestaanbaarheid
v66r I soo.
Ik zou zelfs aan onze vaderlandsche
boekerij-bewaarders
ernstig op het hart
is
in
te
stellen.
niet
van
Het
willen drukken, om daarnaar een onderzoek
belang ontbloot
van dien tijd een zoodanige afnemer van
handelsstand
om te weten, of de welvarende
of-drukkers een bestaan
eenige boekhandelaars
dat als in de
maken
het
verschijnsel,
op
opmerkzaam
'
ze steeds
van
boeken
wordt
der Weeskamer 3)
oudste intitulatie-registers
melding gemaakt,
of juweelen,
waaruit ik de gevolgonder de "cleynheden"
zijn opgesomd
(cleynoden)
zeker
even schoon gewaren,
getijde-boeken
maak, dat het schoon verlichte
trekking
den boekhandel
konden

vinden.

was, dat binnen
Ik wil echter

de vesten

boeckin een lederen of in een "warsetten
als versierd, want ze werden meestal
met
zilveren
om
wel
te
worden
en allezins waardig gekeurd
sack" geborgen
"besloeten"
In
dien tijd waren gedrukte boeken
ende capittelstock"
zilveren "sloten
of verguld
').
zeer
zeldzaam.
naar 't schijnt

bonden

t) Decl III bl- 74 en volg.
3) GewoonlijkWeesboekengenoemd.
4) Zie b.v. Weesb. I bl. 368. II bl. 45 vo. 266. 335 vo.
I"-

-
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was MR. JAN
wiens naam ik aanteekende,
eenige bezitter van een bibliotheek,
die
VAN NAERDEN, de vader van dien JAN JANSZ. VAN NAERDEN, in de Warmoesstrate,
die naar 't
in 1501 raad en in 1505 schepen der stad werd 5). Waaruit zijne bibliotheek,
niet
zoon bleef, bestond, was helaas
in 't bezit van zijn genoemden
opgegeven.
schijnt
De

ANDRIES BOELENS, den door den Heer VAN,SOMEREN
hebben
boekenminnaar
we thans nog slechts een tweetal.
ontdekten
name
bekende
boekenverzamelaars.
We
zullen
het er voor mogen houden, dat
bij
wereldlijke
er aan het kleine wetenschappelijke
centrum, dat het college van de familie EGGERT vormde,
van eenigen
een bibliotheek
verbonden
omvang
was, en dat in de kloosters en in de
Met den iets later

geleefd
Amsterdamschen

hebbenden

van de Amsterdamsche
pastorien
waaruit
wellicht de drie geleerde

boeken te vinden waren,
geestelijkheid
godgeleerde
zonen van Amsterdam,
die in de geschiedenis
zijn
wijsheid hebben geput.

bekend

hunne eerste
geworden,
De Anonymus
ad calcem Pontani, die in dezen tijd leefde, zegt wel van de Amster_
als hij hunne deugden opsomt, dat ze arbeidzaam
en winstzoekend,
dammers,
spaarzaam
en matig, liefdadig en getrouw aan hun vorst waren, dat ze zich toelegden op den handel
en dapper
zich toonden in den strijd, maar dat ze de wetenschappen
beoefenden daarvan
maakt

in 't algemeen op het laatst der
hij geen gewag. Daardoor
schijnen de Amstelaren
eeuw nog niet te hebben uitgeblonken.
Eerst als dit een onjuiste opmerking
vijftiende
kan
men
dat
er
vele
namen
van
en drukkers voor ons verzeggen,
is,
boekverkoopers
loren

gingen.
Uit de eerste

jaren van de zestiende eeuw zijn ons echter reeds een drietal "prenters'"
bekend.
De eerste is CORNELIS VAN PEPINGEN, blijkbaar geen geboren Amsterdammer,
wiens drukkerij
was in de Jonge Jacobsteege
uit wiens
gelegen
7) in de Kalverstraat,
zeldzaam boekje bezat getiteld:
JACOBUS KONING een uiterst
"Hier beghint
devoot
voor
mensce.
goet en(de)
Hoe
boecxke(n)
ee(n) yegelicken
kerstene(n)
sal ende helpen onsen heer sijn sware
me(n) den barch va(n) Caluarien
op climme(n)
cruse dragen wa(n)t hi seer moede is gheworde(i1) va(n) den swaren anxte des doots 8).

werkplaats
een seer

Daarna

noemen

wij HUYG JANSZ. VAN WOERDEN, die na te Delft en nog in't jaar
dat hij door JAN SYVERSZ werd
1505 te Leiden te hebben gedrukt, waar men vermoedt,
weldra
naar
in
de
Kalverstraat
opgevolgd,
zijne persen
Amsterdam,
bij de H. Stede, overbracht en in 1506 een stichtelijk boekske in 120. "wandelinghe
der kersten mensche" in 't licht
gaf, een boekje,
Amsterdam
in

dat met een ander
1876

in het

van
zijner drukwerken
op de historische tentoonstelling
Oudemannenhuis
te zien was 9). De tijd van zijn vestiging

'
6j Wcesb. III bl. 53.
6) Oud-HollandI bl. 228.
i) Waar die gelegen is, kan il: niet opgeven,zeker niet ver van den Dam, aan de Westzijde vgl.VVagenaar
III bI. igo.
8) Dit exemplaarberust thans op de stedelijkebibliotheekte Haarlem.
bl.
9) Catalogus
136. Zij berusten thans op de Universiteits-bibliotlieel:
te Amsterdam.
1. 1
.
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Hij verscheen
schijnt op een paar maanden na bepaald te kunnen worden.
van
kocht
van
voor
Leiden
en
den volder
20
schepenen
namelijk
Juli i 506
nog op
waarvoor hij betaling kon bekomen ter weeskamer
CORNELIS CORNELISZ. een obligatie,
dat het bovengenoemde
Men zal zich herinneren,
van Amsterdam
boekje in December

hier ter stede

van de pers kwam.
Op de Amsterdamsche

weeskamer

berust

een "weesboek"
het derde in den reeks,
in
dit echter is in
vorige zijn
perkament,

De beide
dat loopt- over
509-15a9.
de jaren
De beide bladen zijn versierd met randen bestaande uit ruitvormige stempels
leder gebonden.
en een leeuw, die het wapen der sleutelstad
cen distelstruik
vertoonen
welke beurtelings
Zou dit bindwerk van HUYG JANSZ. zijn?
vasthoudt.
Een echter bestaat uit rozen.

In een klein stukje
bekend.
bij zijn voornaam
van zijn bestaan
deelde ik reeds de ontdekking
mede.
van I88I
in Eigen
Haard
als
te
bekend
CLAES
de
De
Heer TER
zijn
prenter.
Hij scheen in zijn tijd algemeen
derde deel van de geschiedenis
van Amsterdam 11)
in zijn ' kortelings
verschenen
Gouw
de meester-drukker
houdt hem voor een gezel van HUYG JANSZ., maar hij zou evengoed
"Dit is een nieuwe suverlike
geweest kunnen zijn van een boekje mede in 12°. getiteld:
in
werd
binnen Amstelredam
dat
die
1508
"gheprent
op die
noyt geprent is",
boemgaert,
Een

derde

boekdrukker

is ons alleen

de keur op het drinken van onveraccijnsd
CLAES overtrad
bier en
van
St.
eene
kerk.
men
de
hieruit
deed
processie
Nicolaas-parochie
bij
Mag
opmaken, dat hij aan de oude zijde woonde?
in "la ville la plus marchande"
hebben gebloeid, is niet geOf deze drukkerijen
Zeker is het, dat we HUYG JANSZ. in 1517 te Delft terug vinden,
makkelijk uittemaken.
te vermoeden.
echter
Wij weten,
nog geen reden geeft om het tegenovergestelde
hetgeen
oude

Burchwal"

boete

van woonplaats
veranderden.
Moet men
van die dagen meermalen
waarmede
eene
de
werkten
en
de
slechte
uitkomst,
zij op
plaats
toeschrijven
of is het te wijten aan de .
die er hen toe dreef hun geluk elders te gaan beproeven,
- de magistraten
dan
ook
eerst
later
het
waarmede
eenige jaren
zij
gestrengheid
van boeken en geschriften,
die den ketterop het verspreiden
dwongen waren toetezien
ze vooral na de keizerlijke
van
en waardoor
schen
aanwakkerden,
placcaten
geest

dat

de boekdrukkers

aan

dit

i 5 29. 7 October 1531. 22 September
1540 en
1521. 1 7 Juli 1526. 14 October
nu
waren
en
de
dan
voor
wel
het
18 December
"printers"
1544
genoodzaakt
gerecht te
Zoowel de eene als de andere reden zullen
toetedienen ?
roepen, om ze eene ,correctie,"
8 Mei

er toe hebben
Een

medegewerkt.
keur

gestrenge

tegen

zulke

verboden

lectuur

werd

te Amsterdam

in den

i0) Schepenbriefin 't gemeente-archief.
blz. 302.
12) Dit boekje behoorde in 1876 aan den Heer J. B. Westerwoudt en bevindt zich thans in het Bisschoppelijk
Museumte Haarlem.
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zomer van

1528, op den 7 Augustus
afgekondigd I'). Zij hield in ,,dat alle printers ende
materie
voertaen
drucken
ofte printen zullen, tensy dieselve materie
"druckers
ghenen
ende geadmitteert
,,eerst gevisiteert
zij by mijne Heer die Schout ende Burgemeesteren".
De vrijheid
werd hiermede
en de censuur ingeste1d 14) van het
van drukpers
afgeschaft
van Leuven moest overlaten.
gerecht, dat het onderzoek later aan de universiteit
Uit deze keur blijkt duidelijk, dat er toen reeds een aa1Ztal drukkers in Amsterdam
hun beroep dreven.

stedelijk

en boekverkoopers
dien tijd een achttal boekdrukkers
bekend,
Mij is omstreeks
die ik hier achtereenvolgens
zal behandelen;
allereerst PIETER JANSZ THIBAULT of TIBOUT,
die de aanleiding tot het afkondigen
van die keur gaf, verder DOEN of DODO PIETERSZ.,
Mr . LUYT, JAN SYVERSZOON DE KREUPELE met REINIER HENRICKSZOON, JACOB DE
BOEKBINDER, en WILLEM CORVER.
Ik

wel zoo veel mogelijk maar niet streng aan
bespreking
te
houden.
Goede
lijsten zijn - ik zei het
chronologische
volgorde
chronologische
reeds
niet optemaken
en eindpunten
van den werktijd onzer
zoolang de aanvangsniet vaststaan.
worden gewerkt, en daarDaartoe
moet ook bibliographisch
typografen
wensch

mij

bij

deze

eene

ik mij, ofschoon
in mijn plan lag, niet gewaagd, omdat ik
het aanvankelijk
onzer Universiteits-bibliotheek,
vernam, dat Dr. H. C. ROGGE, de boekbewaarder
zichjuist
dit werk had ten taak gesteld, en, beschikkende
over alle hulpmiddelen,
tot
ongetwijfeld

aan

heb

een goed einde zal brengen.
Een voorloopige
chronologische

boekdrukkers-,binders
lijst van Amsterdamsche
kan
uit
worden
en-verkoopers
hetgeen volgt gemakkelijk
opgemaakt.
In den Catalogus
MOLL werd
der boekerij van den Amsterdamschen
Hoogleeraar
onder N°. 701 het eenige boekje beschreven
voor zoover mij bekend door den eersten
hier genoemden
In hetzelfde jaar werd
Het droeg het jaartal
1528.
prenter
gedrukt.

hij door het gerecht gecorrigeerd.
Waaraan
PIETER JANSZ. zich had schuldig gemaakt,
lezen we in de correctie.
,,Gecundight den VII Augusti XVc XXVIII present enz.
"Alzoo PETER JANSZOENTIBAUT,printer, God noch eer ansiende zekere
,,schande!icke ende oneerlicke briefgens geprint heeft bcgrypende grote schof,,feirlicke materie, trecl;ende alle eerbare harten zoe wel geestelick als waerlick
.,tot oneer, zulcx, dat men die nyet en behoert te noemen, soe seggenmyne
"Heeren vanden Gerechte hem ouer vocr correctie, dat hy twee uren lang
,,staen sal op die kaek hebbende desc briefgens om zyn hals ende dat gedaen
"zynde, zal hy eenen bedevaert doen tot onsen lfeuer Vrouwen ten Eenzeel
"gaende vuyter stede ende die vryheit van dien voer een soendaghe eerst.
,,comende, brengende schyn dese bedevaert gedaen te hebben"15)
i3) Keurboek t). blz. 134.
14jEen aardig voorbeeld van die censuur meen ik te ontdekken n de afwijkingenvan twee met den datum van
15 Juni 1568 door WILLEMJACOBSZ.
uitgegeven mirakelboekjes. LE LONGmaakt daarvan uitvoerig gewag in zijne
Reformatie bl. 334 en schrijft het verschil toe "aan de valschhertigheytder Papisten", dat ik natuurlijk voor zijne
rekening laat.
Correctien achter lceurboekD. bl. 2
.
25t
.
,:
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Dat

men

hier

riekende "briefgens"
Luthery
te denken
als men aanneemt,
wordt waarschijnlijk
dat deze Amsterdamsche
heeft,
dezelfde persoon
is als de leidsche,
die in 1536 een bijbel drukte, die verdrukker
boden werd 16). Deze bijbel lag te Amsterdam
bij JAN SYVERSZ. te koop.
niet

aan

obscoene

maar

aan

naar

De

dat wij hier 66n en denzelfden
onderstelling,
persoon voor ons hebben is niet
De laatste
te gewaagd.
wordt genoemd is in 1530. We
maal, dat hij te Amsterdam
is. Van 1533 tot 1546 vinden we
zullen zoo aanstonds
zien, dat hij naar elders vertrokken
een PIETER JANSZ. te Leiden en juist in Mei r 5q.6 zullen we berichten
van den dood des
Amsterdamschen
drukkers ontvangen.
vroegeren
Het is echter evengoed mogelijk, dat de Leidsche drukker dezelfde is als een naamwerd.
1546 te 's Gravenhage
geadmitterd
genoot, die in September
We mogen het er voor houden,
dat PETER de hem opgelegde bedevaart
naar
den
van
die gewoonlijk
kant
de
bladEenzeel volbracht
heeft, ofschoon de secretaris,
op
dat hem het bewijs "de schijn" was vertoond,
het in dit geval niet
aanteekende,
PETER bleef voorzeker
niet wederspannig aan
de wet, ware dit zoo geweest
gedaan.
van
dien"
zou
deser
stede
in 1530
ende, de
zijn en ...
hij
"uyt
jurisdictie
gebannen
we hen nogmaals,
nu echter
niet in zijn bedrijf, maar als belangstellend
ontmoeten

zijde
heeft

bloedverwant.
16 Juli 1530 verscheen
ten stadhuize voor weesmeesteren
URSUL JANSOp den
de
weduwe
van
den
kalkmeter
WILLEM
om
in
DOCHTER?
GERRITSZOON,
tegenwoorvan de verwanten
van haren
overleden
hunne
kinderen
digheid
gezamenlijke
man,
van de vaderlijke
gedeelte
nalatenschap
toetewijzen,
zij recht hadden 17 )..
waarop
PIETER JANSZ., boeckprenter,
haar en ontving als oom het ,bewijs," voor de
vergezelde
waarvan het oudste veertien het jongste twee jaren oud was, in tegenzes minderjarigen,
van JAN JACOBSZ. van Monnickendam
en van PIETER HENRICKSZ. 18) als
woordigheid
dat

het regel was, dat deze acte plaats had ten overde magen
zijde, in dit geval van den vader, moeten we het
er voor houden, dat PIETER JANSZ. met de zuster van WILLEM GERRITSZ. gehuwd was.
Uit dit huwelijk werd hem een zoon geboren, JAN PIETERSZ. genaamd, die we eenige jaren
,,vrunden",
staan van

later

bloedverwanten.

Aangezien
van de bestorven

als boekverkooper
hier ter stede gevestigd
zullen vinden.
PIETER JANSZ 'S naam heb ik in Amsterdam
niet meer

blijkbaar
optad in

elders
1533,

dat

Wij zagen,
gevestigd.
alwaar hij tot 1546 werkzaam

ontmoet.
Hij heeft zich
PIETER JANSZ. als drukker te Leiden
bleef l').
Juist in dit jaar is onze PIETER

een

16)Wellicht is hij dezelfdePETER JANSZ,die, omdat hij zich in de Oude Kerk oneerbiediggedragen had, in't vorige
jaar door schepenen verwezen werd tot een bedevaart naar onze Lieve Vrouwe te Amersfoort. Vgl. ter Gouw. Gesch.
v. Amst. IV bl. I53 ?
17)Weesboek IV. bl. ag v?.
dezelfdeis als de boekverkoopervan dien naam, duri ik niet beslissen. JAN JACOBSZ
18)Of deze PIETERHENRICKSZ
was het zeker niet. De drukker van dien naam noemde zich JAN JACOBSZ
van Amstelredam.
_
18? ?jg LEDEBOER, In VOCe.

77
JANSZ. overleden.
ven 2°) luidende:

Dit

blijkt

uit een

acte

van 29 Mei

1546 in het weesboek

PIETERsz ende heeft belooft FYE
"Is op de Weesk. gecomen JAN PIETERSZ
"REYERSDx,nagelaten weduwe van wijlen PETER Jarrsz THIBAULTs. g. zijnen
"vader, doe hij leefde, niet te eyschen ofte te molesteren ter zake van zijn
"voorsz. vaders erve, noch oock van zijn moeders erve, alzoo deselve zynen vader
vander voorsz. FYE, deselve FYE gheen
"u y t d e s e r s t e d e s c h e y d e n d
"goederen nagelaten heeft en stervende geen goederen heeft nagelaten, die tot
"profyte van FYE voorn. gecomen zyn, mits dat wederom de selve FYEgehouden
"sal wesen te betalen den schulden van zijnen voorn. vader, ende hen daerof
"tot euwigen dagen te vryen ende scadeloos te houden; 't welck de voorn.
"FYE, mede comparerende, also beloofde te doen."

.

.

We

leeren

Wat
gevonden.
Dam zien staan!

hieruit,

dat

wonder,

dat

ingeschre.

8 ...

is en in zijn drukkerij geen goudmijn had
hij hertrouwd
we zijn zoon in 't volgende
jaar in een boekenstal
op den

DODO of DOEN PIETERSZOON, wiens werktijd voor zoover tot heden bekend
mededeelen.
is tusschen de jaren 1518 en 1532 valt, kan ik geene nadere levensbizonderheden
dat hij woonde in de Kerkstraat
Ik mag als bekend veronderstellen,
op
(Warmoesstraat)
en dat zijn huis Engelenburg
de hoogte van de Papenbrug,
genoemd werd.
Van

Waar

dit

daar dit huis
Engelenburg
gelegen was, meen ik te kunnen aantoonen,
in i 569 bewoond werd door CORNELIS LOEFFSZ. een van de fugitiven, wier huizen door
Het werd toen in huur genomen door zijn zwager
de magistraat
publiek werden verhuurd.
van de belendenen,
bij die acte duidelijk opJACOB VAN SEGEN. Door het opsporen
gegeven, in het register van de iooe penning van het jaar 1578 bleek het mij, dat het was
het I2e huis benoorden
Het ligt dus
de St. Jans- en het ge bezuiden de St. Anna-straat.
het
nummer
de
of
liever
over
de
en
thans
werkelijk bij
143 ").
Papenbrug
Papenbrugsteeg
draagt
was goedgegaan,
schreef dien naam
JACOB VAN SEGEN, wien het in Engelenburg
later

van zijn benoorden
de Heintje Hoeksteeg
op het uithangbord
gelegen huis.
en uitgever vestigde Wij weten, dat WILLE?Z JACOBSZ, toen hij zich als boekdrukker
als
van
DOEN
niet
PIETERSZ.
hetzelfde
directe
waarschijnlijk
uithangbord koos,
opvolger
maar

dreef.
zijn zaak in de St. Annastraat
Onze DOEN is een man, die belangstelling
inboezemt aan de kunsthistorici,
omdat
van JACOB CORNELISZOON
hij de uitgever was van verschillende
prenten en prentwerken
VAN OOSSANEN. Daarom achtte PASSAVANT, in zijn beroemd boek "le peintre graveur"
het noodig
Het is daar
zijn monogram
op blz. 27, van het derde deel aftebeelden.
echter

niet

geheel

juist

weergegeven.

Nauwkeuriger

is het

gelijk

hier wordt

afgebeeld.

Weesboek V bl. 86 vo.
De uitdrukking ?bij de Papenbrug" zou doen veronderstellen,dat dit huis aan de zijde der Papenbrugsteeg
zei later, dat zijn boeken bij St. Olofspoortte koop lagen, ofschoonzijn winkel
CARELSZ.
gelegen was geweest. CORNELIS
voor 'tPaalhuis aan de oost zijde van de nieuwe brug stond, en minstensevenvervan de Olofspoortals Engelenburgvan
de Papenbrugverwijderdwas.
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van die dagen meermalen
het in hout snijden van
en dat deze vormsnijders
aan vormsnijders
in den regel
hunne teekeningen
overlieten,
dan
zal
niemand
er
te
het
indien
de
drukkers
verwonderen,
warren,
tegelijk
eeniger tijd
was.
een kunsthistoricus
opstaat, die beweert, dat DOEN drukker èn vormsnijder
Mogen we uit den inhoud van de boeken, die uit DOEN PIETERSZOONS werkplaats
Neemt

men

aan,

dat

de kunstenaars

we in hem een ijverig
kwamen, bcsluiten tot den geest, die hem bezielde, dan herkennen
der hervorming.
voorstander
drukte (in 1523) volgens
Hij toch was degene, die het eerst het Nieuwe Testament
en er een drietal jaren later een naderen druk van deed het licht
LUTHTRS overzetting
denzelfden tijd een register
In 15z7 gaf hij het Oude Testament
uit, en omstreeks
den
Bijbe122).
op
ons daarom niet, dat Mr. LUYT eenige jaren later een Delftschen
Het verwondert
boven den hervormingsgezinden
verkoos
drukker
DOEN, en dat eenigc jaren vroeger de
zien.

POMPEIUS Occo een stichtelijk
boekje evenmin bij hem, maar te Parijs bij
In
liet
DU
PRF
drukken
jaar was er dan ook geen
(in 1519) 23).
laatstgenoemd
JOANNES
DOEN was de eenige naar 't schijnt.
keus van drukkers binnen de stad.
niet altijd een zoon der kerk geweest, die zijne
DOEN PIETERSZ was evenwel
In I5i8 nog had hij een stichtelijk boekjen "het licht
bij de ketters vond.
sympathien
de
der kersten"
hij de uitgaaf van een
pers gelegd en in 't zelfde jaar bezorgde
op
rijke

bankier

werd door niemand minder dan door JACOB CORNELISZ2,).
dat geillustreerd
mirakelboekje,
van het boven
Omstreeks
denzelfden
tijd moet hij ook een herdruk hebben uitgegeven
Valt hier uit af te leiden, dat
vermelde boekje door CORNELIS VAN PEPINGHEN gedrukt.
te geven als op die,
hij diens opvolger was? Op deze vraag valt evenmin het antwoord
kwam.
WILLEM
hoe WILLEM JACOBSZ aan zijn gelijknamig
JACOBSZ was
uithangbord
van DOEN PIETERSZ. Onder zijn leiding werden in Engelengeenszins een geestverwant
andere
boeken
gedrukt dan dezulke, die den toets der censuur konden doorstaan,
burg geen
in maken.
er ook een kleine verandering
al mochten de visitatoren

In 1527 bracht My. LUYT, koster van de Oude Kerk, een vertaling van het bekende
van den grooten
boekje van JOHAN ECKIUS in den handel, gericht tegen de leerstellingen
dit
haalde
zich
dra de ongenade
hervormer.
beste
Met de
boekje
bedoelingen
uitgegeven,
Het werd ten vure gedoemd en openlijk verbrand.
der geestelijkheid
op den hals.

LE LONGde Reformatievan Amsterdambl. 468.
Hist: beschr. van de vermaerdeCoopstad Amsterdambl. 28323)PONTANUS
KONING,van wiens hand een geschreven lijst van boeken te Amsterdam v66r 1600 gedrukt ten jare
24)JACOBUS
1882 voor het gemeente-archiefwerd aangekocht- een arbeid, die ik bij deze studie meermalengebruikte - verkeerdein
in Engelenburgwasuitgegeven
de meening,dat dit werkje,dat hij alleen in zijn latere drukken kende, bij WI?.LFMJACOBSZ
voor It eerst in 1518. Hij zag over hoofd, dat diens werktijdmeer dan een tiental jaren later aanvangten meende zijn
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was niet hier ter stede, maar bij CORNELIS HENRICKZOON, Lettersnider
zou geweest zijn.
die volgens LEDEBOER van 1518 tot 1541 werkzaam
De kostersplaats
bij de beide hoofdkerken, werd in dien tijd niet begeven voor het leven,
dat twee personen
Ook gebeurde het meermalen,
aantal jaren.
voor een bepaald

Dit boekje
te Delft gedrukt,
maar

van deelden.
Het schijnt
tot dit ambt werden benoemd en er de voordeelen
tegelijkertijd
te zijn geweest, waarvoor men al zijn tijd noodig had, zoodat de koster
geene betrekking
Met het oog op den korten
duur
er niet bij kon aanhouden.
zijn vroeger
beroep
in
was
dien
kon dit wenschelijk
Het
van de bediening,
zijn.
tijd een notabel ambt,
bewaarde
of glasschrijver
er voor zijn nakomelingen
en menig makelaar,
timmerman
aan door het aannemen
van den beroepstot familienaam.
In latere
de herinnering
der stad menig bewijs, dat de kosters
jaren vinden we in de Thesauriers-rekeningen
en thesaurie
van de kerken
ten dienste
van de secretarie
leverden,
schrijfbehoeften
maar vooral de was, die voor het bezegelen
der schepenbrieven
was.
Het
voortnoodig
.

kaarsen, wellicht ook -de oude votief mannenafdruipen der op de altaren brandende
en vrouwenbeeldjes,
armen en beenen, die van zuiver was moesten zijn, en de overgeschoten
's kosters
voorraad terstond weer aan, nadat hij voor
eindjes kaars vulden waarschijnlijk
een in dien tijd niet onaanzienlijk
sommetje eenige ponden tot de prijs van 5 st. het pond had

durend

verkocht.

rekeningen
geven alzoo de namen van een aantal kosters.
Mr. LUYT de koster vond ik echter niet genoemd.
Wel weet ik, dat er in denzelfden tijd
binnen de vesten woonde zekere Meester LUYT JANSZ., die het beroep van chirurgijn uitoefende en ongetwijfeld
der Oude Kerk
dezelfde is, die op de lijst van kerkmeesters
ten jare 1512 voorkomt 2$), in i 5 y voor 't gebruik
van ongeijkte kannen werd bekeurd
met een boete van 6 pond heerengeld 26) en tot een levering van 6000 leidsche steenen
werd

De

veroordeeld

burgsch
taal onderstellen,
vertaler was.

Thesauriers

in i 520, wegens het vervalschen
van goed Hollandsch
met zuur HamMogen we bij den chirurg van die dagen eenige kennis van de latijnsche
dat de verkooper
dan is het vermoeden
niet ongerijmd,
tevens de
( Wordt

vervoigi)

gevoelenkracht bijtezettendoor de bewering,dat het aan onzekunsthistoriciniet onbekendemonogramvanJACOB
CORNELISZ,
I.
A. dat van WILLE111
moest zijn. Hij dacht, dat in dit merk door den plaatsnijdereen fout was gemaakt
JACOBSZ.
die hersteld moest worden tot I. W. A. uit welke letters hij W1LLE\zJAcOBSZ
wist te lezen. Hij schonk er blijkbaargeen
aanclacht aan, dat JACOBCORNLLISZ.
twee prent-werken,in den catologusvan LE LONGopgenoemd(N°. 530 in 4°. en
N°. 2283 in 8°.) evenzeerbij DOENPIETERSZ
in Engelenburgdrukken liet. Voor andere door JACOBCORNELISZ
vervaarle peintre graveur VII. p. 444, maar vooral PASSAVAXT,
le peintre
digde en door hem uitgegevenprenten zie mpn J3ARTSCH,
graveur III. p. 27.
Hij volgde hierin den bij al zijn geleerdheidweinig critischenISAAKLE LONG(Reformatiebl. 334),die een mirakelzonder jaartal doch met een titelplaat, waarop het bovenstaandemonogramen
boekje zag, gedrukt bij WILLEMJACOBSZ
het jaartal 1518 voorkwamen. Het is dunkt mij duidelijk,dat WILLEMJACOBSZ.
de titelplaatgebruikte,die DOENPIETERSZ.
in 1518 voor de - ons voor zooverik weet nog onbekende,maar ook door TERGouw aangenomen - eerste uitgaaf
KONING
merkte op, dat WiLLEMJACOBSZ.
gebezigdhad. Reeds JACOBUS
,somtijds in zijne boeken figuren geplaatstheeft
welke Do ENPzx?rExszoo?gebruikte".
25) Wagenaar II bl. 106.
'
26) Keurboek D. bl. zot VO.
,
27) id. bl. 215..

RAPIAMUS.
IN

PETROLEUM

XVIe

DE

i

EEUW.

,,FRANCISCO DU PALUW, de la cite de Balon, lande van Venegie, pieterolie-vercoeper,"
en betaalt het
als poorter der stad Amsterdam
op den 30 Juli 1563 aangenomen
bl. 35.
vereischte
Thesauriersrekening
poortergeld.
I
DER XVIe EEUW.
IN 'T MIDDEN
BEGRAFENIS
EENS PRIESTERS

- wordt

EEN

IN DE XVIIe

-

DE LA ROCQUE, france pcstdoctoresse,
voor dat zy uyt
betaelt
was
omme
met
dye
Heeren
te confereeren
expresse
gecomen
Burgemeesteren
van 1663.
gl."
Thesauriersrekening

NOORSCHE

ZEEKONING

BURGER

COERT SIEUW TERTSZ. ADELAER,
den grooten Senaat van
na zijn
van Amsterdam
suikerbakker.
'

EEUW.

hier

"Engelant

EEN

DOCTOR

VROUWELIJKE
,,Aen .....

RUSTPLAATS

Venetien,
huwelijk

van

VAN
Scheen

AMSTERDAM.
(Skien?) in Noorwegen,

cavallier van
den 2 Augustus
aangenomen
1663 als behuwde poorter
met ANNA PELT, dochter van ARNOUT PELT, in leven
.

VAN

MIRABEAU'S
LIEFDE.
in
de
oude
Walenkerk
in 't graf
24 Juni
Begraven
HENRIETTA AMALIA DE HAREN NERAH.
van Assendelft

LAATSTE

1818

van de

amilie

Deutz

REMBRANDT.

BIJDRAGEN
Naar

TOT

DE

de gegevens,

VAN

GESCHIEDENIS
door

wijlen,

MR.

A.

ZIJN
D.

LAATSTE

DE VRIES

Az.

LEVENSJAREN.
verzameld,

BEWERKTDOOR
MR.

N.

DE ROEVER.

VER REMBRANDTS laatste

is ons even weinig bekend als over
In
zijne levensomstandigheden,
zijn gezin en de vrienden zijns ouderdoms.
den eersten jaargang
van dit tijdschrift leerden we de personen kennen, die
het huis op de Rozengracht
met den meester bewoonden,
en zagen we de
van
HENDRICKIE
de
nederige
figuur
JAEGHERS
plaats innemen, die SASKIA
levensjaren

in zooveel voorspoediger
had vervuld.
Wij erkenden
tijden op de St. Anthonis-breestraat
REMBRANDT'S vaderlijke zorgen voor het kind, dat HENDRICKIE hem geschonken
had, in
het optreden
ABRAHAM FRANSZEN, zijn vriend, als haren voogd, en
van den apothecar
ten grave
we meenden
dat REMBRANDT niet geheel onbemiddeld
te mogen aannemen,
daalde.
Van zijn leerlingen
en zijn vrienden uit dit tijdperk van zijn leven kwamen we
echter
kroet
harde
zoon,

van een banweinig te weten; evenmin vernamen we of de droeve ondervinding
met den nasleep van vendutien den kunstlievenden
en koopgragen
meester tot een
les had gestrekt en of hij van een onbezorgd
over het geld beschikkenden
Muzeneen eerzaam en spaarzaam
huisvader
geworden was.

Dat we ons niet bedriegen, wanneer we ons REMBRANDT als denzelfden onbezorgden
dien we uit een vroeger tijdperk van zijn leven kennen,
wereldburger
blijven voorstellen,
de
scheen het boven zijn
volgende stukken. Steeds in geldverlegenheid
bewijzen
verkeerende,
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krachten te zijn, om de schuld af te doen, die TITUS wegens zijn moederlijk erfdeel van hem
te vorderen had, en waarvoor deze weinige jaren voor REMBRANDT'S dood nog als bevoorrecht schuldeischer
Het pleit en voor TITUS en voor zijn vader beide, dat de
optreedt.
niet
onder
die finaiiti6cle kwestien geleden heeft. Ook thans zullen
onderlinge
verhouding
we TITUS zien als helpende en zich borgstellende
voor onzen meester, en als we weinige
na
schilders
des
dood,
dagen
terwijl zijn stoffelijk overschot
nog niet aan de aarde is toede
verwanten
reeds met den notaris het sterfhuis zien binnentreden,
om den
vertrouwd,
staat des boedels op te maken, dan- zullen we bedenken,
dat TITUS zijn vader in het graf
en zijn weduwe iYTAGDALENAVAN Loo uit een familie kwam, waar onder
was voorgegaan
't gehaspel over geldzaken de ouderlijke uiterste wilsbeschikkingen
werden op zijde geschoven.
Ook TITUS schijnt een van die naturen te zijn geweest, die gemakkelijk
over geldzaken
en het niet anders dan billijken kon in zijn vader, dat hij in stede van zijn
heenstappen
schuldeischers
af te lossen zich wederom kamers vol kunstschatten
aanschafte.
REMBRANDT was nu eenmaal geen financier, en dat zal hem in zijn rijke dagen menigte staan zijn gekomen. Wellicht geeft de eerstvolgende
acte hiervan een voorbeeld. Had REMBRANDT zich hier een schuldbekentenis
in betaling laten geven op een
man van aanzien, doch die moeielijkheden
om
de
maakte,
betaling te laten volgen en moest
maal duur

onze meester
schade

'

daarom

den

wissel

protesteeren

laten ?

Gelukkig

kwam hij er dan nog zonder

af.
Op huyden den i Mey 1654 hebben(de) my gevonden ten huyze van DIRCKVANCATTENBORCH t)
en mits des zelfs absentie aen WILLEMCORNS.TOLL uitten naeme en van wegen d' E. REMBRANT
VAN RHYN gems*. en voorgelesen 't geene volcht,
Alsoo d' E REMBRANTVAN RHYN door NICOLAESDUYSENDAELDERSter
2) handen is gestelt
seeckere wisselb(riet) ter somma van f 1005 capitaal en f 40 over verloop bij U, DIRCK VAN
ten behoeve van voorn. DUYSENDAELDER
CATTENBORCH,
getrocken op uwen broeder OTTHOVAN
in dato den (oningevuld) en ingevolge van ulieden beyder mondelingh verdrach moeste
CATTENBORCH,
bet(aelt) worden op dato deser. Derhalve zoo doet de voorn. VAN RHYN, als houder van voorn.
\Visselb(rief) (alsoo den vervaldach jegenwoordig one is, en de voorn. uwen broeder ter stcde niet
en is nochte ordre tot de bet(aling) gcsteld heeft) U als trecher van selfde mits desen door mij Note.
afvorderen parate betaling van voorn. f 1045, protesteren(de) anders hy lnst. van meenige te zijn aen zelfde
te sullen corten soodanige pretentie van omtrent f 800. - als ghij geinse t' zynen laste te spreecken

1) DIRCKVANCATTENBURCH
was een geboren Tielenaar, zoon van DIRCKVANC. en van MARIAVANLENT
OTTO'Sdr. en kocht op den 2c?Maart 1641 het poorterrechtvan Amsterdam. Hij was wijnkooperen woonde op den
O. Z. Voorburgwal(Fluweelenburgwal)naast PIETERSix. Zijne vrouw was MARIARAEY,metwiehij den 2 September1642
gehuwd was. Zij was eene dochter van MARTEN
RAEY,en hare grootmoederwas ELISABETH
JACOBSBAS,,de weduwe
van den admiraalZwAR'rENIIONDT,
wier schoon door REMBRANDT
geschilderdconterfeytselthans een sieraad van >t RijksMuseum is. Hare grootmoeder was bij haar huwelijk tegenwoordig. Zij had een zuster, MARIARAEYde jonge
de vrouw van ROELOFMOLENAAR.
VANBEECK,
hertrouwde in Juni 1646 MARGARETA
DIRCKVANCATTENBURCH
OTTO VANCATTENBURCII,
die hier zijn broeder wordt genoemd, was Raad-ordinarisvan den graaf van Brederodevan
Vianen en bekleedde bovendienhet ambt van Thesaurier, Secretaris en Burgemeesterdier stad.
Beide behoorden tot het acinzienlijke
Neder-Betuwschegeslacht, waarvande genealogiein het jongste prachtwerkvan
den Heer A. A. VORSTERMAN
VANOyEN gegevenwordt. Uit talrijke thans ter mijner beschikkingstaande bescheiden
betreffendedit geslacht blijkt mij, dat deze genealogieop verschillendeplaatsenkan wordenverbeterden aangevuld.(N.d. R.)
was advocaat en wellicht omstreeks 1620 geboren. Bij den ondertrouw van
2) NICOLAESDUYSEN'I'DAELDERS
WILLEMD., zijn broeder, op 6 Januari 1646,kwam hij mede voor Commissarissen.Hij maakte op 2 Mei 1657met DIRK
VANCATTENBURCH
voor den Not. VANTOLLeen contract, dat deze voor hem allerhandewijnenzoukoopenen vcrkoopen.
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hebt met intentie, o(mm)e en de resteren(de) penn(ingen) aen U te verhaelen daer en sulcx hij sal
geraden vinden.
T' Welck by de voorn. WILLEM Coi<fi TOLL gehoort zijnde, gaff tot antwoord, Ick sal 't hem
aendienen als hy t' huys comt; Gedaen ter p(resen)tie van Hendr. Thysz. en Gerrit Lucas Clercquen
get(uigen).
Waernaer op den 2en may desselfden Jaers I654 ten comptoire mijns Not8. gecompareert is
d' voorn. DIRCKVAN CATTENBORCH,
verc1arende te consenteeren, dat d' voorn(oemde) REMBRANT
VAN
RYN de voorn. f 800. - aen voorn. Wisselb(rief) corte, Ende dat hy aen voorn. NICOLAESDUYSE?TTDAELDERStotte geheele voldoeningh van zelfde hadde op dato gegeven een assignat(ie) van f 245
tot casse van Hercules Sanderts, Gedaen ter pr(esen)tie als boven 1).
Testor.
(w. g.) H. TYSEN.
P. van Toll
G. LUCASSEN.
1654
NP.
Aanstonds
nadat REMBRANDT'S boedel aan de Desolate
Boedelkamer
vervallen was
moest hij zijn vrienden aanspreken,
om in 't bezit te komen van gereed geld. Wie echter
verkeert en wiens goed publiek zal
geld leent aan iemand, die in staat van insolventie
worden verkocht, moet buitengewone
middelen beramen, om zijn leening niet tot schenking
te zien ontaarden.
Tot zulke middelen nam Mr. DANIEL FRANSZEN, Chirurgyn,
zijn toesomma van penningen"
was
hij in 1656 onzen meester met een "merquelijcke
De
bijgesprongen.
volgende acte toont ons dit aan.
Op huyden den 26en September 1656 compareerden voor my Henricus C. Torquinius openbaer
Notar. etc. en de getuygen onder genoemt, de E, REMBRANT VAN RYN, mij Notario bekent, dewelcke
bekende een merquelycke somma van penningen schuldich te wezen aan Mr. DANIEL FRANSSEN,
Chirurgyn hier ter stede, volgens schepenen-kennisse daer van zynde, en gemerkt hy comparant zyne
goederen en consten laet vercopen, soo belooft hy door en bij dezen, dat by aldien uyt het rendement van de vercochte en noch te vercopene goederen en consten, de voorn. Mr. DANIEL FRANSSEN
ten volle niet en conde werden betaelt, dat hy comparant in soodanige geval het surplus ofte soo veel
als naer gedaen vercopinge sal werden bevonden noch te resteeren, hetselve te sullen suppleren met
het maecken van eenige schilderijen, die den voorn. Mr. DANIEL FRANSSEN tot taxatie van twee goede
mannen haer des verstaende sal hebben aen te nemen [en zyn by desen tot taxateurs expressel5·ck
geadmitteert LODEWYCK VAN LUDICK 4) en ABRAM FRANSSEN s)] op welcke conditien zij
vlucht, toen

3) Protocol van den Notaris P. VANTOLLp. 21 H, 3 bl. 77.
4) L. VANLUDICKkomt als schilder voor in den Cat. Hoet. "Een landschapdoor L. V. LuDIK,niet minder als
van Both." Verkocht in de Auctie van JAN SMEES,kunstschilder6 April 1729tc Amst. voor 33 gl. "Een bergagtigLandschap, door L. VANLuDICKof J. BOTH,hoog 43 breed 54 duim. Op deszelfsvoorgrondis dit gestofFeerdmet een Man
te Paard, dryvende een Koppel Ossen door It Water, een Waterval op de tweedegrond en voorts in >t verschiethoog
Gebergte,alles zeer Zonachtigen fraai op doek geschildert."VerkochtAuctie A. SYDERVELT,
Amst,23 April1766,voor 28gl.
De Heer ABR.BREDIUS
deelde mij mede, dat er in de MunchenerPinacotheek,blijkensden catalogus(1884), onder
No. 591 een italiaanschlandschap berust, tot dusver wellichtten onrechte aan HERMANVANSwaivEVELDT
toegeschreven,
dat "unterhalb auf einem Felsstuck'*de handteekening van L. v. LuDICK.f. draagt, eene handteekening,die vrij wel
overeenkomt met het fac-simile,dat wij hier achter geven. Er schijnen van dezen meesterweinigwerkengespaard te zijn.
In latere acten zullen we hem als koopman genoemdevinden. Den i Juli 1659lieten hij en zijne vrouw CORNELIA
BOSMAN
een zoon met den naam van Lodewijkdoopen. Nadere bizonderhedenzijn niet van hem bekend, evenminals
het jaar van zijn dood; alleen weten we, dat hij overledenwas 20 Sept. 1704,toen "een jonghman JACOBVANLUDICK
ROTHEop de
VANLUDICK(komende)uyt het huys van zyn behoutbroeder CHRISTOFFEL
"soon van wijlen LODEWIJCK
VANESSEN)"in de Nieuwe Zijds Kapel begraven werd.
"nieuwesytsvoorburghwal(compt in >t graf van HENDRICK
In 1663vind ik cen LODEWIJK
VANLUDIKde oude genoemd. Hij kan de vader van onzen LODEWIJK
zijn geweest.
FRANSZEN
zie men Oud-HollandI, bl. 252. Ik kan daar nog het volgendeaan toevoegen. Hij
6) Over ABRAHAM
wordt in 1642 als echtgenoot genoemd van MnxxE?rJEJANS,in 1646 van GEERTJEHERMANS.In beide jaren liet hij
een kind doopen.
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comparanten met malcanderen zyn verdraegen en overeengekomen, onderverbant van eer en vromich(eyt),
Aldus gedaen te goeder trouwen, in presentie van Samuel Stulingh en Antony Paneel de Jonge als
get. hiertoe versocht 6).
(w. g.) REMBRANDT VAN RHYN.
ANTHONY PANEEL DE JONGE.
S. STULINGH.
Uit eene acte, ten zelfden dage verleden, leeren we het bedrag kennen, dat REMBRANDT
den bekenden
vriend van den schuldenaar
had en zien we den schuldeischer
opgenomen
in te vorderen. Uit deze handeling
om de geleende penningen
blijkt duidelijk,
machtigen,
te
maken.
dat het er Mr. DANIEL niet om te doen was, het den kunstenaar
lastig
openb. nota(ri)s
Op huyden 27 September 1656 compareerden voor my HENRICUSC. TORQUINIUS,
etc., den E. DANIEL FRANSEN, Chirurgijn alhier ter stede, dewelcke verclaerde geconstitueert en
machtich gemaeckt te hebben, sulcx hy doet by desen, den eersamen ABRAHAM FRANSEN, des
comparants broeder, special. omme uyt syn constituants naeme te innen, vorderen en ontfangen, 't sy
by solventie ofte insolventie van REMBRANT VAN RIJN, schilder, de somme van drie duysent een
hondert en vyftich guldens, hem constituant van de selve REMBRANTVAN RHYN competerende
volgens schepenkennisse in dato den 30 May 1656, Quitantie van den ontvangen te passeeren, des
noot synde rechtsvorderingh daerover te plegen en general. in desen alles te verhandelen, wes den
constituant zelfs present sijnde soude connen ofte vermogen te doen. Met macht omme te mogen
substitueeren. Belovende voor goet vast en van waerde te houden en doen houden alle 't geene
hierin by den geconstitueerden ofte desselfs gesubstitueerdens gedaan en verricht sal worden, onder
verbant als naer rechten. Aldus gedaen ter goeder trouwen binnen Amsterdam voorsz. ter presentie
van Samuel Stulingh en Anthony Paneel de Tonge.7)

.

.

(w. g.)

.

Een ander

DANIEL FRANSEN.
S. STULINGH.
ANTHONIJ PANEEL DE JONGE.

vriend, die een beschermer

was gebleven, ook na de ongelukken
van 1656,'
commissaris
de pas in de regeerings-colleges
JAN SIx, werd blijkbaar evenzeer
opgenomen
SIx
had
hem 1000 gl. ter hand gesteld,
door REMBRANDT om een voorschot
aangesproken.
dat deze som binnen een vastgestelden
waarschijnlijk
op voorwaarde,
tijd zou worden terugREMBRANDT
in
Toen
bleef
zelfs
de
om
renten
te
betalen, nam de rijke
gebreke
gegeven.
ORNIA
de
GERBRANDT
schuldvordering,
waarschijnlijk
op dezelfde voorwaarde
koopman
had
door
de
die
SIX
had
een borg
doch
daarbij, geleerd
over;
ondervinding,
opgedaan,
en
VAN
dien
had
vinden
we
even
zich
laten
zoo
LODEWIJK
noemden,
LUDICK,
verlangd.
was, toen REMBRANDT wederom niet op den bepaalden tijd betaald had, door ORNIA om
de hoofdsom
en 200 gl. aan achterstallige
betaling
aangesproken.
Hij had inderdaad
rente moeten betalen en was volkomen in zijn recht, toen hij van REMBRANDT een schuld-

Kast. A No. 10.
6) Protocol van den Notaris H. C. TORQUINIUS.
A pak 12..,,-'
7) Protocoi Not. TORQTJINius, Kast

,
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bekentenis

en daarbij
een overeenkomst
met hem aanging,
vorderde,
kwijting dier schuld REMBRANDT zoo gemakkelijk
mogelijk maakte.
REMBRANDT passeerde
nu de volgende acte.
'

'

.

....

waardoor

hij de
'

Maart 1659.

Compareerde S. REMBRANTVAN RHIJN, konstschilder hier ter stede, my Notaris wel bekendt,
ende bekende deugdelijck schuldich te wesen aen Sr. LODEWIJCKVAN LUDICK,coopman hier ter
stede, de som. van Twaelffhondert gulden, over en ter saecke van soodanige somme van penninghen,
die de voorn. Sr. VANLUDICKvoor hem comparant heeft betaelt aen Sr. GERBRANDTORNIA 8)als
't recht hebbende van d'Hr. JAN SIx, ten behoeve van de welcke hij comparant hadde verleeden een
Obligatie van duysent guldens, daervoor die voorn. Sr. VANLUDICKsich hadde borge gestelt, en by
gebreecke van hem comparant de voorn. twaelffhondert guldens voor Capitael en intereste hadde
moeten voldoen en betaelen volgens de actionem-cessiam ende 't bescheyt, dat de voorn Sr. VANLUDICK '
van den voorn. Sr.- ORNIA heeft. Welke somme van f 1200 - hy comparent by desen beloofde
aen den voorn. Sr. VANLUDICKofte thoonder deses te voldoen en betalen van dato deser binnen
den tijd van drye jaren, yder jaer de som van vierhondert guldens, ende dat aan Schilderijen, die hy
comparant selffs sal schilderen en den voorn. Sr. VANLUDICKaengeven tot taxatie van neutrale
persoonen, hen dies verstaende, bij yder een te kiesen, alles prompt en precys, sonder eenigh dilay,
uytvlucht ofte rechtsvorderinge. Gelyck hy comparant oock belooffde aan den voorn. Sr. VAN
LUDICK te sullen affschilderen en leveren een stuckje schilderije uytbeeldende de HISTORIE VAN
JONATHAN EN DAVIDT, dat hij alreede onderhanden heeft, en dat naerby het eerste jaer naer
dato Alles onder verbandt enz 9).
REMBRANDT VAN RHIJN.
(w. g.)

Wij komen zoo aanstonds
op deze geldkwestie
terug.
Het is merkwaardig,
dat de verhouding
tusschen SIx en REMBRANDT sedert dien
was.
tijd blijkbaar geheel veranderd
Onder REMBRANDT'S vrienden van dien tijd ontmoeten
we, behalve de afslagers
die
men
nu
eenmaal
is
te
HARINGH, niet, gelijk
gewoon
gelooven, menschen van zulken
en overgrootvaders
grootvaders
vrij wat meer
dan
die
hun
in
burgemeesters
menig burgemeester,
tijd op 't kussen
zat
nog den dichter JEREMIAS DE DECKER, van wien REMBRANDT, niet, zooals men
tot dusverre meende, in zijn sterfjaar
Een
1664, maar in of voor 1660 het portret maakte.
in 166o uitgegeven
Parnas" levert ons daarvoor het bewijs 10).
dichtbundel
"de Hollandsche
.
Hooren wij hoe H. F. WATERLOOS aldaar onzen kunstenaar
aanspreekt:
geringen

"

stand

waren, maar
van Amsterdam

onder

hunne

telden

en GEERTRUIDA
ORNIAwas een zoon van GOOSSEN
HOUTLOOCK.
8) De hier genoemde Heer GERBRAND
Hij was
VANSWIETEN,
daarna van EMMERENTIA
DEYMAN
als weduwnaar, eerst van MARIABICKER
(eene zuster van den HoogVANSEL,vrouwe van Vryenes,Sluypwyken Ravensbergen.Na
leeraar ?)op den xo Mei 1654 hertrouwdmet EMMERENTIA
haren dood verbond hij zich in den echt met BREGITTA
VANDERHEM.
ten gemeente-archievebewaard).
Hij overleed1692. (GenealogieFRANCKEN
De bovenkantvan de bladzijdeis afgebrand,zoodat de juiste datum niet blijkt. Zij volgt
9) Prot. Not. N. LISTINGH.
echter op een acte van 19 Maart 1659 en is vermoedelijkvan denzelfdendag.
'
De Heer ABR.BREDIUS
!N.d. R.)
had de goedheidmij deze acte mede te deelen.
Aldaar
10)
blz, 406,
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Aan den wytberoemden schilder
REMBRANDT
VANRYN
Toen zyn Ed. den diepzinnighen Poet
JEREMIASDE DEKKER
'.
schilderde.

.

'

_ .

°
'

zo ghy ons DE DEKKERaf wilt teek'nen
Ay REMBRANDT,
Zo wilt eer ghy begint te schilderen, vry reek'nen
Dat ghy een paerel der Poeten maalen zult,
Die met zijn harssenbeelt heel Holland heeft vervult.
En so ghy door 't pinseel zyn pen zoekt t' overtreffen,
Zo moest ghy uwen geest al vry wat hooger heffen
Alsof ghy slechte slagh van menschen maalen zoudt,
Ghy moest niet denken op een hand vol ydel gout
Maar dopen uw pinseel in held're hemelglansen:
Dan zouwt gy 't aanzicht, dat van so veel lauwerkransen
En eikenblaaderen als overschaaduwt wort,
Om stryt vereewighen en ik zouw aangeport
Door uw grootmeesterschap, met alle puik Poeten,
Niet zoeken als uw loff ten breedsten uit te meeten.
Zo leeft myn dichtkunst, in uw schoone schildery
En uwe tekenkunst door myne poezy.
H F. WATERLOOS.11)

.
.
.

. .

'

.

.

'

.
.
.
.

Wat
Eenige jaren waren verloopen en REMBRANDT had VAN LUDICIL teleurgesteld.
daarvan de reden is geweest, is op 't oogenblik nog niet met zekerheid te zeggen.
Wellicht was het aan een zekere slordigheid in geldzaken te wijten, misschien ook, - en dit
- stond REMBRANDT, een gretig kooper,
schijnt mij waarschijnlijker
gelijk wij weten,
in rekening bij VAN LUDICK, die blijkbaar handel
van allerlei kunstschatten,
voortdurend
in schilderijen
dreef, en kocht hij de werken van andere meesters in, om de daarvoor
bedongen koopsom met zijn eigen werken te voldoen, zoodat hij feitelijk, wat zijn werken
betreft, min of meer aan den leidband van dezen en wellicht van nog andere kunstkoopers
van wat zijn oog streelde te
Om aan zijne manie naar 't bezitten en verzamelen
liep.
Hoe
voldoen, moest hij zich een voortdurend
gebrek aan contante penningen getroosten.
dit zij, VAN LUDICK begeerde in 1662 een nieuwe regeling van de oude geldzaak, en zoo
had gemaakt,
als hij 't vroeger
zoo veel te harder schijnen ons thans de
gemakkelijk
was zich te onderwerpen.
die hij stelde en waaraan REMBRANDT genoodzaakt
voorwaarden,
Deze

die aan de aandacht
brand

'

is zeer merkwaardig.
Ongelukkiger
wijze kunnen we de acte,
van DE VRIES ontsnapt was, niet in haar geheel geven, daar bij den
centimeter
waarvan zij een deel uitmaakt,
aan de rugzijde ongeveer

overeenkomst

het protocol,

vrienden,althans begunstigerswordengenoemd. Hij schilderde
mag onder REMBRANDTS
11) Ook H. F. WATERLOOS
voor WATERLOOS
"de verrezen Christus en ivaria 1Ilagdale1la"gelijk blijkt uit de Holl. Parnas bl. 405- VosM.aERhaalt
het daar opgenomengedicht uit de Rijm-oefeningenvan JEREMIAS
DE DEKKER
aan, alwaar de bestellervan dit stuk niet
-genoemd wordt.
,.
.
I
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heeft verloren, zoodat de verso-bladzijden
meer hebben geleden dan de recto's,
de margo alleen wegbrandde.
Ik waagde het het ontbrekende
aan te vullen,
Een tweede
in 't protocol
gingen cursief drukkende.
minute,
toevalligerwijze
evenzeer
als
de
stelde
in
woorden in
echter
staat
enkele
eerste,
mij
gehavend
cblz. >
_
'

5"
x
0q
CD

?
E;-

.

Ilk ,
'

blz. 2).

Cl) 00

Huyden den XXIIX(SicjAugustus
XVIe tweentsestigh compareerden voor mij NICOLAES
LISTINGH,openb. Notaris tot Amsterdam bij den Ed.
Hove van Hollandt geadmitteert ende de getuyVANLUDICK,ter eenre
gen nagenoemt, LODEWYCK
ende REMBRANDT
VANRHYN, konstschilder, ter andere
syde, verklarende met malkanderen geaccordeert te
syn ende te accorderen by desen
Voor eerst, dat soodaenige verkoop ende koop
van drye schilderyen respective van LASTMANende
PYNAS,als tusschen hen den 29 Januarij 1660 gesloten is sal afgedaen ende te niet te syn, sulcx dat de
voorn. LUDICK,die noch voor VAN RHYN onder
_
hem behouden hebbende, nu daer mede sal mogen
doen syn welgevallen alleenlyck, dat VANRHYN
VANLUDICK,voort quiteren vant selve ende d'ophoudinge daar door gehad, een schilderye sal maken ter
discretie van de schilder.
Ten anderen dat sylieden oock vereffent ende geliquideert syn, over. de leveringe ende voldoeninge
van de twee schilderyen 't eene DE KARSNACHT 12) ende 't
ander DE BESNYDENIS, door VANRHYN aen VAN
LUDICKverkocht voor fl. 600. - ende gerescontreert
met printen ende plaetiens, respective aen
,
VANRHYN selfs gelevert ende door hem in de
venditie van VANLuDICK daer opgemeynt.
Behoudelyck dat VANRHYN daer af noch moet
hebben hondert achttien gulden, die minder
dan de voorn. fl. 600.- door hem syn genoten,
des dat VANRYN gehouden sal wesen de besnyder
in 't voorn. bortie te verschilderen ende verbeteren
soo 't behoort.
Ende ten derden, dat de voorn. VANRhyn schulelig
zal wezen aen VANLUDICKte voldoen de f J 200.guldens, die hy aen hem over beschadigtheyt van
borghtochte ende actio cessa wegens GERBRANDT
ORNIA schuldigh is, doch daerop eerst afslaende
de voorsz. fl. i 18. - ende sulck de reste ten bedrczge van f 1082
dat die betaelt sal werden als volgt:
Te weten, dat VANLUDICKsal genieten een vierde
part van alle 't gene de voorn. VANRyn sal comen
te profiteeren over 't stuck schilderye op 't Stadhuys

van welke
de bijvoebewaard,
te vullen.

.
.

_
.

.
.

,'

'

12) Waarschijnlijkis de Kersnachthet schilderij,dat thans ??Aanbiddin?
der Koningen"gedoopt,in 't BuckinghamPalace
.. cn de Besnydenishet paneel, dat in de verzamelingvan EARLSPENCER
zich bevindt.Het laatstemoethet jaartal1661dragen.
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gelevert, ende dat voor sooveel als hy VANRHYN
daer van te pretendeeren heeft, als hier verder
noch off profiteren mach by verschildering, often
anders beneficeren, hoe 't mach vallen; ende dat
'
weyders de voorn. VANLUDLCKsal ontfangen
ende trekken de helfte van al 't gene hy van
_
RHYN met schilderen comt te verdienen ende
veroveren 't sedert pro Januari 1663 toecomende,
ende dat totte volle betaelinge van de voorgemel.
,
te fl. 1082.- toe, die hy hem bekende doerenboven deugdelyck schuldigh te wesen, ende verbindende
daer voor respective hetselve vierde part van
't genot wegens 't stuck op 't stadthuys
ende wat daer uyt komt, mitsgaders de helft
van 't gene hy na primo January met schilderen
.
verdient, expresselyck transporteert emie
cedeert, sonder dat hy comparant daeraen
voor sooveel recht, actie of pretensie behoud.
onder eenigh pretext
Waermede dan te niette sullen wesen ende
geannulleert blyven alle de geschriften ende
accoorden ende pretensien, die tusschen hen
lieden tot dato toe open en oneffen syn geweest, alleenlyck dat VAN Rm·t sal
hebben syn belofte te quyten, soo verre hij ged?ozc
den mach syn wegens een conterfeytsel aan van
,
LUDICKin seckere occasie toegezeyt ende aange
. '
nomen te maecken.
Waer op de voorse partyen verclaerden met
malkanderen finalyck geaccordeert ende
verdragen te syn. Beloovende ten wedersyde
dat selve te houden ende byzonderlyck de
voorsz. VANRHYN, dat hij ter goeder trouwe
wegens syn voortsz stuck ende noch te maeckene schilderijen sal handelen, om het vierde
part ende de helfte respectieve daer van
aan de voorsz. VAN LUDICKte laeten gauderen
sonder yets daar van te rugge te houden of te
verbergen in eeniger manieren. Ende dat
weyders bij overleyden van de voorsz. VAN RHYN
voor en aleer VANLUDICKis betaelt, deselve
syn verder achterwesen zal connen ende mogen
consequeren uitte schilderyen en provenuen van
dien, de voorsz. VAN RHYNte dier tijdt bevonden
sullen werden aantegaen ofte te competeren,
die hy in dat cas, nu voor als dan, daer voor
speciaelyck transporteert ende op draegt mids desen

'
'
,

.
.

-

Renuntieerende partyen welbedachtelyck van
,
herreeckeninge, erreur, relief ende andere
benefitien, exceptien ende gracien van rechte, die
d" een of d'ander in contraventie deses te bate
soude mogen comen ende speciaelyck vanden,

-
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regel in rechte dicterende dat generale renunciatie niet en valideert, ten sy speciale voorgae.
(blz. 4.) Alles onder verbandt van hunne ?7??'???M
goederen, roerende ende onroerende, tegenwoordib ende
toecomende, deselve ende den ke .......
submitterende ten bedwange van
rechten ende rechteren ter goeder trouwe.
Ende versochte hier van gemaect ende ge_
levert te werden acte. Dat aldus doende binnen deser voorn. stadt Amsterdam, ter
presentie van Nicolaas Brouwer ende Andries
Walraven, als getuygen, ende hebben dezelve met de comparanten de minute onderteekent. 13)
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.
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REMBRANDT VAN RHYN.
N. BROUWER.
A. WALRAVEN.
N. LISTINGH.
Not.
In

twee jaren schijnt REMBRANDT niets aan VAN LUDICK te hebben
ongeveer
Of
niet
te blijven, om de
afgelost.
hij
bij machte was, of gegronde reden had weigerachtig
schuld te voldoen, weten we niet; zeker is het, dat VAN LUDICK REMBRANDT in rechten
en vonnis verkreeg
ten nadeele des meesters.
Dit vonnis moet gewezen zijn
aansprak
voor 1665 14) . Gaarne had ik het in het schepen-archief
maar de boeken van
opgeslagen,
dien tijd zijn niet meer aanwezig.
'
is deze acte ook in een ander opzicht.
Merkwaardig
Ze leert ons den prijs kennen, dien REMBRANDT voor twee zijner meesterstukken
ontDe kersizacht en de besnijde1zis zijn beide bewaard gebleven.
Het laatste bevindt
ving.
zich in de verzameling
van EARL SPENCER en moet het jaartal r66i dragen.
't Is niet onbelangrijk na te gaan of de figuur des besnijders inderdaad sporen draagt van overschildering.
De kersnacht kan het stuk zijn, dat prijkt in 't Buckingham
Palace 15) en thans bekend is
onder den naam van "de aanbidding
der konin,gen" dagteekenende
van 1657.
Wat
gewaagd,

het

stuk

aanvankelijk

betreft,
dacht

geleverd
op 't stadhuis,
dat
hiermede
ik,
geen

waarvan
ander

dan

in deze acte mede
de "staalyneesteYS"

wordt
kon

13) Protocol van den Notaris N. LISTINGH
kast M.M. pak 161.
_
verleden.
14) Zie de hierachteropgenomenacte van 4 Juni 1664voor den notaris MEERHOUT
der Holl. Malerei (W.BODE)noemt beide werken in 44n
15) De talentvolle schrijver van de Studien zur Geschichte
adem, blz- 525, Dat de 7,aanbidding"van r657 is, zien we aldaar, blz- 584.
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bedoeld

rezen drie bedenkingen:
ten eerste draagt de
tegen deze meening
had
dit
het
ten
het
stadhuis
tweede
niets te maken.
"staalmeesters"
jaartal 1661 ;
schilderij op
Immers sedert de oprichting van
het Staalhof (1626) hadden de staalmeesters
of waardyns van
de lakenen hun "eygen huys en vergaderplaats
de
op
Verwersgraft
uytkoomend"
16), gelijk

.

ons

zijn,

Maar

REMBRANDT schilderde
in 1661 de toenmalige
J. COMMELIN meldt.
tijdgenoot
staalmeesters
zeker niet voor rekening van de stadskas,
maar voor rekening der uitgeschilen andere corporation gebruikelijk was,
derde heeren zelven, gelijk bij al de schutters-gilden
en heeft ongetwijfeld,
toen het meesterstuk
zijn atelier verliet, het gevoerd naar de. vergaeen

en ten derde blijkt uit de acte, dat de som, die het stuk
derplaats van zijn betaalsheeren;
zou opbrengen,
volstrekt
nog niet bepaald was, hetgeen men moeielijk
"op 't stadhuis"
'
kan aannemen,
dat het geval was met de ,,staalmeesters".
Ik houd het er daarom voor, dat REMBRANDT, die er niet onkundig van kan gebleven

zijn,

dat

verschillende

zalen

in

't nieuwe

stadhuis

nog

met beschilderde

wand-

zouden kunnen worden versierd, daarover met burgemeesteren
in onderhandeling
bekleedingen
.
is geweest,
en bereids schetsen
aan hun oordeel had onderworpen.
Wij weten, dat er
van zuinigheidsmaatregelen,
echter niets van is gekomen,
hetzij ten gevolge
hetzij eene gissing is geoorloofd - omdat wij juist in dit jaar een der burgemeesterszetels
zien
ingenomen door denzelfden Dr. CORNELIS WITSEN, die eenige jaren te voren in REVIBRANDT'S
finantieele

moeielijkheden
maanden
Weinige

een rol speelde.
na de overeenkomst

met

VAN LUDICK had

REMBRANDT

een

nieuxven geldschieter
gevonden in den rijken koopman HERMAN BECKER. Den 7 December
1662 en den 28 Maart 1663 nam hij successivelijk
537 en 450 gulden op, de eerste som
welke ons onbekend
de tweede renteloos, doch onder zekere voorwaarden,
tegen 5 pCt.
in 't begin van 't jaar 1664, toen REMBRANDT zijn schuld
maar waarover
zijn gebleven,
met dit gevolg, dat BECKER de door
wenschte af te lossen, verschil van gevoelen ontstond,
liem ter leen verstrekte penningen
niet verkoos aan te nemen. Dat BECKER de schuldvorderingen gebruikte als een middel, om REMBRANDT voor zich aan 't werk te houden, spreekt
m. i. duidelijk uit de laatste woorden van de eerstvolgende
acte, zoo' mede, dat REMBRANDT
niet genegen was aan die eischen te voldoen.
het zekere voor het onzekere
Uit de acten blijkt wederom, dat ook deze geldschieter
nam en zich een pand liet geven in schilderijen
van een aantal kunstwerken.

en prenten.

REMBRANDT was dus weder

in 't bezit

Op huyden den 29 Augusti ao 16o5 compareerde voor my JOHANNESHELLERUS,notaris pub.
wonende
FRANSE1?F,
by den hove van Hollant geadmitteert en te Amsterdam resideerende, Sr. ABRAHAM
.VANRYN, schilder, wonende
hier ter stede, out 50 jaren, en heeft ten versoecke van Sr REMBRANT
op de Roosegraft
geattesteert en getuygt hoe waer is, dat omtrent ander half jaer geleden, sonder
de precysen tyt onthouden te hebben, hy deposant door ordre van den reqt. gegaen is ter woonstede
.

Beschr.v. Amst. IV. bl. 274.
'6) T. vnrr DOMSELAER,
17) Hier had eerst Lauriergrachtgestaan.
<

'

'
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en by den persoon van HARMENBECKER,denselven uyt des reqt. name aendienende, dat de req`.
bereijt was den selve te voldoen de hooftsomme en interesse t' geene hy volgens twee distincte
obligatien tot laste van reql. hadde te pretenderen, mits dat hy BECKERnevens de betalinge aen
regt. voorts soude hebben over te leveren en restitueren soodanige pand, als hem in guarand waren
te weten negen stucks schilderyen en twee boecken van prenten en tel?eningen,
ter hand
uytwysende de voorn. HARMENBECKERSeygen hand, waerop BECKERtot antwoort gaf:
?Laet REMBRANTeerst de JUNO opmaken" 18) daernevens noch yets van Req` wilde gedaen
hebben, 't welk den reqt seyde niet gehouden te syn, waer by hy BECKERpersisteerende, weygerich
is gebleven van de voorn. penningen van de reqt te ontfangen, presenterende sulcx des noods versocht
synde by eede te sterken. Gedaen t' Amster. int by syn van Jan Cranendoncq en Christiaen Becker als get.19)
ABRAHAM FRANCEN.
(w. g)
JAN CRANENDONCQ.
C. BECKER.
1665.
Quod Attestor
J. HELLERUS, Nots. pub.
A○ 1665.
BECKER REMBRANDT ook aan 't lijntje hield, op den duur kon hij
Hoe gaarne
zich niet tegen de aflossing der schuld verzetten.
Zij had plaats in October
1665, gelijk
ons
doet
zien.
de volgende wederzijdsche
kwijting
Naerdat ick ondergeschr. aeri Sr. HARMENBECKERhadde voldaen en in contant aengetelt den
den innehouden van twee distincte obligatien, by my t' - zynen behoeve gepasseert, de eerste van
dato den sevenden December 1662, innehoudende de somme van vyfhondert seven en dertich gulden
capitael, waerop over intresse verloopen was tot dato drie en tseventich gl. vyftien stuyvers, de tweede
van dato 28 marty 1663, innehoudende de somme van vierhondert vijftich gl. capitael sonder intresse,
soo verclaere te gelyck op dato ondergeschr. van voorn. BECKERdaertegen weder overgenoomen en
van denselve ontfangen te hebben de negen stucx schilderyen en twee const print boecken als pant
voor gemelte sommen onder de voorn. BECKERberust hebbende, ende mede ingetrocken de voorn.
twee obligatien by my ondert. sulcx dat ik de voorn. BECKERdeswegen quitere en voor goede overleveringe bedancke, en beloove de recepissen off obligatoire acte so de voorn. BECKERmy daervan
hadde gegeven, nu in den Hage berustende, hem zonder uytstel in corte dagen te restitueeren en
weder overleveren, onder verbant als naer rechten. Actum den sesten October 1665Amsterdam; sulcx
dat tot desen huydigen dach, de voorn. BECKER op VAN RYN, nochte de voorn. VAN RYN op
HARMENBECKER, uyt eenige acte hoedanich die soude mogen wesen, iets vorder (eysch)en, houden
offte pretenderen, dan alleenelyck, dat de voorn. BECKERten laste van REMBRANTVANRYN, ongeprejuditieert open blyft en voorbehout syn actie uyt zaecke van den transporte, dewelcke LODEWYCK
.
VAN LuDICK aen hem heeft getransporteert. Actum ut supra. 2°)
HERMAN BECKER.
w. g.)
REMBRANT VAN RHYN.
In dien tijd was de fortuin den kunstenaar
niet
waarlijk
gunstig, hoezeer zij hem
die hem vroeger
bloedvrienden,
op de Leidsche weeskamer
gekost, was er een, die een klein kapitaaltje
om
nimmer terug te keeren.
het
land
had achtergelaten,
toen hij omstreeks
1614
verliet,
was PIETER GERRITSZ VAN MEDEMBLIK, die
De wettige
van dit kapitaaltje
eigenaar

ook een oogenblik
vaak geld hadden

scheen

toe te lachen.

Van

de Leidsche

in den bloede bestond:
REMBRANDT volgenderwijze
noch BODEeen schilderij
18) Of het tot het opmaken van de JUNO gekomen is betwijfelik, aangezienVOSMAER
van dien naam vennelden. 19) Protocol als voren, Pak 164 bl. 107.
20) Protocol van dcn Not. F. MEERHOVT,
pak 123bl. m.
Dit stamtafeltjeis opgcmaaktuit het Leidsche wees- en armboek. Behalvehet cursiefgedrukte komt het met de
door VOSMA>iR
gegeven genealogieovereen.
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GERRITVANRHYN.
.
RHYN
HARMEN
GERRITSZ
GERRITS
VANRHYN
VAN
.
MARRYTJE
x
x
VAN
ZUYDBROEK___
WILLEMS
PIETER
CLAASZ
VAN
MEDEMBLIK,
NEELTJE
schipper
ADRIAEN
GERRIT
REMBRANDTLTJSBETH
MACHTELD CORNRLIS WILLEM
NEBLTFM/
?ERv?3i
v. R. v. R.
v. R.
v. R.
v. R.
v. R.
v. R.
geb. 1584, geb. 1586. geb. 188S, geb. 1590 '
Pieter Gerritz
'
_
v. Medemblik .
.. ' '"
uitlandig
sederl1614'
'_.
' ' "
Nadat
weesmeesteren
een halve eeuw het geld hadden beheerd, deden
gedurende
bf zij, bf de naaste betrekkingen
-te doen geworden.
moeite, om het den rechthebbenden
Twee derde gedeelten werden benaderd door CORNELIS ARENTSZ VAN RHYN, neef(wiens
moeder dus NEELTJE of MARRYTJE VAN MEDEVIBLIK moet zijn geweest en die geen zoon
, kan geweest
zijn van ADRIAEN VAN RHYN, gelijk de heer VOSMAER meent) en door
MATTHYS THYSZ VAN CASTER, behuwd-neef
van den vermoedelijk
Het
overledene 22).
.

.

,

zou REMBRANDT als mede-erfgenaam
Waarom juist hem
overblijvende
zijn toegevallen.
en niet den reeds genoemde nadere betrekkingen ?
We weten het niet, maar gissen, dat het
krachtens
een testamentaire
dispositie van REMBRANDTS moei, of van zijn grootvad6r was.
REMBRANDT zelf scheen niet best omtrent zijn recht op die nalatenschap
Men
ingelicht.
zou meenen, dat hij hier slechts een derde te ontvangen had en zelf spreekt hij van de helft, terlater moesten erkennen, dat de geheele
wijl we zoo aanstonds zullen zien, dat weesmeesteren
hem toekwam.
De heeren schijnen zelven de zaak niet goed te hebben ingezien.
nalatenschap

met de navolgende
volmacht verscheen nu TITUS VAN RHYN voor weesom zijns vaders belangen waar te nemen..
meesteren,
Op huyden 5 Eebr. 1665 compareerde voor my JOANNESHELLERUSNot. pub. bij den Hove
van Hollandt geatmitteerd t' Amst. residerend, Sr. REMBRANTVANRYN, schilder, wonende op de
rosegraft 23 )alhier en heeft geconstitueerd, volmachticht sulx doende mits desen TITUS VANRYN,syn
soon, om uytten naem en van weghe hem comp. als voor de helfte erfgenaem ab intestato van PIETER
.
VANMEDEMBLICK,
syn vaders susters soons soon, van de heeren weesmeesteren tot Leyden te eyschen,
vorderen en ontfangen de gerechte helfte van soodanige rentebrieven met de verloope renten van
dien, mitsg(ade)rs contante penninge ter voorn. weescamer berustende, mitsgaders alle soodanige goederen
effecten als de voorn. PIETER VAN MEDEMBLICK
verder metter dood ontruymt heeft, hem compt. voor
de helft competeerende, behoorl. en vereyschte quitantie van de ontfangh te geven, en voorts in desen
alles meer te doen en laten, wat hy Comp. self pr(esen)t zijnde soude connen off moeten doen, belovende
. "'
van waerden te willen houden 't gene in cracht deses gedaen sal werden. Onder verband als na
rechten. Gedaen te Amsterdam int bysyn van Peter Bartels ende Jan Cranendoncq als get.24)
(w. g.) REMBRANT VAN RHYN.
PETER BARTELS.
JAN CRANENDONCQ.
Quod attestor
J. HELLERUS Not. Publ.
A○ 1665.
..
22) Register H der Quittanti?nvan voljaerdenblz- 309. 310. ten archievevan Leiden.
_
"
Hier had aanvankelijkweder gestaan "Lauriergracht.''
.
2') Protocol van den Notaris HELLERUS.In het protocol van den Notaris LISTINGH
van den jare 1663 (M. M.
bevindt zich mede een procuratie van den vader op den zoon. Zij is in te algemeenetermen vervat, om daaruit opI6I)
te
maken voor welke zaak zij werd verleden.
_ ....
Gesterkt
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den
TITUS werd blijkbaar
Zijn voogden hadden ongetwijfeld
teruggewezen.
hoe de vork in den steel zat; dat TITUS
tijdig aan het verstand gebracht,
al
bate
was
hetgeen zijn vader als buitengewone
op
eenige rechthebbende

Maar
weesmeesters
de
eigenlijk

TITUS nog minderjarig
was, werden hem twee voogden ad-hoc
den 13 Februari 1665.25)
Leidsche
het
Dit geschiedde
voogdijboek
blijkens
toegewezen.
DECONING,
Den Ed. CAERLVAN DER PLUYM,veertig in Rade deeser stede en de E. ALEXANDER
soon
van
MR.
VAN
REMBRANT
over
RHYN,
schilder,
TITUS,
minderjarige
syn
voogden
gestelt
koopman,
dienu omtrent vijftich
als mede erfgenaam van PIETER, soon van GERRIT PIETERSZYANMEDEMBLIK,
jaaren is uytlandig geweest. Comparende hebben de voogdye aengenomen ende eede gedaen aen
Buytenvest en van Leyden van Leeuwen.
zou

en,

toevloeien,

V66r
verkregen,
opmerkten,

het
en.nu
de

daar

kwam had TITUS brieven van venia aetatis
evenwel
tot de uitbetaling
zien wij hem van zijn recht gebruik maken om, gelijk we zoo aanstonds
in ontvangst
te nemen, die een groote 882 gulden
nalatenschap
geheele

neven, die ieder reeds een derde hadden opgestreken,
schijnen hun
bedroeg.
zwichtende
aandeel, ten bedrage van juist het derde van dit bedrag, te hebben teruggegeven,
voor REMBRANDTS betere rechten, die ons echter niet zeer helder voor den geest staan.
van
de Heeren
TITUS kwiteerde
weesmeesteren
bij de volgende, voor schepenen
°
Leiden verleden acte.
'
Wij schepenen der stadt Leyden hier ondergeteykent, doen kondt eenen ygelycken dien't behoort,
dat voor ons gekomen ende verschenen is TITUS VANRHIJN, veniam aetatis bekomen hebbende
van de E. Gr.Mo. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt als geprefereerde crediteur des
boedels van REMBRANDTVAN RHYN, sijn vader, die universeele erfgenaam is van PIETER VAN
MEDENBLIKGERRITSZ,over de vyftig jaren uytlandig geweest sijnde zonder dat men van desselfs
verblijf kennisse heeft, ende de welcke daeromme gepresumeert werd overleden te zijn.
Ende bekende bij dezen voor hem, zijne erven en nakomelingen, uyt handen van d' EE :
Heeren Weesmeesteren dezer stede, als O'ppervoogden van alle onmondigen ende anderen toezicht
behoevende, gelicht, ontfangen, ende met volcomen genoegen naer hem genomen te hebben alle zoodanige goederen, geschriften, papieren ende munimenten als van wegen den voorn. uytlandigen tot
.
deesen dagen toe ter weeskamere alhier in getrouwe bewaringe gelegen ende berust hebben, geene
van dien uytgezondert; bestaende de zelve goederen in een somme van achthonderd twee en tachtig
guldens sestien stuyv. ende elf penningen. Quitterende daervan by dezen d'EE: Heeren Weesmeesteren voorn. oock den voorn. PIETER VANMEDENBLICKS
,
voogden ende wijders allen anderen dien
't behoort, Mitsgaders van alle handelinge, bewindt ende administratie dezen aengaende t' eenigen
tijde gehadt ende gedaen. Belovende alle dezelve ende yder van hen in 't bysonder daer of jegens
yder man te idemneeren ende bevrijden: Oock alle de voorn. goederen t' allen tijde, des vermaent
zijnde, weder te zullen opbrengen ende restitueren, met behoorlijcken interesse van dien, indien de
in tijden en wijlen te voorschijn mochte komen, of dat iemandt
voornoemde PIETER VAN MEDENBLICK
beter
of
zoo
wel
als
daer
toe
hij compt. gerechtigdt zijnde, onder verbant van zijn compt.
quaeme
. persoon en alle zijne goederen, roerende, onroerende, jegenwoordige en toekomende, geene van dien
uytgezondert; onderwerpende de zelve de jurisdictie van den E: Gerechte dezer stede. In 't verder
hebben den E. KAREL VANDER PLUYM,veertig in Rade dezer Stede, ende ALEXANDER
DE KONING,
koopman, huyden mede voor ons Schepenen comparerende, zich zelven voor de voornoemde TITUS
VAN RHIJN gestelt, boven ende mede als principalen, nopende de restitutie ende indemniteit vooren
geroert. Renuncierende ten dien eynde de beneficien ordinis en excusionis et divisionis, van den
De Leidsche

'1.

25) VoogdijboekF blz- 326 verso (archiefvan Leiden.)

..

'
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effecte van dien wel onderrecht, mede onder verbandt van hunne personen en al hunne goederen,
geene exemt. Des zoo beloofde TITUS VANRHYN voornoemt zyne voorn. borgen in 't geheel ende
zy borgen elckanderen voor de helfte ter zaecke van de voorgeroerde borgtochte vrij, kosteloos ende
schadeloos te houden, onder gelyck verbandt ende bedwangh als vooren. In oirconde dezer by ons
schepenen voornt. geteykent huyden den XXIJ Auguste XVJI vijf en t' zestich. 26)
W. HASIUS.
H. VAN DER MEER.
(w. g.)

,

'

"

tusschen TITUS en zijn vader nog veel raadselachtigs.
Er is in de verhouding
TITUS
was met
Waarom
op eigen beenen te staan, als hij ingenomen
verlangde
En zoo we in deze meerderdoor zijn voogden?
de leiding zijner zaken en belangen
het
bewijs moeten zien, dat hij het niet
gelijk wij gelooven
jarigheids-verklaring
dat zijne belangen
behartigd werden ten koste van,de finantieele rust van zijn
billijkte,
dan
hier nog in zijn kwaliteit van bevoorrecht
crediteur zijns
treedt
hij
vader, waarom
vaders
op ? Stak zijn vader dan zoo in de schulden, dat hij het beter kon rekenen zijn
niet aanstonds in handen van andere crediteuren
recht te doen gelden, opdat die penningen
allerminst ten goede komen ?
REMBRANDT persoonlijk
Ik
zoodoende
reden
moet
het
uitde
de
dat
dit
REMBRANDT,
zijn geweest.
blijkt juist
geloof inderdaad,
was blijkbaar,
nadat zijn boedel aan de boedelkamer
verdie TITUS aanneemt,
kwaliteit,
Van het tot stand komen van een accoord met de credivallen was, niet gerehabiliteerd.

, zouden

vallen,

en

te zijn geweest., zoodat hij voortdurend
in insolventie gebleven
Nu begrijpen we waarom zijn vrienden,
die hem geld leenden,
als het ware op zijn nog te
goten in den vorm van een voorschot
de overeenkomst
Nu
we
de
voor zijn erven - gelijk
werken.
noodzakelijkheid
bespeuren
vervaardigen
we ten slotte uit den inventaris van REMBRANDTS sterfhuis zullen zien - om den boedel niet

teuren
was.

schijnt geen sprake
Dit verklaart veel.

te aanvaarden, en behoeven we daarin niet noodzakelijk een aanwijzing te zien, dat er
Is het niet zeer goed
bij de liquidatie van dien boedel niets voor de erven zou overblijven.
dat we van REMBRANDT kennen, dat hij
en zelfs aannemelijk
denkbaar
bij het karakter,

aanstonds

aanstonds
aanwendde
tot schulddelging,
maar
niet alles, wat hij met zijn kunst verdiende,
tot het aankoopen
van kunstwerken
van allerlei aard, en,
het ook voor een deel besteedde
als hij was, het er beter van nam dan zijn finantieele toestand hem eigenlijk
onbezorgd
veroorloofd
Een kunstenaarsals hij eens een goed financier ware geweest?
men
dat
niet
euvel
duiden.
de
natuur als
zijne mag
van andere acten overga, nog even stilstaan
Ik moet, voor ik tot de vermelding
ons
REMBRANDTS
de
acte
omdat
iets nieuws leert aangaande
1665,
van 5 Februari
zij
bij
In de zoo aanstonds
te vermelden acte van 31 December
1664 wordt de Lauwoning.
zou

hebben

In de acte van 5 Februari daarop
als des meesters
genoemd
woonplaats.
was hij blijkbaar
metterwoon
dat
nog z66 kort op de Rozengracht
gevestigd,
volgende,
zich
de
de
kon
het
van
waar
of
althans
notaris,
nog vergissen
bij
gracht,
opnoemen
hij,
riergracht

?s) Rcg!sterHderQuittantienvanvoIja.a.rden,bl.32i.

'
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zijn huis
i Januari

stond.

De

data

dat onze meester tusschen
weten we thans,
vergelijkende,
verhuisd is, waar hij den laatsten
1665 naar de Rozengracht
en 5 Februari
adem zou uitblazen.
Waar dit huis precies gelegen
was zal ik in een aanhangsel
bij
dit stuk vermelden.
Het huis op de Lauriergracht
kan ik op het oogenblik nog niet
zoo min als het jaar, waarin hij het betrok.
Op het laatst van het jaar '66 had REMBRANDT wederom elders zaken waar te nemen
en penningen
te ontvangen.
Van welken
aard ze waren blijkt niet.
Wederom
is het
die
door hem wordt aangewezen,
om voor hem optetreden.
zijn zoon,
De acte luidt:
aanwijzen,

'

'

_

VAN
Op huyden den 18 Novemb. 1666 compareerde voor mij JOESHELLERUSenz. Sr. REMBRANDT
RYN, schilder, wonende op de Rosegraft alhier, mij notaris bekent, en heeft geconstitueert en vol
machticht sulcx doende mits desen TITUS VANRYN, sijn soon, [en CHRISTIAEN DUSART,
schilder alhier,
te samen en elck van hen in 't bysonder,] 27) om uyttenname en van wege hem comparant alle
sijne saken en affaires overal waer te nemen, bevorderen en procureren. penningen van alles en een
ygelijck in te vorderen, ontfangen, quitantie van ontfang te geven, des nood sijnde daervan als om
de leste daervan te doen....
eeren bij middelen van J ustitie, tot dien einde te compareren vooralle
heeren, hoven, gerechten en rechteren en aldaer te ageren voor en tegen ecnen ygelijck derselve
alle anderen dcs nood sijnde, soo int eischen als verweeren ter diffinitie en sententie toe, sententien
te herwijzen, ter executie teleggen off daervan te appelleeren, reformeren, off andersints te provoceren
en deselve provocatie te vervolgen ten uyteinde toe, oock met alle en eenen yegelijck te mogen
effenen, rekenen en liquideren, accorderen, compareeren, transigeeren, accoorden en transactien te
passeren, alle questien en differentien aen goede mannen te submitteren en verwijsen, derselven uyttot dien eynde compromis op te rechten, arresten, combrementen
spraeck aen hen, ... , derself.....
op personen en goederen te doen en voorts in dezen alles meer te doen en laten wes hij comp
selfs present sijnde soude connen off moeten doen, al waar 't dat een nader last vereischt wiert dan
als voors. staet, CLllll potestate substituendi ad lites........
voor goed en van waerde te zullen houden
alle 't gene in crachte deses gedaen sal werden, onder verband als nae rechten. Gedaen te Amsterdam
int bijsijn van Jan Bartelsen en Jan van Vreelant de Jonge als get.28)
.
(w. g.) REMBRANDT VAN RHYN.
JAN BARTEZSEN.
J. v. VREELANDT DE JONGE.
Quod atteslor:
J. HELLERUS. Not. publ.
A○. 1666
Door

deze acte leeren

waarvan

we

we een nieuwen

niets

van REMBRANDT kennen, een kunstereeds door KRAM werd
zijn bestaan

vriend

ofschoon

weten,
bijna
is geboekt, doet hem ons kennen
weinige wat er later hem betreffende
was. 2s)
1618 geboren Antwerpenaar,
die historie-en portretschilder
als een omstreeks
aan te vullen.
Wij zijn in staat deze gegevens aanmerkelijk
. CHRISTIAEN DUSART werd te
den 25 Februari
1618, juist op
Antwerpen
geboren,

naar,
verondersteld.

Het

27) De tusschenhaakjes geplaatstewoordenzijn later in de minute doorgehaald.
28) Protocol van den Not. v. HELLERUS
pak 167 bl. 263.
29) Zie Nederl. Kunstbodevan 5 Nov. t881 - Archiefvoor-Nederl. Kunstgesch.,deel V. bl 12.

t
°,

'

96
dag waarop de Joffer, die later zijne vrouw werd, het eerste
Amstels vesten aanschouwde.
Wij weten dit uit een gedicht op deze - wil
door
CATHARINA QUESTIERS
vervaardigd
Hij was de
omstandigheid
op den Heiligen-weg.
JAN DUSART en woonde bij zijn ondertrouw
Zijn
denzelfden

levenslicht binnen
men toevallige zoon van zekeren
vader stond hem

Die ondertrouw
had plaats den 27 September
1642, en de jonge dame,
daarbij ter zijde.
die hem hart en hand schonk, heette CATHARINA, de dochter van ABRAHAM DE VERWER
In extenso is de inteekenacte
toen wonende
in den
op de Prinsengracht.
medegedeeld
t. a. p. door MR.
M. DOZY. Hier volgt een fac-simile van zijne toen
,,Kunstbode"
geschreven

handteekening.

4
Het

en voor schepenen gesloten, hetgeen
huwelijk werd van de puije afgekondigd
dat
niet
tot
de
heerschende
Hervormde
Kerk behoorde.
Dit nam niet weg,
bewijst,
zij
dat op 4 December
1644, toen het huwelijk korte dagen te voren met een spruit gezegend
dezen naam ontving de kleine - in de Nieuwe kerk den doop ontving 32).y,
werd, MARIA Onze

DUSART was geen door de fortuin misdeeld man.
Dat hij eigenaar werd van menig
Amsterdam
als
bekend
verondersteld
na hetgeen de heer DozY
mag
worden,
daaromtrent
in het archief
voor Nederl.
mededeelde.
Toch weten we
Kunstgesch.

huis

in

door

de

van den heer
in den Haag

ABR. BREDIUS, dat hij den 10 Mei 1664 als lid van
de
werd aangenomen 33).
In 1668 had hij REMBRANDT
en als pand ter minne een kunstboek
. met 600 gl. geholpen
en teekemet houtsneden
van LUCAS VAN LEYDEN ontvangen,
dat hij na den dood van REMBRANDT
ningen
'
.
der
som
,
tegen betaling
voorgeschoten
teruggaf.
Dit blijkt uit de navolgende
acte, uit het protocol, van den notaris HELLERUS 34),
nasporingen
schilders-confrerie

dat bij den brand, die 1 762 in de bewaarplaats
der notarieële minuten woedde, door het vuur
werd beschadigd,
en alzoo aan de buitenzijde
van 't papier eenige hiaten vertoont, die
we zoo goed mogelijk hebben aangevuld.
30) Het gedicht is opgenomenin de "Lauwerstrijdtusschen CATHARINA
en CORNELIA
VANDERVEER,"
QUESTIERS
=665bl. 42.
VERWERS
is wellicht de in de letterkundige kringen dier dagen niet onbekende juffer van dien
31) CATHARINA
. naam, van wie in den eersten jaargang van dit tijdschriftgesprokenwordt(bI. 213). Dit zouhare'bekendheidmet CATHARINA
kunnen verklaien. Een ABRAHAM
VERWER
is als schilder van zeestukkenniet onbekend.
QUESTIERS
32) Getuige daarbij was MARIAWYNANTS -CHRISTIAEN
schijnt een zoon of althans een broeder te hebben gehad,
die den naam ABRAHAM
droeg en gehuwd was met ANNAWEYLANTS.Op den 6 Juni 1661 was CHRISTIAEN
getuige
van wien
bij den doop van hun dochtertje ANNA. Ik heb reden te vermoeden,dat de satijnschilderISAAKDUSART,
AmsterdamIII bl. 262 spreekt, zijn zoon was.
WAGENAAR
In acten van 1668 ontmoette de Heer BREDIUS
en JOHANNES
ISAAC
DUSA.RT
als erfgenamen
CHRISTIAEN,
ABRAHAM,
van CORNELIS
te Utrecht overleden. Deze personen schijnenmij toe kinderen van ABRAHAM
WEYLAND,
te zijn geweest. _,
33) ArchiefNederl. Kunstgesch.deel V. bl: 132. Enkele andere bizonderhedenvindt men in deel IV bl. ioi en i,5r.
34j Pak 175.
; ..
,
_
i"
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19 September 1670 Compareerden voor mq Johannes
HELLERUS,nots. publ. bij den hove van Hollant g-eadmilleerd te Ainst.
.. _
resideerende, Sr. CHRISTIAENDUSART,konstrijck schilder, wo'
nende op de Prinsengracht dezer stede, mij notaris bekend, te kennen
_"
gevende en verc12.rende, dat REMBRANTVAN RYN ende TITUS van
A°.
in
1668
dato 23 July
te samen en ieder in
RYN, volgens obligatie
'
solidum en voort geheel, onder renunciatie van de beneficien
_
'
van excussie en ordinis, aan hem comp. deugtdelijck schuldich sijn de somme
,
van seshondert caroly guldens, en dat hem comp. daerentegen over by
deselve TITUS VANRYN ter hande gestelt is, als pandt metter mine
een boeck inhoudende het werck van LUCASVANLEYDEN,alsmede
eenige tekeninge bij denselven LUCASVAN LEYDENgetekent, Ende
alsoo Sr FRANCOISVAN BYLER, als bij testament van de voorn. TITUS
.
VANRYN za, getrouwt geweest zijnde met MAGDALENA
VANLoo, geordonneerde
voocht over sijn dochter TIETJE VAN RYN, aen hem comp. in volle
betalingh van de voorn. obligatie met de verschenen onbetaelde renten
betaelt hadde de somme van seshondert en acht en twintig guldens,
Soo bekende hij comparant niet alleene van deselve obligatie en de
rente van dien voldaen en betaelt te sijn, maer daervan aen de voorn.
Sr FRANCOISVANBYLER,present en accepteerende mits dezen, gevende en
°
verleenende actionem cessam en transporterende de voorn. obligatie
en alle het recht hem daeruyt ten laste van St8. REMBRANTen TITUS VAN
RYN competerende, ten eynde denselven Sr FRANCOISVANBYLERvoor soo
"
veel hij voor de voorn. REMBRANDTVAN RYN betaelt heeft sijn goed
weder mach consequeren en verhalen doen, soo hij comp. verm(...)
wel en belovende tegens desp(...)
heeft en denselven (......)
in eeniger maniere. Voorts compareerde mede voor mij nots.
Sr FRANCOISVANBYLERen bekende het voorn. boeck met het
werk van LuCAS VANLEYDENen sijn voorn. teekeningen
uit handen van den voorn. Sr CHRISTIAENDUSART
daer
hem
voor
te
en
hebben,
quiteerende
ontfangen
' belovende
voor alle namaninge te caveren. Onder verbant als naer
rechte. Gedaen t' Amst. int bijzijn van Sr. ABRAHAMFRANSENende
'
als getuyghen.
HENDRICKVANSOMERE1T
CHRISTIAEN DUSART.
(w. g.)
FRANCOIS VAN BY(LER).
ABRAHAM FRA(NSEN).
HENDRIK VAN SOM(EREN).
J. HELLERUS.
1670.

'

.

'

_
.
.
'

'

.
'
.
.
" '
'
'

van REMBRANT was ? Er is ook van dezen meester te
volgeling
te geven.
weinig bekend, om op deze vraag een antwoord
Waren we omtrent zijn genre niet reeds ingelicht, dan zou de volgende acte daarvan
'
getuigenis
afleggen.
Of DUSART een

Op den 19 Juni 1669 compareerde voor my Pr. DE BARYNots. (enz.) Sr. CHRISTIAEN DUSART, out
ontrent 1(50) jaeren, en BARENT GRAET, out ontrent xl jaeren, vermaerde historieschilders alhier ter
stede. Ende hebben... ten versoecke van Sr ABRAHAMDE LA SAULXgetuyght.. hoe waer is, Dat sy
getuygen respectiv een jaar a dry herwaerts, elck van henluyden attestanten separaat, niet onderscheyden
maar veele maelen, hen hebben bedient nae de gelegentheit en het subject van hun historien, daer
'
13

,.
_ _,
/""

'
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naeckte beelden in quaemen, van de persoone van MARIKE ofte MARIE DAMBRINE,ende dat sy
deselve MARIEDAMBRINE(moge nae gissinge omtrent twintig jaeren out) gansch naeckt hebbe geconterfeyt, nae en in soodanich postuur als hun subject en historie requireeren en noodigh hadt, om
een silveren ducaton daegs.
(Voigt eene verklaring omtrent haar gedrag.) >
',
.
Alles oprecht gedaen binnen desen stad den XIXen Juni XVIc negen en sestigh.

'
'

JOHANNES NISINK.
JAN VOLGER.
PR. DE BARY.
Not.
is

Het
is
'

een

zal

reeds

later

bekend,
onderzoek

dat DUSART
echter

moeten

in

1671 nog
uitmaken.

leefde.
Wellicht

Wanneer
had

hij overleden
zijn dood zelfs na

1681 plaats.")
Het voornaamste,
dat er over den hier evenzeer genoemden
BAREND GRAET te
'.'- .
in
van
lezen
we
WAGENAARS
vermelden
valt,
Beschrijving
Amsterdam. )
Keeren we thans tot den grooten meester terug.
'
Zoo aanstonds
zeiden wij reeds, dat LODEWIJK VAN LUDICK REMBRANDT in 1662
er toe bewoog, om zijn rechten aan een ander
Wat de schuldeischer
geld geleend had.
Zeker
is het, dat hij twee jaren
gemakkelijk
gissen.
later
al zijn recht en actie verkocht
aan HARMEN BECKER, die een groote rol in
REMBRANDTS laatste levensjaren
schijnt gespeeld te hebben, en die eene nadere beschou'
uit
dien
hoofde alleszins verdient.36)
_
wing
De overdracht
de
acte
:
"
bij
geschiedde
volgende
over

. ?:;
.. ?=
. , '" .
.

te

dragen

kunnen

we

Op huyden den 4en Juny anno 1664 compareerde voor mij FRANCOISMEERHOUT,openbaarnots.
VANLUDICK,37)
(enz.) ter presentie van (enz.)S`'LODEW1JCK
coopman, wonende binnen deser stede, mijnNots.
bekent, ende verclaerde de voorn. comparant vercocht, opgedragen ende getransporteert te hebben
gelyck hij dede mits desen, aen S' HARMENBECKER,mede coopman binnen deser stede, alle sooda.
,:. _
, - .
_
"'°.
÷ .,..
d. ,, . - ..:, _ .
_,,- .
.. ,

34) Ik teekende althans aan, dat een CHRISTIAEN
DUSART
nog in dat jaar op de Prinsengrachtbij de Rozenstraa
.
woonachtig was.
(N, d. R.)
'
35) Wagenaar III bl. 261. Hij was de zegsmanvan IMMERZEEL.
36) HARMENBECKERwas mij als kunstverzamelaarniet onbekend. Wat ik van hem weet deel ik later in een kort
opstel mede.
(N. d. R.)
VANLUDICKwas in 1679 aan den boedel van zaliger HERMAN
37) LODEWIJCK
BECKER
_
nog een kleinigheid schuldig.
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nich recht en actie als hem comparant uyt den notariale contracte van dato den 28 Augusty 1662
tusschen hem en REMBRANTVAN RYN opgerecht voor den nots. NICOLAESLISTINGHen seeckere
getuygen, ten laste van voorn. REMBRANT VAN RYN deuchdelijck competeert, bekennende daervan
door den voorn. BECKER t' sijnen comparants genoegen voldaen en welbetaelt te we sen, den lesten
penn. met den eersten, soodat hy daeromme de voorn. BECKERgeheel en absoluyt stelde in sijn
comparants stede en plaetse, om den innehouden van dien ten laste van den voorn. VANRYN te innen
en te vorderen, want hij compt. verclaerde uyt crachte van denselve contracte geen vorder recht ten
laste van voorn. VANRYN te hebben, behouden noch reserveeren in eenigerley manieren, gevende
hy compt. daeromme 't selve contract in handen van voorn. BECKER,alsmede 't vonnisse op sijnen
naeme ten laste van voorn. VAN RYN geobtineert, ten einde hy d' executie daeruyt moge vorderen
naer hehooren. En beloofde hy compt. desen transporte gestant te doen en het getransporteerde
jegens alle aentael te bevryden, onder verbant van syn compt. persoon ende goederen, roerende
en onroerende, presente ende toecomende, die stellende ter bedwangh als naer rechten, welck
tra?sport de voorn. BECKERmede compareerende, accepteerde. Ende consenteerde den eersten comparant hiervan acte in forma, 't welck aldus passeerde binnen den voorn. stede Amsterdam, ter comptoire mijns nots. ter presentie van Mathys Osdorp en Jan Joosten, myn clerquen, als getuygen
hiertoe versocht.38)
(w. g.) LODEWYCK VAN LUDICK.
M. OSDORP.
JAN JOOSTEN.
FRANCOIS MEERHOUT.
Not. publ.
Dat

deze

overdracht

niet geschiedde
zonder REMBRANDTS voorkennis
en goedkeudie hier volgt.
REMBRANDT stelde er waarschijnlijk
ring, bewijst de verklaring,
prijs op,
dat hij aan een zoo kunstlievend
man een schuld had, die hij wellicht met penseel en palet
dacht te kunnen lossen.

'

'

Op huyden den 31Decemb. Ao. 1664 compareerde voor my JOANNESHELLERUS,Notaris Publicus
by den Hove van Hollandt geadmitteert, t' Amst, residerende, srs ABRAHAMFRANSEN,out 51jaren
en THOMASASSELYN, 39)
out 44 jaren, inwoonders deser stede, en hebben ten versoecke van Sr REMBRANT
VANRIJN, schilder, wonende op de Lauriergracht alhier, geattesteert getuigt hoe waer is, cerst ABRAHAM
FRANSENalleen, dat negen a thien maenden geleden, sonder den precysen tyt onthouden te hebben,
VAN
hij deposant ten huyse van HARMENBECKER alhier is geweest, alwaer mede was LODEWYCK
LUDICK,welke VANLUDICKmet de voorn. BECKERte (rade gegaan) synde, dat hy BECKERvan hem
v. LUDICK,soude overnemen de schult, die hy VANLUDICKhadde tot laste van den reqt. volgens de
laetste acte daervan synde gepasseert voor den notaris LISTINGHen daervoor laken betaelen tot
acht gulden d' elle, 't welk hij hem vertoonde, daerop hij VANLUDICKtegen hem BECKERseyde, dat
hij BECKER t' voorn. laeken te hoog instelde, seggende hij VANLUDICKtegen hem BECKERJick
»wil u alle 't laken 't welck ghy my presenteert voor de actie laten houden voor vijfhondert gulden",
welcke presentatie hij BECKER dadelyk heeft geaccepteert en voort wederom daer uytgescheyden,
waerna hij vAN LUDICK tegen hem BECKERwederom seyde: "ick sal u all het laken noch vyfen"twintich guld. minder als vyfhondert laten", hij BECKERdaer op seyde "ick wil liever t' laken quyt
"zijn, als gelt voor die actie geven" waerop hij BECKERhem VANLUDieK devoorn. actie heeft voldaen

38) Protocol van- denNot. J. MEERHOUT
pak. 123bl. 233.
39) THOMASAssi;z.yN,de dichter, was scharlakenverwerte Amsterdam op de Keizersgracht. Hij had zich ii
niet vermeld.
Juni 1644laten inschrijven als lid van hoekverkoopersgild,doch wordt bij LEDEBOER
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met het voorn. laken; getuygt THOMASASSELIN, mede alleen, dat cenige dagen na het
sluyten van
het voorn. accoord, hij VANLUDICKtegen hem deposant verclaert heeft, dat hij de actie van REMBRANDT
hadde verhandelt aen voorn. BECKERtegen laeken en hij deposant daer op seggende "soo wilt
ghy
"lichtelyck goede handelinge gedaen hebben", hij VAN LUDICKwederom seyde "wat soude ik een
"goede handelinge gedaen hebben, ick heb hem het laken wederom gepresenteert voor vyfhondert
,;gulden" presenteerende sulx des noods versocht synde by eede te sterken. Gedaen tAmst. in het
bijzijn van Jan Cranendoncq en Christiaan Becker als getuygen.40)
(w. g.) ABRAHAM FRANCEN.
THOMAS ASSELIJN,
Quod attestor :
J . HELLERUS, Nots. Publ.
A○ 1664.

,
... _
. '

..

Wie

deze

acte met aandacht

leest zal daaruit bespeuren,
dat VAN LUDICK niet
in de solvabiliteit
van den kunstenaar.
Zoo spoedig verkoopt men
inschulden
niet voor minder dan 5o procent.
Wat nu de reden kan zijn, dat REMBRANDT deze verklaring
uitlokte, schijnt
niet onduidelijk.
HARMEN BECKER was zeker geen gemakkelijk
schuldeischer.
Hij
wel de vordering
den
er
kunstenaar
voor
maar
op
5oo gl. gekocht,
schijnt
gansch

vertrouwen

,

mede

stelde

veel
zijn
mij
had
niet

tevreden

te zijn geweest, dat zij iets minder dan 't nominale
Het
bedrag opbracht.
komt mij voor, dat REMBRANDT dit onrechtvaardig
wie weet of hij VAN LUDICK
vond voor het ontbrekende
niet reeds had schadeloos
en, terwijl hij weigerachtig
gesteld
bleef om te betalen,
eene verklaring
de
ware
uitlokte,
koopprijs van de schuldopdat
bekentenis
zou.
Ze
zou
hem
Nadat
het geschil eenige
echter
niet
veel
baten.
blijken
achtereen

had

het aan de uitspraak van scheidsgeduurd,
onderwierpen
partijen
veroordeelden
om
BECKER
het
lieden,
geheele bedrag te vergoeden.
Eene overeenkomst,
naar aanleiding
van die uitspraak
gemaakt, vinden we in 't
van
den
Notaris
MEERHOUT.
protocol

jaren

die den meester

.

.
]

.

.

.
.,:,::,::

.

.. '

.

Op huyden den 24 July anno 1668 compareerde voor my FRANCOISMEERHOUT,openbaarnots.
enz. Sr REMBRANTVAN RHYN, constschilder, woonende binnen deser voern, stede, mijn Nots. bekent
verclaerende de voorn. comparant, dat Sr HARMENBECKERvolgens uytspraecke by de heeren en
Mars.WILLEM BLAEV,outschepen deser stede, JACOBDE LA MINE en PAULUSBUYs, adten. naer voorvoorgaende submissie van party en gedaen, die hy comparant in alle syne leden en poincten volcoomentlyck laudeert en approbeert, liquide competeert een somme van duysent twee en tachtig gl.
die hij comparant, ingevolge van deselve uytspraeke, gehouden was te betalen twee derde parten in
gelt sonder eenige stipulatie van tyt en mitsdien contant, en een derde part in kunst off schilderyen.
by hem comparant ter ordonnantie van voorn. HARMENBECKERte maecken ende te leveren binnen
den tyt van ses maenden, ende dat die alsdan soude werden getaxeert by luyden hen dies verstaende
byde voorn. goede mannen te nomineeren, soo nochtans evenwel deselve kunst bevonden wierde
meerder te beloopen als een derdepart van de voorn. duysent twee en tachtig gl., dat in dien gevalle
de voorn. BECKER het overige in gelt aen hem comparant soude moeten rembourseeren en weder
uytkeeren, ende naerdemael hem comparant de voldoeninge van deselve uytspraecke soo aenstons
niet gelegen en quam, ,soo was 't, dat de voorn. BECKER,tsynen versoecke, hadde geconsenteert daer-

40) Protocol van den Not. J. HELLERUS pak 161 bl. 376.

°-

'

'.
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mede antewachten van nu aff den tyt van 6 maanden, beloovende hy comparant, en sich mits desen
obligeerende aen en ten behoeve van de voorn. HARMENBECKER,de twee derdeparten derf 1082.synde 721 gulden 6 st. io penn. over zes maenden precis pront te voldoen, opteleggen ende te betalen met
den interesse van dien, jegens vier ten hondert int jaar, te reekenen naar beloop des tyts tot d' effectuele
voldoeninge toe, ende insgelycx mede in den tyt hierboven gementionneert voor den voorn. HARMEN
BECKER't syner ordonnantie, aenvang nemende de gemelte ses maenden van den tyt aff, dat hy sijn meyninge sal hebben gedeclareert, te maecken en aen denselven te leveren het beloop van een derdepart
der voorn. flOS2 in const off schilderijen by den voorn. compt selfs te schilderen en maecken, alles op
de voet soo hier vooren staet vermelt, waer en boven de voorn. comparant noch bekende en verclaerde, dat de voorn. BARMENBECKER,soo overt salaris van goede mannen als andere oncosten
voor de portie van hem compt. heeft verstreckt de somme van drie en vyftich gulden, die den compt.
insgelyck aen voorn. BECKERbelooft te restitueren over ses maenden naer dato deses precis metten
Intresse als boven; verbindende de voorn. comparant tot precise naarcominge vant geen voorn. is sijn
persoon ende goederen, hebbende end vercrijgende geene exempt., die stellende ten bedwang van
allen rechten en rechteren; en tot meerder verseeckeringe vande VOOrCHARMENBECKERsoo compareerde mede voor ons nots. en naergenomen getuygen TITUS VANRHYN, mede myn nota. bekent,
die welcke verclaerde wel voorbedachtelijken sich selven te stellen en constitueren borge ende
principael voor de voorn. REMBRANT VAN RYN, synen vader, aen en ten behoeve vande voorn.
HARMENBECKER, aennemende beloovende en zich verobligeerende aen de voor£7HARMEN BECKER
zelfs te voldoen en presteren, alle 't geene de voorn. REMBRANTVAN RYN hier boven heeft belooft
en gehouden is, soo hij van sulcx te doen in gebreecke comt te blijven, te dien eynde renuncieerende
wel expresselijck de benefitien ordinis et excussionis, van den effect derselve onderrecht sijnde. Alles
onder verbant en submissie als boven. Aldus gedaen en gepasseert binnen de voorn. stede Amsterdam ten comptoire mijns nots. ter presentie van Jan Jaaster ende Reynerus Staapel, myn Clerquen
als getuygen hiertoe versocht. En sal met de voldoeninge van desen gemelte uytspraecke zyn en blyven
geannulleeert, waarin de voorn. BECKER,mede comparerende, verclaerde sich te vergenoegen. Present als boven. 41)
REMBRANDT VAN RHYN.
(w. g.) HERMAN BECKER.
TITUS VAN RHYN.

_

J. JAASTER.
R. STAAPEL.
FRANCOIS MEERHOUT.
Nots. publ.
BECKER heeft nagekomen
zijn dood zijn verplichtingen aan
in gebreke bleef
weten we niet. Het komt mij voor, dat hij, zij het dan ook gedeeltelijk,
maar
daarvoor
zelf
die
hem
geld moest
en BECKER TITUS als borg aansprak,
uitbetaling deed,
gevuld "met al
opnemen, waarvoor hij zeven stukken schilderij, benevens drie kunstboeken,
in
VAN
die REMBRANDT
pand gaf, welke
RHIJN gemaeck heeft",
de costelyckste
printen,
mede werden opgeschreven.
tot zijn nalatenschap,
na zijn dood, als behoorende
inventaris van den
MEERHOUT
Notaris
door
den
Dit blijkt uit den
opgemaakten
42) Een
boedel van MAGDALENA VAN Loo, waarvan wij hier een uittreksel inlasschen.
Of onze

groot

gedeelte

meester

voor

van de acte is wederom

door het vuur beschadigd.

,,.

pak 123.
41) Protocol Not. MEERHOUT
behalve hetgeen ik hierachter
, ) De geheele inventors meenden we hier niet te moeten afdrukken,omdat daarin
aanteeken,niets merkw,iardigs'voorkomt.

,
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De naervolgende goederen ...
TITUS VANRYN voor .....
-A-.REMBRANT
VANRVN, ge ....
'
uyt handen van HERMAN[Becker]
ende daerover aen selve ....
verschoten een somme .....
-.hondert guldens wae .....
desen boedel als nu dit ....
.
wederom verpant zijn
Een quacksalver van ADRIAENBROUWER
_ '
Een sieck boertje van dito
Een toback drincker van dito
.
Een tanttrecker van dito
Een priestertje van JAN LIEVESSEN
Een landtschapje van dito
'
Een seetje, synde het
(van)
JAN PERCEELIS.
Drie constboecken gevult met al (de)
.
VAN
costelyckste printen, die REMBRANT
RYN in syn leven gemaeckt heeft." 43)

'

'

-

'

" °
_

,

-

_

- ...

'
_

'
--

-_

..

"

_ .
_

.

'

-

_
,

.

'
_

,
'

..

er geen vijftien maanden verloopen sedert REMBRANDT met zijn zoon
van den Notaris MEERHOUT had verlaten, of er was rouw gekomen
TITUS ontviel aan het vaderhart,
en op den 8stenOetober 1669
over het huis des meesters.
in
de
zoon
de
vader
den
groeve.
volgde
TITUS

Nog
het

waren

kantoor

Drie dagen voor de begrafenis trad de Notaris STHEEMAN met zijn clerquen het
van TITUS' weduwe en CORNELIA'S
huis op de Rozengracht
binnen, om in tegenwoordigheid
Waarom zoo aanstonds
nadat de groote
op te schrijven.
goederen
voogd de gereede
en zijn stoffelijk overschot
niet
aan de aarde
de eeuwige rust was ingegaan
meester
nog
kon zijn toevertrouwd ?
Wederom kunnen wij het slechts gissen.
Er zullen schuldeischers
die
met
een
van
de
eene
beslag dreigden en
erfgenamen
geweest zijn,
verklaring verlangden,
of ze zich al dan niet den boedel zouden aantrekken.
De acte bevindt zich in het protocol van den genoemden
., .
Notaris, pak 34, en heeft

.
_
_
_
_
__
,'; ' .. ,
j
,'
'
'
' '
43) Onder het huisraad worden,behalve eenige schilderijenzonder naam van den maker, vermeld
'
.' . '
van Bo..... (BOL?)
?)
conterfeytsels
"twee
' ' '" .
een conterfeytselvan des overledensschoonvader"(dus REntBItANDT).
',
'
"
'
'
.
van
des
overledens
schoonmoeder"
(dus SASKIA).
,evenconterfeytsel
van
daer
Een
alzoo
van
des
overledens
over
de
indien
man,
TITUS,
dat,
portret
leyt.''
conterfeytsel
hy
leuning
een
'
het nog bestaat, gemakkelijkte -herkennenzal zijn.
wed. JAN VANLoo door REMBRANDT
In de boedelbeschrijvingkomt niet voor het portret van ANNAHUYBRECHTS
._J:
aan hare
_.
dat deze bij testament,op den 14 November 1668 verledenvoor den Notaris FRANCOIS
MEERHOUT,
geschilderd,
'
.
dochter MAGDALENA
VANLoo had gelegateerd.
... '
7 ÷_ _.. _.
.,'_
,'

.
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door
wederom
75den October
-.

het vuur

.

(20 bldz.)

'

.

de klapper

moest

dat

aanwijzen,
.

op den
'
.

.

' -

zoodat

hier, zoo nauwkeurig

ie bldz.)

'

geleden,

REMBRANDT VAN RHIJN(S) Inventaris

was opgemaakt.
De acte volge

'

veel

'

v

'
mogelijk

afgeschreven.

Op de beste Camper
Een bedt en peulue.
Vijff oorkussens met een peulue.. Ses sijde gordijnen met drie valletjens.
Een bedde spree vant selve stoff.
Vier groene glasgordijnen.
Een eeckenhoute taeffel met een spree.
Een spiegel.
Vier stucken schilderije onopgemaeckt.
Een beugel-stoel.
Een ijseren plaet.
Int voorhuys.
Twee en twintigh stuckx soo opgemaeckte als
onopgemaeckte stucken schilderijen.
Vier spaense stoelen.
Een eeckenhoute pars met een
schabel.
44)
(V)ueren houte Tresoor
(T)wee tinne schotelcn m(et) tinne kandelaars
Een kannebort met ses kann(en met) tinne leden
Drie slechte schilderijtjens.
Ses soo laeckense kussens
Vijff slechte stoelen.
Een vierkant taeffeltje.
Twee gordijnen met twee va(llen)
Een bij bel.
Een coopere Lampet 45) met een (schotel)
Een coopere vijsel stamper.
Twee coop(ere) kandelaers met een blaecker met....
IJsere kandelaers
Een groote lantaren.
Een bedtpan..
Een tinne kommetje, trechter, Hons(?) met twee
aerde kannen met tin(ne) leden.
Een strijckijser.
:,
'
Int achterke2akerttje

-

.
"
'
,
'

-

'

-

.

,

-

'

Drie roosters.
Een hangh-ijser, drie snuyters, hengel....(?) en asschop.
Seven aerde schotels, eenige schaelen en taeffel.
borden. :

44) Hier heeft waarschijnlijkgestaan "in de binnen haert" - huiskamer. Dat men hier in een ander vertrek moet
zijn binnen getreden, bewijstde nieuwe vermeldingvan schilderijenen stoelen.
.
45) Eerst stond er "vIes."
.. .

'
-
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_,

'
"
.."
" ..
'.

-

(3e bldz.)

.

'

_
;
.

'

_
,
'

_

'

'

(4e bldz.)

.
..
.
.
.

'
Een cleyn taeff'el..
Voorts eenige potten en pannen en and(ere) rom'
melingh niet waerdigh om t(e) specificeren.
Een ijzeren pot.
`
Vier slechte stoelen.
Opt achterkamertje
Twee bedden met twee peulen en vier kussens.
'
_ .. fellaecken.
... mtdoecken.
'
... laeplakens soo out als n(ieu).
... manshemden.
4 peuleue laeckens.
(.) 6 sloopen soo cleyn als groot en out als nieu.
8 dasjens soo out ais nieuwt.
10 mansmutsen.
.. beffen (doorgeschrapt).
eenige beffen en ponjetten.
8 sackneusdoeken.
. Een oude spiegel met een capstock.
.
Sijnde de vordere goederen soovan
schilderijen,
teyckenen,
rariteijten,
en anders op die besonantiquiteijten
dere Camers
geset, de deuren daervan
door
e
my Notaris
toegesloten, d'selve
deure ten overvloet noch met 'myn
en de sleutels
signet
toegezegelt
daer
van door mijij in bewaringe
g en o m e n alles op 't versoeck van Juffr. MAGDALENA
VAN Loo, weduwe van TITUS VANRYN, en S`.
CHRISTIAENDUSART,als voocht over CORNELIA
'
VAN RYN, onder expresse protestatie, die sy in
kennisse van ons Not. en getuygen deeden, dat
zy haer voor als noch in geene deelen wilden
declareren erffgenaemen van den overleden te syn,
maer dat sy haer recht van deliberatie dien
aengaen(de) wilden open houden, om naderhant
°°''''''°'°''°°°'
°
.
..... uyt godt Yr. h . , ....
_
..... de
doode de aerde toekompt ...
daer toe van nooden.,, ..
.... gelden
... souden
verschieten, mits deselve ....
repeteerende uytte afcompste .......
inden boedel bevonden werdende h ....
gelyck vooren is geseyt, erffgen .....
dragen naer haer recht van delibera ....
tot nader resolutie. Aldus gedaen .....
'
.
ter presentie van Symon Fraes ...
Meerhout als get. hiertoe vereischt .....
den 5 October I669..
CHRISTIAEN DUSART.
(w. g.)
MAGDALENA VAN LOO.
S. FRAES.
T. MEERHOUT DE JONGE.
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dat er vele woorden van de acte voor ons te loor
te bejammeren,
meer
is
dat er geen taxatie van den inboedel schijnt te
het
te
betreuren,
nog
plaats gehad en dat het tot nog toe ons niet mogelijk was een blik te slaan in
die de
waar we al de schatten weten opgehoopt,
bovenkamers,
geheimnisvolle
'
uit de handen brak der kunstkoopers,
of die hij wist te ontdekken
Is

'

e

het

.

gingen,
hebben
.

de drie

.

meester

.
op bruggen en op hoeken
Op Nieuwe en Noordermarkt.
_ ..
Wat zouden we er niet voor geven, om nogmaals ons te kunnen verplaatsen
in die
artistiek gegroepeerde
en gedoste omgeving, waar de bewonderde vorst der kunst arbeidde !
Maar laten we den tijd niet vooruitloopen.
....

door 't voorgeslacht
ons
Die niet aflaat de papieren
dien zal op 't einde de fortuin moeten begunstigen.
Welk nieuw licht zal er dan over REMBRANDT'S groote
AMSTERDAM, 2 Juli

1884.

nagelaten

te

persoonlijkheid
'

doo:-zoeken,
opgaan!
.

,
,
'

REMBRANDT'S

STERFHUIS.
DOOR
MR . N.

E heer

DE ROEVER.

VOSMAER en de heer

SCHELTEMA, twee mannen, die
't
stuk
van de REMBRANDT-literatuur,
mogen medespreken
op
zijn het oneens gebleven over de juiste ligging van des meesters
huis op de Rozengracht.
VOSMAER meende het gevonden
te hebben,
doch Dr.
SCHELTEMA toonde op afdoende gronden aan, dat het de tooverstaf der verbeelding
was geweest, die den warmen REMBRANDThad geleid.
Immers het huis van REMBRANDT stond

vereerder

het Doolhof",
gelijk het Begrafenis-rekeningenboek
de
twee
laetste
of "tusschen
brugghen"
gelijk de hierna te veropgeeft,
met een woord
dus op het laatste vierde gedeelte der
veilconditien
getuigen,
"teghenover

der

Westerkerk

'melden

en niet op het derde, waar VOSMAER het zocht.
,
Rozengracht
De Heer SCHELTEMA wees er op, dat alle huizen over dat vroegere doolhof
bouwd waren, en dat het gebouw zelf dus niet meer terug te vinden zou zijn. Daar

vervalt

niets op af te dingen ; alleen is het niet onmogelijk
aan te wijzen, zelfs bij gebreke van
het verpondingboek
van 1669, welk der verbouwde huizen eens den meester herbergde, en
zoo
we
't
niet
kunnen gaan bezichtigen in den toestand, waarin het in REMBRANDTS
dan al
_
we zullen er ons in kunnen verplaatsen
met behulp van de documenten,
tijd verkeerde,
die

de archieven

ons opleveren,

we zullen

de kamers

door,

VOSMAER,
Rembrandt,sa vie et ses oeuvres..
in 't Archiefvoor Nederl. KunstgeschiedenisIV bl. 311
SCHELTEMA

de trappen

'

op en af kunnen

. '
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loopen
zouden
gezin

als of we den weg kenden als de huisgenooten
zelven, ja als het eens noodig ware,
we bijna den kubieken inhoud, zeker de oppervlakte van ieder der door REMBRANDTS
kunnen opgeven.
En wat wil men meer ? De nieuw-modische
gebruikte vertrekken

dat
trapgeveltje,
gevel zinkt dan als van zelf voor onze oogen weg en het schilderachtige
eeuw ontwierp,
en waarvan nog
van de eerste helft der zeventiende
de bouwmeester
zelve gevonden
voorbeelden
verscheiden
worden, herrijst weder,
op die Prinsengracht
voor het huis geplanten
wederom speelt de avondzon door het groen van den onmisbaren
boom,

en

als

we

die

den

dan

tred een kunstlievenden
de stoep zien
stadgenoot
haastigen
en
de
dan
staan we
wederom
vallen
laat
voordeur,
op
klopper optilt
stil om te wachten of zich niet het w elbekende gelaat van onzen meester,

opstappen,
een oogenblik
met zijn schilderachtige

met

muts

over
getooid,
storen komt.

de onderdeur

vertoonen

zal, om te verne-

men, wie hem in zijn avondrust
we ons in den kring van den man, die de belangstelling
Gaarne verplaatsen
gaande
maakt en verdient van heel de wereld, van ieder, die gevoelt wat kunst is en wat tooveren
hoe het er bij den meester
met kleuren, - en terwijl we vroeger ons konden voorstellen,
uitzag in de gelukkige dagen, is het ons thans ook mogelijk hem te bespieden in de niet
maar
weelderige,
levens sleet.

toch

evenmin

armoedig

ingerichte

woning,

waar

'

.

hij de laatste jaren zijns

wij aan den ijver van MR. A. D. DE VRIES Az., die van REMBRANDTS
kunst een der vurigste bewonderaars
was. Met DE VRIES als leidsman zagen we de meubels
in de kamers staan, maar we wisten nog niet waar en hoe we ons die kamers hadden
voor te stellen, omdat de juiste ligging van het huis nog niet was ontdekt.
_
Voortaan zal daaromtrent
onzekerheid
meer
behoeven
bestaan.
te
geen
Dat

danken

Op het laatst van het jaar 1666 was de eigenaar van het door REMBRANDT op de
bewoonde huis komen te sterven zonder achterlating
van descendenten.
Rozengracht
Zijn
goederen vervielen aan de zijmagen, die verplicht waren, ingevolge de placcaten op't stuk
van de collaterale
te betalen, Ln van de onroerende
succession, overgangsrechten
goederen
en van de Nederlandsche

staatsfondsen.

Die eigenaar was de op 't Water voorbij de Oude Brug woonachtige kaarten-maker 2)
van PIETER VAN GHESEL, in "de Blaeuwe Croon."
JACQUES VAN LEEST, een huisgenoot
De man zelf boezemt ons slechts weinig belang in 3). Ons is 't genoeg te weten,
dat in zijne nalatenschap
zich bevond
het recht dat hij had op de helft van drie
tusschen de twee laatste bruggen, met een
van de Rozengracht
op de Noordzijde
huis achter de andere gelegen, waartoe men toegang verkreeg door een overdekten
gang,
'
'
onder het grootste dier huizen doorloopende.

huizen

' '
'
2) Uit het verpondingboekN. N. bl. 270vo(Ao i647/49) blijkt zijn beroep.
Het
is
intusschen
der
den
3
plaatsnijderA. VANLEEST.
vermeldingwaard, dat hij waarschijnlijkeen broeder wasvan

.
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In de memorie van successie, daarvan ten Stadhuize ingediend en overgeboekt, lezen
we het volgende: 4)
,,de helft van een huys en erve op de Rozengracht
tegenover 't Doolhof,
in
VAN
woont."
REMBRANDT
schilder,
RIJN,
,,daer
de waarde te bepalen
die voor de belasting
Het werd door de taxateurs,
hadden,
waarvan het naaste door PIETER COELART,
geschat op I I00 gl., terwijl de huizen daarnaast,
- REMBRANDTS.buurman dus, ieder
bewoond werd
op iooo en het achterhuis "in te gaen in
werd.
,,den gangh nevens het huys daer REMBRANDT in woont?" voor 350 gl. getaxeerd
te verkoopen.
Zij lieten de veilen leverden als naar gewoonte ten Stadhuize een afschrift in, opdat
conditidn beschrijven
conditien
de veiling door den Stads-secretaris
of ten zijnen overstaan zou
volgens deze
'
Deze veilconditien
kunnen plaats hebben.
zijn tot op dit oogenblik bewaard 5).
Ik acht het van gering belang, om hier deze veilconditi6n
af te drukken, en neem
er slechts uit over, wat ons kan dienen, om de plaats te bepalen.
De

van

erven

Allereerst

VAN LEEST besloten

deze

huizen

'

der drie aan de gracht gelegen perwe, dat het meest oostelijke
ceelen belend was voor aan GERRIT HENRICKSZ, kranckbesoeker, en achter aan HENDRICK
als zich
Deze laatste
alzoo in een dergelijk
woonde
HENDRIKSZ, foelieslager.
huisje,
achter de drie grootere
van VAN LEEST bevond.
blijkens het vorenstaande
perceelen
in
of
door
een overdekte
zulk
een
een
een
Aangezien
gang
achterhuisje
steeg
toegang
moet

van VAN LEEST, hebben we een paar huizen
juist gelijk het achterhuisje
zulk
een
te
zoeken.
Inderdaad
bevindt zich daar een toegang,
oostelijk
toegang
Zeker naar den
nog ten huidigen
dage den naam van Foelieslagers-gang
draagt.
hebben,

meer
die

zien

bewoner

uit REMBRANDTS tijd.
We hebben thans slechts

aan dit gedeelte van de Rozengracht
van dien Foelieslagers-gang
een anderen
vonden en die thans
zoeken, welken wij zes huizen verder inderdaad
is
Romolen-gang
aangeduid.
Deze gang nu moet loopen onder het huis dat REMBRANDT
gracht bewoonde.
gen, om

daar

ten

noorden

een bezoek te brengang te

overdekten

met den naam

van

eens op de Rozen-

Slaan

der willige verkoopingen
wij nu weder het register
op, dan zien we, dat
dit huis ten westen belend was voor aan NICOLAAS VAN DER KAPPEN en achter aan den
dat de gang van
voerde, met dien verstande,
gang, die naar het genoemde
achterhuisje
voren

dese

was.
Achter het huis, dat aan de zijde van den
huyse overtimmert"
bevond
zich een open plaats, waartoe
tot op 't oogenblik der
uitgebouwd,
gang
de
vier
huizen
te
hebben
doch
die bij de veilconditien schijnen toegang
veiling
gehad,
onder de toekomstige
der huizen werd verdeeld,
dat het huis, door
zoodanig
koopers
"by
was

'
.

4) Registerder Collateralesuccessi?nII bI.
s) Willige verkoopingen1666167No. 43.
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een plaatsje
van 23 voeten diep verkreeg,
REMBRANDT bewoond,
om dit van 't overige te laten afschutten.
k ooper opgelegd
In den gang had waarschijnlijk
reeds toen ook de bewoner
voor

onder

den

verplichting

van den "woonkelder",

aan de straat

zijn ingang, juist gelijk hij dien nu nog .heeft.
Een bezoek, dat ik ter plaatse
bracht, overtuigde
mij, dat de gang nog geheel in
van het huis
haar ouden toestand was, zelfs wat zijn zoldering aangaat.
De verbouwing
heeft dus blijkbaar de buitenmuren
zich
het
binnenste
en
tot
gelaten
bepaald
onaangetast
'
en den voorgevel,
met een wijziging van den achtergevel.
De

veil condition

vermeldden

dat

nog,

het

huis

tot Mei 1668 was verhuurd

voor

225 gl. sjaars.
Den 17 Januari 1667 werd het huis in veiling gebracht,
opgeboden en voor 3906 gl.
door den bovengenoemden
PIETER VAN GHESEL, die nu de nieuwe huisheer
gemijnd
van REMBRANDT werd.
De

commissarissen
hadden

belast

ze voorwaar

met

de

taxatie

van de vaste

"het collateraal
huizen brachten

goederen
Ook de andere

niet te hoog

subject"
aangeslagen!
naar evenredigheid
meer,op.
.
Het erf, waar REMBRANDTS huis opstond, had een breedte
een lengte van bijna 23% M. Het huisnummer
is thans 184. 6)

van ongeveer

4 M. bij

en vooral met den door DE VRIES ontdekten
inventaris in de
gegevens
van het huis, is het
hand, die ons vergunt een blik te slaan op de inwendige
verdeeling
niet moeielijk meer, om ons in REMBRANDTS woning te verplaatsen.
Ik stel mij de verdeeling
van het huis op deze wijs voor.
De stoep opgaande de benedenkamer
voor aan de straat was afzonderlijk
verhuurd en had haren ingang in
Met

deze

den overdekten

men in een voorhuis, dat de volle breedte van 't huis had
gang - kwam
en waaruit men toegang kreeg tot de "beste kamer"
van het
die de geheele
achter-helft
huis innam en door een deur verbonden
was met het "achterkamertje",
dat zich in een
bevond.
uitbouwing
het

Uit
of

zoo

voorhuis

men

wederom

de

wees

benedenkamer

een

trap
onder

naar beneden
de

den

beste-kamer

weg
anders

naar
gelieft

de

"binnenhaert",
te

noemen,

die

verbonden

was met het onder het achterkamertje
gelegen "achterkeukentje".
uit op het open plaatsje.
Een trap naar boven moet gevoerd
hebben
naar de "drie besondere
kamers"
waarin REMBRANDTS schatten
werden.
Eene
daarvan
was
het
geborgen
ongetwijfeld
Deze beide

atelier,

kwamen

natuurlijk
Het was

schilderschool

de achterkamer,

geen
hebben

die noorderlicht
waarin

vorstelijke
woning,
voor te stellen, slechts

had. 7)
we ons

een burgerlijk

den

koning der Hollandsche
verblijf, maar groot genoeg

6) Het Rembrandt-huisbehoort thans, met de drie op de plaats van het achterhuisverrezenhuisjes aan PIETER
VANPARREREN,
JOSEPHUS
koopman in de Dijkstraatalhier.
Het is zonderlingdat van den zolder niet wordt gerept.
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de

voor

behoeften
die

eischen,

een

van

't gezin.

Men

burger

aan

gezeten

vergete
zijn

niet,

woning

dat
stelde,

in

de
niet

zeventiende
zoo

hoog

eeuw
waren

de
als

tegenwoordig.
Na 't

van TITUS en het overlijden
van HENDRICKIE STOFFELS was
huwelijk
dochter
met
CORNELIA
alleen
en voor deze twee personen
REMBRANDT
zijn
achtergebleven
bood het huis ruimte genoeg aan.
Noch

het

de vele acten
waaronder

huis,
hiervoren

de meester

noch

de

getuigt van armoede en gebrek, al mogen dan
pleiten voor de zorgvolle finantieele omstandigheden,
'

inboedel

medegedeeld
leefde.

.

In de huizen, waar groote mannen hebben geleefd, gedacht en gewerkt, brengt men
vaak bijeen alles wat aan zulke mannen herinnert.
in 't buitenland
omdat
te Amsterdam
nu geen REMBRANDT-HUIS gemaakt?
Waarom
Waarschijnlijk
die eens aan den meester hebben toebehoord,
verdwenen zijn evengoed als
de voorwerpen,
De eerste grondslagen voor een REMBRANDT-MUSEUM in een
zijn werken het land verlieten.

zou het°ook moeielijk zijn, om genoeg
derhalve. Vermoedelijk
REMBRANDT-HUIS ontbreken
Het huis
van het huis op de Jodenbreestraat.
geld bijeen te brengen tot het aankoopen
bezit
zoo
waarde
niet.
de
groote
Rozengracht
op
en voor 't vaderDat koope de vereeniging
REMBRANDT, die zich het aankoopen
Daar brenge zij bijeen
van vaderlandsche
kunstschatten
bewaren
ten doel stelt.
van reproduction
van al de werken van haren schutspatroon,
een verzaeen verzameling
hem
van
alle
voor
de
van
alle
boeken
van
betreffende,
bijdragen
geschiedenis
meling

land

Dan vestige zij in het naar den stijl van REMBRANDTS tijd gerestaureerde
zijn leven.
huis hare kantoren,
opdat ter zelfder plaatse, waar eens de groote zoon van Nederland
zetele
van de pitteit
Neerlands onsterfelijken
roem, ook de banierdraagster
arbeidde , aan
in
voor Neerlands
verleden
zaken
van
kunst.
glansrijk
'
Amst:

14 Juli

I88q...

VON DELIANA.

II.

HANDSCHRIFTEN

VONDEL'S

(Vervolq)
DOOR
J.

H.

W.

U NGER.

KRETZER, die mij geheel onbekend is
van' zekeren
zich een schilderij
van TITIAAN, Maria
bevond
gebleven,
aldus leidde Mr. van Lennep een gevoorstellende,
Magdalena
dicht van VONDEL 1) op dit schilderij in. Voor ons behoeft hij
gelukkig geen onbekende meer te blijven; de gegevens, die mij

EN huize

ten dienste

staan,

veroorloven

mij deze niet onbelangrijke
te schetsen.

per-

soonlijkheid
eenigszins uitvoerig
MARTEN KRETZER of CRETSER werd omstreeks 1 $98 geboren ;
zijn ouders waren den 16 April 1588 in ondertrouw opgenomen;
,,BARTELT CRETSER van Oxenfort, soudaet onder Hopman Swaen, oudt omtrent 26 jaren,
in Betanien
verclarende
woonende
dwersstraet,
geen ouders in 't leven te hebben ende
1) Vondel's werken, V, blz.772.

_

,

,
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22 jaeren, woonende in 't Swarte
oudt omtrent
Antwerpen,
en
de
we
het
lakenssteechjen."
op
beroep
woonplaats des vaders letten, dan ligt het
voor de hand, dat KRETZER'S ouders niet bizonder rijk zullen geweest zijn.
vermoeden
MARTEN KRETZER zal dus waarschijnlijk
zijn lateren rijkdom geheel aan zich zelven te
CATELYNE TOUSSAIN

van

Wanneer

danken

hebben

gehad.
was
zoo wordt hij althans genoemd in een acte, dd. 9 Sept. 1628
Hij
"coopman",
voor den notaris J. Meerhout;
waarin hij zaken deed, is mij niet gebleken.
Uit zijn
van
in
het
kerkelijke
huwelijks-aanteekening
register
huwelijks-proclamatien
blijkt dit
evenmin :
24 October 1626.
MARTEN CRETSER van Amsterdam, out 28 jaeren, wonende op de Kaysersgracht, geassisteert met
BARTHOLOMEUS
CRETSER en SAARA VANLOON van Rochel, out 17 jaeren, geassisteert met
JAN VANLOON,haer vaeder, wonende (5 annis, d. i. gedurende 5 jaren) op de Heeregracht.
In

staat hierbij opgeteekend:
inde
llde geboden syn sonder verhinderinge
margine
kercke gegaen,"
de
van
den
MARTIN
luidde:
terwijl
onderteekening
bruidegom
KRETZER. Hun huwelijk
werd rijkelijk gezegend;
DE VRIES vond niet minder dan tien
kinderen in de doopboeken
vermeld.

franse

De

naam van MARTEN KRETZER zou zeker als gewoon "coopman"
nooit tot
door liefde voor de kunst.
zijn gekomen, als hij niet bizonder had uitgeblonken
Hij
kunstverzamelaar
en wel een van de beste soort. In een gedicht van L. VAN DEN Bos,
ik straks
van de Konst, Mecenas
zal, wordt hij "Minnaer
uitvoeriger
bespreken
doorluchte
Kort na zijn huwelijk
geesten"
schijnt hij begonnen te zijn
genoemd.
in genoemd gedicht,
dat in 1650 uitgegeven
verzamelen;
werd, zegt de dichter, dat

ons
was
dat
van
met
hij

'
2) Mij zijn de volgendekinderen bekend:
'
Nieuwe
kerk
8
BARTHOLOMEUS
KRETZER.
CHRISTIAEN,
ged.
Aug. 1627,getuige
SARA,ged..Oude kerk II Meert 1629, get. Jan Kretzer en Elysabet Neering, begr. 24 Maert i63o, even als alle
,
hier volgendekinderenin de Oudezijds-kapel.De vader woonde toen op de "Sedijck°?
.
SARA,ged. Oude kerk, 9 Meert 1631,get. GillisJansz., Aeltjen Buers en EmmerentiaCoeschot,ondertr. 28 April
1650 met JAN HALLERvan St. Merten, out 28 jaer, noch een vaeder hebbende in Vranckryck.
en Marya Rotty.
CHRISTINA,
ged. Oude kerk, 24 April 1633,get. HANSKoNINCSi.oo
CATHARINA,
ged. Oude kerk, 28 May 1637, get. Claes Florisz en Grietjevan Heulen, begraven 14 Januari 1638,
,,gecomen van de Sedijck."
CATHARIJN,
ged. Oude kerk 23 Januari 1639, get. Isaak Ypeszen Lysbeth Kretzer.
.
ELISABET,
ged. Oude kerk, 20 Juny i6qi, get. Engel van Dulke, en Elysabet en 'rrijn Kretzer.
_
ANNEKEN,
ged. Oude kerk, 12 Mei 1644,get. Pieter Dubordieu,met Anneken Kretzer en Giertje Isbrants.
ALITA,ged. Oude kerk, 28 January 11546.
get. Douwe Claesz.Cloeck,Harman Meindersz.en AechjenYpens.
BARTHOLOMEUS,
ged. Oude kerk, 29 Nov. 1648,get. AnnekenKretzer, Jacob Alofsen,en Jacob Ericsz.van Meerwijck.
Van deze laatste vijf kinderen zijn er drie jong gestorven; op den 3 en op den m Augustus1647 en op den 22
December 1648werden kinderen van MARTENKRETZER
"uyt de Barrendesteech" grafwaartsgedragen.
vermeldik hier nog een ouderen broeder van MARTEN.Deze, JAN genaamd,was den 29 Aug.
Volledigheidshalve
1590in de Nieuwekerk gedoopt. Hij was eerst gehuwd met EMERENTIA
KoESCIioT;zij werd I5 Nov. 1635 begraven in
de Oudezijds-kapel,"comende wtte barnde steech". Den 9 Januari 1637 ondertrouwdehij voor de tweede maal, met
MARGRIET
VANHRULEN;hij stierf echter spoedig daarna en werd den 21 Juli 1637bij zijn eerste vrouw begraven.
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Een
Beelden, in 't langh verloop van twintigh jaer" bijeenbracht.
zijn "onverlijckelijcke
dat
tevens
meende
kunsthandelaar
was
en
dat
in
die
oogenblik
ik,
hij
hij
hoedanigheid
met HENDRIK UYLENBORGH in 1657 de schilderijen
van ROELOF CODDE 3) taxeerde.
vond ik hierop eenige toespeling;
het gedicht van L. VAN DEN Bos bevat niet
Nergens
men dit zou kunnen
Toch moest hij, om schilderijen
te
gissen.
lid
van
het
Lucas
St.
In
't
was
lid
men
van
zijn
gilde.
mogen taxeeren,
algemeen
geen
een gilde, of men had met zulk een gilde iets te maken ; hieruit zou dus kunnen volgen,
KRETZER kunstkooper
was.
dat de "coopman"
Zeker is dit echter niet.
het

minste,

waaruit

Dat

in betrekking
stond met de meeste Amsterdamsche
hij als kunstverzamelaar
zal
wel
nader
behoeven.
KRETZER schijnt ook partij gekozen
kunstenaars,
geen
bewijs
welke omstreeks
te hebben bij de scheuring,
1650 onder de leden van St. Lucas gilde te
Amsterdam

ontstaan

L. VAN DEN Bos

van
'

is.

Dit

te moeten

meen

ik

ten

minste
..

opmaken:

Maer leyder 6 wat leyder druck,
Wat droeve smart en wat verand'ren
De konst en min verlaet malkand'ren,
En scheyt van een, 6 ongeluck!

-

uit een paar

regels

van het gedicht

0 voedtsterlingen schreyt en weent,
U voedster Heer wiens arm u torste,
Ontruckt u endlijck sijne borste,
En uwe mondt wordt hier gespeent.

Gespeent van 't lieffelijck onthael
Van kennis en gesonde reden,
Water door u konst met wijde schreden,
Opstapte naer de eeren zael.

.
'.
Den

"

I653 werd op den St. Joris Doelen door een honderdtal "Schilders,
Poeten en Liefhebbers
der dicht- en schilderkunste"
een maaltijd gehouden 4 ), waarvoor
van Apollo en
THOMAS ASSELYN een allegorisch
de vereeniging
gedicht vervaardigde,
Apelles
In het
er

een

gekroond.
Op dit feest werd VONDEL plechtig met den lauwerkrans
nu
21
October
een
feest
doch
had
den
schijnt
volgende jaar
dergelijk
plaats,
op
soort vereeniging
te zijn, die misschien den naam
van kunstenaars
opgericht
voorstellende.

van

droeg

20 October

"Broederschap
vindt men met

zijn naam
J. MEURES onder
Zeege

der

der

Schilderkunst."

KRETZER

nam

hieraan

ijverig deel;
STOCKADE en

VAN DER ELST, NICOLAES VAN HELDT
In JAN Vos' Strijdt tusschen de Doodt en Natuur,
of
oprichters.
Schilderkiiiist
5) lezen we bepaald, dat "door KRETSERS raad" de "broederB.

de

opgericht is, ,,om .U (d. i. de Kunst) op 't jaargetij ten dienst te staan".
KREI°zEii was echter behalve kunstbeschermer,
ook letter- of liever tooneel-maecenas.
In de jaren 1644-45,
1647-48 en 1648-49 wordt zijn naam vermeld onder de Schouwburghoofden
hij met het tooneel
6). Hoeveel
ophad, kan uit enkele tooneelstukken
schap"

's)
4)
5)
6)

Oud-Holland,II. blz, 43,
J. A. WORP.ThomasAsselytt,in het Tijdschrift voor Ned.
JAN VOS.41le de Gedichten,1662, I, bl. 140.
C. N. Wybrands. Het AmsteniamschTooneel,bl. 226 en 227.

'
ell letterkltltdeIV. bl. 48.

"
-
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DE FUYTER 1) droeg hem in 1647 zijn Ilerward
Hof op,
aan
KRETZER
en
MEURS
voor
kluclrt
van
den
J.
zijn
opdracht
a aan ADAM KARELSZ VAN GERMEZ gaf KRETZER het onderwerp
op
Bedrogen
niet
onthouden
voor diens Eduard,
zich
ook
anders Stantvasti?ge weduwe.
Hij schijnt
te hebben
van gepaste
kritiek op stuk en vertooner.
Een onbekend
dichter,
JORDIS
een gedicht tegen de personen, die "den lof, door
schreef achter VAN GERMEZ' Eduard

dier

dagen
blijken.
A. BOELENS schreef

LEON

een

KRETSER aan VAN GERMEZ gegeven, niet telden."
Nadat KRETZER den 29 Augustus
1656 zijn vrouw SARA VAN LOON naar haar
- zij kwam "uyt de Coninxstraet"
in de Oude Kerk had gebracht,
laatste rustplaats
-,
de
was het den I December
beurt
om
uit
in
1669 zijn
zijn woning
Oudebrughsteegh
Kerk gedragen te worden. Blijkens de in de noot in extenso medegedeelde
uit
de Haarlemsche
Courant
van 20 December
i 67o N°. 5o kwamen zijn
e)
een jaar later onder den hamer.
verzamelingen
met
zooveel zorg bijeengebrachte
schatten kwamen dus in verschillend
bezit:
Zijn
naar

de Oude

advertentie

hebben
we van zijn schilderijen een goede uitvoerige
in het reeds
gelukkig
beschrijving
meermalen
genoemde
gedicht van LAMBERT VAN DEN Bos 9). Het is getiteld
kabinet van MARTEN KRETZER en bestaat uit 98 vierregelige
verzen.
Met dit boekje in
de hand, kunnen
we een nauwkeurig
overzicht verkrijgen van al wat KRETZER in 1650
reeds bijeen gebracht had.
De dichter begint met

zijn "verbaestheid"
binnentredende
daarna bezingt
aanschouwt,
hij
derlijk. TITIAAN is het eerst aan de beurt met zijn
O TITIAEN wat heeft u die
Soo wonderlijcke deught gegeven,
Den langh verstorven te doen leven?
'
Of is hy doot die ick daer sie?
Wat schrick is dit! Aenmerckt de Maeght,
Met bleecke en met besturven wangen
_
Ontfanght, en weygert te ontfangen,
Het hooft te dragen, 't geen sy draeght.

dat

.

uit

te drukken
over al het schoone,
het
werk
van
elken schilder afzonhij
de Dooper onthoofd.
Johannes
Den Beul verheught sich in sijn daedt
Noch neerlaegh niet, maer in sijn oogen
Door medelyden staet bewogen
Van hem die hy ter neder slaet.
Merckt hoe versmadelijck hy geeft
Het saligh hooft haer boos begeeren,
De bange en cidderende deeren,
Terwijl haer Dienaer 't oogh vast heeft

i) Omtrent dezen dichter vond ik in de aanteekeningenvan DE VRIEShet volgende extract uit het register
van kerkelijkehuwelijks-prodainati£n :
8 Januari z649. LEONARD
DE FEUTERvan Amsterdam,coopman,out 27 jaeren, geassisteertmetJiicoBusde F EUTEx
VANZINNICK
vanAmsterdam,weduwevan Hendrick Vogelpoot,
zyn vaeder, woonendeop de Keysersgrachtende MARGARITA
.
woonendein de Halsteech..
_
'
"
DE FuYTER.
Hij teekende LEONAERT
De erfgenamenvan MARTEN
KRETZER
zyn van meening in openbaar te verkopenalle deszelfsnagelaten seer
rare papierkonstvan de voortreffelijkste
Italiaansche en Duitschemeesters gedaan, als breeder uit de aangeplaktebilletten
aan de liefhebberskan gezien worden, als ook eenige gesneden platen, gedaan door CORNELIS
VISSER,en zal de verkopinge zyn ten huize van Symon la Montagne, woont in de Kalverstraet,in de Keyserskroon,tot Amsterdam,aanvangende 29 Dec. 1670.
9) De volledige titel luidt aldus: Konst 11 kabinet Van 11MARTENKRETZER.11
drnkkersnzerkvan
VANRAVESTEYN
Elia
: wordtgespijzigddoor de ravenmet omschrift:Perferet obdura,y t'Amsteldam,
IIGedruktby NICOLAES
VANRAVENSTYNN,
CHID10 C L. 27 blz in q°. Het door mij gebruikte exemplaarvan dit uiterst zeldzarneboekjebehoort
aan het Kon. OudheidkundigGenootschapte Amsterdam..
.
'_
' ''
.
I..
..., ,
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Op haer bedruckt en bangh gelaet,
En merckt d'ontsteltnis in haer wesen,
Waer in de droefheydt staet te lesen,
En rouw die vast om 't harte slaet.

.

Van

BASSANO bezat

KRETZER

Hier staet'
Met stomme
Ontfanght u
Waer van u

_
een

met de

Christus

door?aenkroo?2,

"

van PIETER

en Thisbe..

LASTMAN Pyramus

Daer sien ick weer een bloedigh stael
't Geen 's Minnaers eygen hant bemorste,
Gewet op Maeghdelijcke borsten,
En flucx daer op een purpre strael.

Waer sagh men ooyt een bleecke mont
Soo wel met doot en dootsnick kampen,
De Min verwoedt, door soo veel rampen,
En 't hart door Min ter doodt verwondt?

Den Jongelingh in 't groene gras,
't Geen 't bloet dat uyt sijn borst quam stralen,
Met droevigh root gaet overmalen,
Jae rooder als het selver was.

Als hier 6 LASTMANu penceel,
Verruckt door ongemeene weelde
Van konst en verw, weet uyt te beelden,
Op 't treurigh gloeyende paneel.

De volgende
en de

'

er een in klare schijn
lippen uyt te beelden :-.
eysch 6 kindt van weelden,
voeten oorsaeck zijn.

twee
vrouw

.
"

voor _7ezus
u
heeft
behouden,"
geloof
hier bedoeld is, blijkt niet duide-

stukken

Kindt",
zijn van 't "Leyder
woorden
naar aanleiding
van de
"Uw

het eene stelt

overspeltge
andere is een aa1zb£dd£ng der drie koningen.
Wie
is het LUCAS VAN LEIDEN, misschien ook REMBRANDT. Beiden
lijk, hoogst waarschijnlijk
hebben deze onderwerpen
behandeld.
.
O wel geloovigh ongeloof!
O Leyder kindt is dit u handt
Hoe smeeckt u tongh, u handt, u oogen,
U kunst soo kies en uytgelesen ?
Aen hem die over langh bewoogen,
En wiens doch soud het anders wesen
Self eer ghy badt, noch schijnt als doof,
Daer sulck een stoute geest in brandt ?

het

.
.

Als doof voor kermen en gebeen,
Jae schijnt als honden te verachten,
Die hy alreedts in sijn gedachten,
Verheft naer boven van beneen.

Met wat een wesentlijck gelaet,
Drie Koningen hun offerhanden
Aen Godt en kinderlijcke handen
Op-offeren! 6 overdaedt.

Schept moed 6 droevigh vrouwenbeelt,
Ick sie alreedts van sijne stralen
Vergoode schijnsels op u daelen,
En 11 syn zegen met gedeelt.

O kracht van ongemeene konst! t
Wat onbelemmertheyt van wesen!t
Sou 't verw of souden 't spieren wesen,
Verdienst of opgehoopte gonst?

Daarna

trekt

een

stuk

duidelijk omschreven.
Van JORDAENS waren
der Goden.

van
er

.

RUBBENS zijn
en

Satyrs

JORDAENSwat's dit, benijdt ghy noch,
Benijdt ghy desen Man9) sijn deughden?
Door overvloedt van dartle vreughden
Gespeelt door Satyrs en gedrogh?

'

aandacht;

wat het voorstelde

van

POELENBURGH een

gedrogh,

. ,
'

is niet
Banket

Laet at wy kennen het geweldt,
..
-I
De kracht en treck van u penceelen,
Men schrickt voor sulcke konst-paneelen,
En sulck een wijdt beploeghde veldt.

9) De dichter bedoelt hier den kort te voren genoemden
RUBBFNS.

".

.
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.

'

TER BRUGGE was
door

een Heilige

door

vertegenwoordigd

een

Wat verf! wat segh ik? vleesch en huyt,
Noch swart noch wit komt sich vertoogen,
De Godtheyt straelt ten Godlijcke oogen,
Jae half geloocke blicken uyt.

FRANCISCOFLORESwat geval
Gaf u soo schoonen stof te malen.
En ongcmeene roem te halen
In dit verheven drie getal ?

U honger niet, 6 waerde vrucht,
Eyscht voedtsel van des Moeders handen,
Ons honger druckt u ingewanden,
't Is ons gebreck waerom ghy sucht.

bootschap

van LASTMAN een stuk

O
Aen
Hoe
Wat

.
.

'

Eng'len bootschap van PINAS
salige Harders by hun schapen,
klaer getuyght ghy self met slapen,
Meester ooyt u Meester was ?

'

Vrient"

Sarepta,

'

.

van PINAS eden

Seneca.

Eer wel geluckigh, driemael jae,
Hoewel door Neroos woedende handen,
Tn hooge grijsheydt, en in banden
Ter doodt gebraghte Seneca.

Wat kracht, wat overstoute handt,
Wat dappre treck, wat schijn van saecken,
Wat wondre keur van tin en daecken,
.
Wat eel en levendigh verstandtl

.

Staet vry verbaest wie dit oock siet,
Ghy hebt hier 't afgedruckte wesen,
In 't welck de wijsheydt staet te lesen,
Maar 's Meesters eygen vindingh niet.

WEENIX was in liet "konst-kabinet"

Wat wonderstuck, wat bloet, wat strijdt'!
Zijn 't Oyevaers gedost in veeren,
Of zijn 't veel eer gepluymde Beeren,
Verhit op bloedt, gespitst door nijdt?

'

Die sulck een handt getrotfen heeft
En 't langh verhoopte end gegeven,
Om door een ander weer te leven,
Gelijck ghy eertijdts hebt geleeft.

O grouwsaem ! 6 ondanckbaer stuck !
Niet 't geen ons HONTHORSThicr gegeven,
Maer 's werclts monster heeft bedreven
Een yeders schrick en ongeluck.

1

van
hYO2?2e?kez2

en van HONTHORST de dood van

Van zijn "beroemde(n)
vechtende Ooievaars.

-'

't

sien ick weder aen
Ach LA.STMAN
U brave konst, jae toover-swieren
Door eyndeloose lof te vieren,
In 't Vrouwken van Sarepta staen?

'I

FRANS FLORIS

SlapertdeT2

Het voedtsel onser zielen schreyt,
Om spijs en voedtsel sijner leden,
De saelge Moeder stelt te vreden,
De hongerige Godtlijckheyt.

Eng'len

.

_

Jae Mars die slaept, en 't is gewis,
Misschien om haest weer op te branden,
Maer ghy en slaept niet noch u handen,
Te toonen 't geen een wonder is.

KRETZER bezat

.

'

familie.

Slaept ginder Mars, soo koen en vroom
"_ Wel eer, en brandend in de wapen,
. TER BRUGGEseght, is dit u slapen,
.
Of slaep ik self, en is 'et droom ?

.

.

Sal dit van 't hooge Feest een schijn
Geviert van maghten uyt den Hoogen,
Of eerder een bancket der oogen,
' -Segh grooten POELENBURRIGH, zijn?

.

.
'

met

een stuk

Gaf u den Tyber dese Geest
Of komt ghy in de plaets van leeren,
O WENIX Romen self braveeren,
Als had voor u nooyt konst geweest?

, -,

..

..
.

Maer ach wat kracht vertoont sich daer,
Wat groot wat heerelijck vermogen,
Wat eedle konst in mijne oogen,
" '
_ Van meer als eene Konstenaer?

'

'

'

"

. . .. '

..

,, ..

"
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Al 't geen men anders toonen magh
Danckt een alleen voor konst en leven,
Hier siet men ruym twee Geesten sweven,
De braefste, die ooyt yemandt sagh.

Beroemde Vrient? Of sal ick weer
Gepresen WENIX, op gaen halen
U wondre Wonders in het malen,
En konst van scheyen heynd en veer?

.

Of sal my porren uwe naem
Wie stel ick voor, wie roem ick 't meest,
.
O VANDEN Bos, u handt te loven?
Of u penseel soo rijck in swieren,
'
O neen u eer gaet die te boven,
Die Koninghs kameren ver?ieren,
En u vernuft haer bey te saem.
Maer aldermeest u dappre geest?
'
Wat schoon, wat tooverend penseel! t
Men watertant door sulcks t' aenschouwen,
En men benijdt de rijcke vouwen
Van 't schoon en Vorstelijck fluweel.. ,
.

stukken

.

.
'.

nader

wordt

TITIAAN'S Maria
Een

Magdalena

schoone

Maer wat is dit! wat schoonder Maeght !I
ANDREDEL SERTO 't zijn u handen
Die dese Sterrekens doen branden,
Door 't vuur dats' in haer oogen draeght.

Is dit een ESEL met verlof?
Een gulden seght ghy, 'k moet bekennen,
Indien 'er gulden Esels bennen,
Ick maeck 'er ook een Esel of.

O schoone Jonckvrouw VAN DER WERF,
Segh wat is meer, dat schoone wesen,
Of konst gepresen, nooyt volpresen,
Van schild'ren sonder treck en verf.

Hoe is 't begeerlijck minne vuur
Van nieuws hervormt in Vrouwe wesen ?
Of is 'er nieuwlijcks op-geresen.
Een nieuw en seldsaem Minne dier?

Wie heeft nu hier de prijs behaelt,
Of hy die tsestigh kinders teelde?
Of MOR vol Mor en dartle weelde,
Die hem met al sijn bastaerts maelt.

SANDRARTu sien endlijck daer,
Wat schoonder visch hebt ghy gevangen !
Die nimmer stincken sal, soo lange
Men leeft in Platoos groote jaer.

,

een portret
Een bordeel van BOTH wordt slechts even aangehaald,
door RAVESTEYN en een stuk van ALBERT DURER trokken meer de aandacht
RUDOLPHick sie en bid u aen,
Soo om het wesentlijcke Wesen,
Als om de konst, die nooyt volpresen
Syn handt aen u heeft derven slaen.

.

.

ik kom op dit schilderstuk
besproken;
ANDREA
DEL SARTO en een paar
door
jonkvrouw
terug.
van MORO en DEN ESEL wekken de bewondering
van den dichter op.

Daarna

straks

.

'
'

.
.

Van de schilders
<
bezat KRETZER eveneens

'
.

DE WIT,
stukken.

waarschijnlijk

_.

EMANUEL DE WIT,

' '

van RUDOLF II
van den dichter.

En wie kost beter 't Vorstlijck breyn
Verlieft op alle deughde schatten,
'
in 't heerlijck beckeneel bevatten,
Als die doorluchte RAVESTEYN ?

Maer ALBERTDURER uwe handt,
Was noodeloos alhier te prysen,
Wiens wercken ons genoegh bewysen,
De wondre kracht van u verstandt.

_

,

.

_
KLEEF en PORCEL
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Een Joseph by sijn waertste panden,
Gequetst door 't schaven aen sijn handen
Een swarte nacht gemaelt door WIT.

_

Hoe speelt DE WIT hier dus in 't swart,
En ginder door de selve handen,
Speelt WIT op verre witte wanden,
En scheyt sich echter even hart.

Vergeeft my dat ick schielijck moet
Mijn loflijck loven af gaen breecken,
En niet van u Maria spreecken,
En wat u handt noch anders doet.

Doet wit alleenigh al in al
O Konstenaers van alle verwen,
Soo mooght ghy 't wit dan 't minste derven,
En prijst DE WIT dan boven al.

Noch oock PERCEL' van d'uwe mee
Die konst in leven kondt hervormen,
Door schepen en door wreede stormen,
Door rotsen, sanden, klip en zee.

is het, dat VAN DEN Bos
Jammer
VAN DYCK niet nader beschrijft.

'

.

.
,
. ,

,
: -

stukken

van

REMBRANDT, en

Of ook VANLAER op hooger troon
En luchtiger tooneel te stellen,
De kenners moeten d'uytspraeck vellen
En stellen uwe deucht ten toon.

Wat sal ick MIRABEL,VANDYCK,
Of VLEGELSlamp- en kaers-licht prysen
De stommen sullen 't vonnis wysen,
Geen leven is hier ongelijck.

En raeck ick eenmaal VANDE HEEM,
Soo sal sich VAN DEN Bos dat belgen,
En swaerlijck dese brock verswelgen,
Dat ick quansuys sijn eer beneem.

En wat is 't noodigh WILLEMKEY,
FABRITIUSmcerder af te malen,
Gelijck hy eertijdts gaf de stralen
Van 's Heeren woordt de sael'ge Rey.

O neen, gepresen jonge man,
Geen lof en magh u meer verhoogen,
Hy heeft geen sinnen noch geen oogen
Die uwe Konst niet sien en kan.

van JAN ASSELYN, bijgenaamd
opgenoemd
als landschapsschilder
wordt in 't bizonder

En stoort u oock niet ASSELYN
Al moet u konst mijn penne derven,
Sy leeft nochtans, en sal niet sterven
Soo langh' er Konst-beminners zijn.

.

de volgende

'

Ick sal niet poogen uwe roem
o RFMBPANTmet mijn pen te malen,
Elck weet wat eer dat ghy kont halen,
Wanneer ick slechts u name noem.

Eindelijk worden stukken
van JAN LIEVENS : deze laatste

.
'

O sotte KLEEF, wat kleene jonst
U dese naem magh waerdigh vinden,
Ick sie se niet in u Beminde
En over-heerelijcke konst.

,

U avontstondt hoeft oock, mijn Heer
Sijn naem van my geensins te halen,
Al is u Sonne daer in 't dalen,
Eer 't morgen wordt verrijst se weer.

De kracht en deught van u penceel
Wanneer de mijne slaet aen 't hellen
Sal mijn gewrichten dan herstellen,
Herstellen weder in 't geheel.
'

.

.

-

Wat oogh begrimt my van ter zy?
En schelt my selver sonder spreecken?
Och laes! 't is Lmus, ontsteecken
_
Voor bitse tooren tegens my.
Stelt u
'k Heb u
Maer eer
Wanneer

'

en

Krabbetje
vermeld.

Ick sie soo verr' mijn kennis straelt,
Het slaefs te saem en konstigh graven,
Van die soo konstelijcke haven,
Van u wel konstigh afgemaelt.

Dat dalen van die Wester Son
Doet uwe glans te hooger rysen,
Die nacht sal u den dagh wel wysen
Die selden konst bereycken kon.

-

te vreen doorluchtigh man,
noch uwe Konst verschoven,
'
gespaert om die te loven,
ick niet meer loven kan,

.

'

Hoe menigh Landtschap hebt ghy niet
U glimmende Palet ontwreven,
In leven selver boven 't leven,
Wanneer men 't op sijn schoonste siet.

.
.
'

.
,

,
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Gegroet 6 schoone Magdaleen,
Wiens oogen klaer van yver branden,
Ghy rockt u peerlen met u handen,
En met de peerlen 't hart van een.
Seght is' er meer geweldt of kracht
In u wel schoon maer eerbaer wesen,
Of in des Meesters handt te lesen,
Die sulck een Beeldt ter werelt braght.
Ten
en betuigt

slotte

wijdt

herhaaldelijk,

beschrijven.
Gaan

Die gulde Lyst ver?iert soo k-cel
Die schoone konst noch dartle zwieren,
Als self het gout wel sou ver?ieren,
Het meer dan wonderlijck penceel.
Is dit Homeer, dien grooten Heer.
Die seven wyde Steen doet stryden?
Sijn roem doet my de penne myde
Voor sulck een eer, ben ick te teer.

'

.
,

_

_

LAMBERT VAN DEN Bos
hoe

hij

slechts

nog vele verzen aan den verzamelaar
het "konst-kabinet"
heeft kunnen
onvolkomen

hebben op
nu de verzen na, die betrekking
lange uitweiding
dat door VONDEL bezongen werd. Over deze M'aria Magdalena van TITIAAN

we

na deze

het schilderij,
lezen we het volgende:
.
Boetvaerde en schoone Magdaleen,
Verwacht niet van mijn rouwe dichten
U groote waerde voor te lichten,
Die stof is meerder als gemeen.

Een beter pen heeft uwe lof
Soo hoogh als die haer toon kost halen
Bestaen te schildren en te malen,
Wat my aengaet, ick hou m' 'er of.

,,Een beter pen" doelt natuurlijk op het gedicht van VONDEL, dat in 1648 voor
Ik merk hierbij nog op, dat in het
het eerst, achter het treurspel Salomon gedrukt was.
niet gezegd
misschien
van VAN DEN Bos
had
wordt, wie het schilderde;
gedicht
het
echte
Titiaan
was.
na
dat
KRETZER dus
1648 ontdekt,
geen
slechts 66n is mij bekend, het
Van VONDEL'S gedicht bestaan twee handschriften ;
te vergeefs. Van dit laatste was de kunstliefhebber
A. D. Schinkel
VAN LENNEP gaf enkele varianten daaruit op. Het andere handschrift,
dat gefacbezitter;
in
is
de
voorkomt
in
VONDEL'S
werken
thans
Universiteits-Bibliotheek
simileerd
te Gent;
die
het
met
andere
F.
Snellaert
het
Die.
A.
behoorde
handschriften
toe,
nog
eenige
vroeger
door KAREL COUVRECHEF, prior der Karmelieten
Het is geauthentiseerd
toevallig kocht.
manu scripsit
door het volgende bijschrift : Haec D. J. Vondeliiis propria
te Antwerpen,
andere

ik overal

zocht

.

Van Lennep
zich echter, toen hij meende,
dat de woor den
ao. 1650 22 JUly.
vergiste
KAREL COUVRECHEF onder het gedicht ook door VONDEI, geschreven
waren. In
Aen M.
'
het
dat
deze
van
een
andere
hand
het handschrift
_
zijn.
duidelijk,
blijkt
van Snellaert, en den variant
de uitlating van vs. 5 en 6 in het handschrift
handschriften
beide
volkomen
in vs. 3 i schijnen
gelijk geweest te zijn. Met den gedrukten
tekst in Salomon verschilt de geschrevene
op vele plaatsen, die alle bij van Lennep opgeBehalve

geven

zijn.

geheel nieuwe persoonlijkheid
is
GARBRECHT HOOFT.
scharen",
Op het
VONDEL'S Poesy van r650, ter Vondel-tentoonstelling
regels schrift, die hier in facsimile volgen.
Een

VONDEL

voor

ons

in "de breede rijen, die zich om
schutblad
van een exemplaar
van
aanwezig, bevonden zich een paar
'

,
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De deughtrycke

Jongkvrouive

GARBRECHT HOOFT

Onze

Graftmeermin
'

En zanggodin
Wiens

zang ick min

J. V. VONDEL.

1650.

vraag voor: wie is GARBRECHT HOOFT en tot mijn spijt
Voor zoover de leden van het geslacht
nog steeds uitblijven.
juiste
HOOFT thans bekend zijn, waren er twee BRECHTJES 10) bij: BRECHTJE HENDRICKSDx.
was den 27 November
en BRECHTJE PIETERSDR. Eerstgenoemde
1640 geboren en had
Terstond

moet

deed

zich

de

antwoord

het

De andere was omstreeks
den leeftijd van tien jaren bereikt.
nauwelijks
Daar het niet aan te nemen is, dat
en dus in 1650 zeventien
1633 geboren
jaren oud.
dichtbundel
aan een tienjarig kind zal weggeschonken
VONDEL zijn pas uitgegeven
hebkomen. Bovendien woonde
ben, zou BRECHTJE PIETERSD, hier het meest in aanmerking
haar vader, toen zij den 3 Augustus
1651i met LENERT DoI?BESZ ondertrouwde,
op de
dus

in

165o

Leliegracht,

waar VONDEL van Mei i65o
aantreffen, zooals zal blijken

tot 1653 (in welk laatstgenoemd
jaar wij hem op de
nader
uit een straks
te bespreken briefje) gewoond
Veel zou er dus voor pleiten om in deze BRECHTJE

Prinsegracht
heeft, is tot heden uit niets bekend
PIETERSDR. de veel besproken GARBRECHT HOOFT te zien.
trouw in het Puiboek komt echter alles weer omverwerpen.
notarieel

stuk,

dat ik in de noot

12) geef, voluit

van onderaanteekening
Zij heet daarin, evenals in een
BRIGITTA HOOFT en daar deze beide namen
Haar

VANOYEN. Het geslachtHooft, bl. 19 en 24 en het opstel
THYMcm A. A, %'ORSTnRMAN
10) J. A. ALBERDINGK
van den heer D. C. MEYERJR. in de DietschevVarandevan x88T,(bl. 8 van het overdrukje).
Az. VondelsWoninb,bl. 14 en 18.
11) MR. N. DE ROEVER
is) In de aanteekeningen van DE VRIESvond ik het volgende fragment van een notarieele acte, dat ik hier
in zijn geheel laat volgen, omdat het een nieuw licht werpt op deze personen uit de familieHOOFT.
PIETERS
Op huyden 29 April 1666 compareerdenvoor my, Mr. PIETxRVANTOLL,notaris... juffrou BRIGI'TTA
DOBBESwoonende tot Ceulen, machtigthaer bekende JAN VANBLESSEN
om voor
HOOFT,huysvrou van SR LEONARD
HOOFDhaer vaeder zalr. tot haer
Heeren rekenmeesterste compareerenen aldaer bekent te maecken,dat PIETERCRYNSZ
hertelyckleedwezenin soodanigh verloop van saecken is geraeckt dat hy genootsaecktis geweest cessie van zijne goederen
ten behoeve van syne crediteuren te doen en dat sy comparant niet de minste goederen van haer voornoemdenvader
zalr. geerft maer selfs ter caemere alhier voor Crediteur erkent is.
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en Brigitta onmogelijk dezelfde kunnen zijn, vervallen mijne gissingen.
GARBRECHT
HOOFT is en blijft dus een even geheimzinnige
onbekende
voor ons, als zij het was voor
de geleerden,
met haar bezig hieldie zich bij gelegenheid
van de Vondel-tentoonstelling
'
haar
den.
uit
de
archieven
een
voldoend
licht
over
worden.
Moge spoedig
verspreid
Garbrecht

de

handschriften

van Dr. F. A. Snellaert, waarvan ik boven reeds melding
een
in Vondel's werken, uitgave
behoort
maakte,
nog
briefje, dat in facsimile voorkomt
blad in folio, dat oorvan Lennep VI, bl. 187. Het is een aan beide zijden beschreven
had
van
aan
den
voor
een
VONDEL
gediend
briefje
oud-prior der Antwerpspronkelijk
Tot

sche Karmelieten,

KAREL COUVRECHEF.

Het

D. CAROLE, optime pater,
tuam cras,
Reverentiam
Exspecto

.
.

Invitavit
Adventus

'

hora

nos in hortum
noster

bevat

slechts

°

secunda.

NORDICIA.

pia virgo
illi gratus erit.

het volgende:

Tuus

'

ex animo
J. VONDELIUS.

,.
'

.

Op de prince graft, op
een huis na het hoeckhuis
van de Beerestraet,
by VANVEERLE.

..

Dit handschr-ift, dat in 1854 het eerst door Dr. Snellaert in den Al?gezzzeenen konstwei-d beschreven,
is naar ik meen, door den heer J. A. Alberdingk
Letterbode
Thym
voor
het eerst historisch toegelicht in den Volksalma1tak
voor NedeYlandsclce Katholieken
naar aanleiding
van een romantisch
het ''aay
verhaal, getiteld
1857. Dit geschiedde
een juffroutv CORNELIA NOORTDYCK en den schilder
Op het H,3f, waarin de schrijver
doet optreden.
CORNELIA NOORTDYCK
ABRAHAM VAN DIEPENBEEK als hoofdpersonen
welke
als "een eerzaam bagijntje, wonende op het Bagijnenhof',
werd daarin voorgesteld
het gevolg was van de onjuiste vertaling der woorden i?z hortum, die
verkeerde
voorstelling
hier niet, zooals de heer Thym destijds meende, beteekenden
op het Ho f, maar eenvoudig
'
in deze
dat niet CORNELIA,
Latere onderzoekingen
hebben echter aan het licht gebracht,
de speelgenoot
i 65 I bezong,
deel

slechts

DINA NOORTDYCK, wier offerstaatsie VONDEL in
was geen "eerzaem
maar "integenbagijntjen"
van St. Franciscus-Xaverius
aan het Jezuiten-kerkjen

van AGNES BLOCK, maar
hier bedoeld
werd.
Deze
een eenvoudig

l:lopjen,

- 13) Zie de noot v n den heer Thym in de uitgave van Peter CMPauwels door P. J. Koets K. Pr., (Amsterdai-n-, .
herstelde de
C. L. van Langenhuysen1869)bl. 122. Naar aanleidingvan de mededeelingenvan den eerw. H. J. ALLARD
schrijver van Op het Hof zijn verkeerdeopgave.
1nf)
11

122
verbonden"

Reeds

had Mr. van Lennep er op gewezen, dat hier niet CORNELIA, maar
Ter loop3 zij hier aangeteekend,
dat CORNELIA NOORTDYCK
zijn.
niet katholiek was, zooals mij bleek uit de aanteekening
van DE VRIES uit het begrafenisi boek der Noorder kerk: 21 May I 679 CORNELIA NOORTDYCK op de Keysersgraft.
Het adres, dat VONDEL in den linker bénedenhoek
van het briefje schreef, is niet
DIANA moest

dat

bedoeld

zooals van Lennep
COUVRECHEF'S gastheer,
maar dat van VONDEL
meende,
Reeds had de heer Thym
in zijn genoemd verhaal aan deze woorden de juiste
. zelven.
zonder
dat
dit
door
Mr. van Lennep, naar het schijnt, opgemerkt was.
uitlegging gegeven
woonde is, bij gebrek aan de noodige docuIn welk huis VONDEL op de "Prince-graft"
kunnen worden.
menten, nog niet met zekerheid aangewezen
van

Behalve

deze

kleine

vermeldde
onnauwkeurigheid,
ten opzichte van het overige gedeelte van het handschrift.
Aan de achterzijde
van het briefje is een gedicht

van Lennep

een veel grootere

van VONDEL geschreven
op de
een man, zoo geheel vertrouwd

van COUVRECHEF. Hoe het mogelijk
is dat
afbeelding
met VONDEL, als Mr. Jacob van Lennep,
dit handschrift
heeft aan kunnen zien voor dat
van VONDEL is mij een raadsel. Een vluchtige vergelijking
met de regels onder VONDEL'S
het
heer
van
van
den
eigen getuigenis
Lennep van "de hand des
briefje, welke, volgens
Paters"

door denzelfden persoon
zien, dat beide handschriften
dadelijk
in
van
COUVRECHEF
niets
geschreven
zijn.
op VONDEL'S flink kaI:i) gelijkt
Van heden af moet dit manuscript
uit
rakteristiek
schrift.
dus, als o n e c h t, verdwijnen
de rij van VONDEL'S handschriften.
Na de mededeeling
van dit gedicht op COUVRECHEF, laat van Lennep terstond
zijn,

doet

reeds

De

Ook hiervan
van VONDEL op ABRAHAM VAN DIEPENEEEK volgen.
gedicht
is thans het handschrift
bekend geworden;
het kwam voor als N°. 388 op de autographenDe heer
1882 gehouden.
auctie A. G. de Visser,
door Frederik Muller in November
A. Th. Hartkamp
te Amsterdam
kocht het aan voor zijn bekende schoone VONDELeen

/

hand

ander

van den
Het handschrift,
waarvan de titel eerst luidde: "Up d' afbeeldinge
aan 16).
Heere
ABRAHAM VAN DIEPEBEECIi.," biedt niet veel merkwaardigs
kunstrycken
een paar
VONDEL zelf bracht
in zijn gedicht, nadat hij het reeds had neergeschreven,
in
veranderd
kleine veranderingen
aan. In den eersten regel werd Zoo teke?ade Abraham

verzameling.

Dus tekende,
.

terwijl

vs. 4 en 5 eerst

aldus

gelezen

werden :

't Welschicken, van Natuur aen weinigen gegeven,
Is 't velt, waer in hy weit met zyn begaeft penseel.

.

'

W. van Gulick. 1868 bl. 5714) H. J. ALLARD,horzdehsgedichtm op deSocieteitvarz Jezus, 'sHer-toJe?zboscla
facsimile
15) Opmerkelijkis het oordeel van van Lennep hier: "Het gedicht, waarvanik even als van de keerzijde het
hierbij voeg, is blijkbaarvoor de vuist gemaakt; de vaste hand, waarmede het geschrevenis, en het niet bestaan van eenige
dichtte."
verbeteringof doorhaling,'getuigenvan 't gemak en de vaardigheid,waarmede VONDEL,
16) In den rechter bovenhoek staat het cijfer 120; wat dit kan beteekenen,ble ek mij niet, misschienis dit er door
BRANDT
bij gezet...
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VONDEL veranderde

den laatsten

regel aldus:
niet zonder

Is 't vrye velt, zuaeriii hy zveit met zyn
Het is voor de tekstcritiek
pe1zseel.
belang hierbij op te merken, dat de
oudste gedrukte tekst, die van dit gedicht bekend is, in Klioos Kraam,
De tzveede opening
bl. 366 juist de eerste lezing van vs. 5 heeft, terwijl in VONDEL'S Poezy van I660 bl. 407
en in die van 1682, I bl.
evenals in alle volgende edities, de laatste lezing voorkomt.'
die wij van VONDEL bezitten, is dat van het
Een der weinige kladhandschriften,
van Uitrecht, Getekent door HERMAN ZACHTLEVEN." GEERAERDT
vers: "Op d'afbeeldinge
dit gedicht naar het eenig bekende handschrift
men vindt dit
uitgegeven;
dan ook het eerst in zijn uitgave van VONDEL'S Poezy (1682). Dat hij dit handschrift
gebruikt heeft, kan blijken uit de schrap, ivelke BRANDT, zooals hij gewoon was 1'), stelde
tusschen vs. 14 en I5, en waarbij hij in margine opteekende
P p 5 (lees 3) 3°1. Slaat men
BRANDT heeft

vers

van 1682 op, dan komen deze letters en cijfers
nu het tweede deel van VONDEL'S Poay
en
de
overeen.
met
de
Doch er is nog een ander bewijs; boven
signatuur
paginatuur
juist
aan het folio-blad
leest men met VOLI,ENHOVE'S hand:
"dit behoort eer by de stede1Z
etc.
llTo.
III."
Mocht
iemand
dan by de schilderyeit,
twijfelen of dit wel door
p??i?ate?a?
VoLLENI-IOVE geschreven
te vergelijken
met de
is, dan verzoek ik hem het handschrift
brieven
van
eigenhandige
PAPENBROEK bevinden.
In den rechter

dezen

leest

dichter,

welhe

zich in de verzameling

van

Wat
nog een paar cijfers: 5 en go.
deze beteekenen
is 90 of liever 111het
nummer in de reeks
weet ik niet, misschien
het
handschrift
van het
handschriften
door BRANDT voor zijn uitgave
gebruikt.
Bij
gedicht op DIEPENBEEK stond 102; zoo mijn gissing juist mocht wezen, dan is dit weer
een bewijs
Het

bovenhoek

Haagschen

men bovendien

te meer, hoeveel er verloren is gegaan.
handschrift
behoort thans aan den heer

A. Th. Hartkamp
en
te Amsterdam
maakte
het
door hem, naar ik meen, aangekocht
de
auctie
Diedrichs.
op
Vroeger
van Mr. J. H. van Swinden, die het verkregen
deel uit van de autographen-verzameling
had
der handschriften
van F. LT?zBORCH, bij M?art. NSrhoff in
op de verkooping
1862. Voor dien tijd was het in eigendom van de Doopsgezinde
gemeente te Enschede.
In No. 25 van den AL?ge?nee?Ze? .Ko?tst- e?t Letterbode voor het jaar 1816 verscheen voor
een nauwde eerste maal met toestemming
van den kerkeraad
van genoemde gemeente
werd

door D. VEELNN'AARD,terwijl, behalve een kort woord over
gegraveerd
keurig facsimile,
was naar de lezing in zijn Podzy
het handschrift,
VONDEL'S gedicht
er bij gevoegd
De vraag
was zoo bizonder groot, dat de redactie der
naar dit facsimile
van 1682.
en Letterbode
een grootere
dan gewoonlijk"
van
I?onst"niettegenstaande
oplage
dit nummer, een afzonderlijke
van VONDEL te bewaren."
geven te hebben.
.

"om hetzelve bij de Gedichten
uitgave in 4° liet verschijnen,
Naar dit facsimile schijnt Mr. VAN LENNEP het zijne ge-

17) Zie ons opstel in Oud-H-)IlattdI bl. 146.

,
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Het
gelinieerd
den tekst
meermalen

met roode inkt
is geschreven
gedicht
op een blad uit een kasboek,
en is, behalve
in het laatste gedeelte, goed leesbaar.
Mr. VAN LENNEP gaf
van het gedicht eenvoudig
naar de uitgave van BRANDT (1682) en verzuimde
zoo belangrijk
de verschillende
lezingen
op te geven, die het blad juist

gaf ik het geheele gedicht met alle lezingen,
dit niet en, ik zal mij dus vergenoegen
bare ruimte gedoogt
in de noot op te- geven 18).
schillen hieronder

maken.

Gaarne

de voor mij beschikvermet de voornaamste

maar

van VONDEL te belangrijk om
Ik vind deze herhaalde
veranderingen
eigenhandige
kunnen
dit
handschrift
we eenig begrip krijgen;
door
ze hier niet alle op te geven.
Juist
en veranderingen,
hoe VONDEL zijn schoone
maakte.
die
Zijn doorhalingen
gedichten
elk
in
hem
niet
doen
ons
dat
ook
eenen
adem
veelal verbeteringen
zien,
zijn,
bij
gedicht
gereed was,
uit te
doelt, is niet gemakkelijk
vindt men in de jaren 1647 en
Vroedschap
aan SAFTLEVEN voor door hem aangeboden,,afteyc-

van Utrecht
Op welke afbeelding
maken.
In de Resolutien
der Utrechtsche
1669 melding

gemaakt

dit

gedicht

van vereeringen,
De heer VAN LENNEP

meent, dat hier de eerste plattegrondskaart
der stad."
daar VoNDEL'S handschrift
heeft hij juist gezien,
wordt;
hoogstwaarschijnlijh
meer
de jaren 1669 en 167o niet
zoo krachtig was. In elk geval heeft VoNDEL
omstreeks
daar het anders wel opgenomen
zou zijn in de door hem
dit gedicht na 165o vervaardigd,
in dat jaar bezorgde uitgave van zijn

keningen
bedoeld

Een
aan het licht
een facsimile

-

'

dat door de Vondel-tentoonstelling
handschrift,
belangrijk
is het briefje van VONDEL aan "Monsieur
werd gebracht,
hierbij gaat:

bizonder

het eerst
waarvan

ls) Zoo heeft het handschriftin vs. 9 cn io cerst gehad als oltlgenootm"des Tibers oudestadt, daarnaveranderdin Des
Tibers ezz zY1zstczdt, in vs: 14 eerst De bli?zde
daarna
11eidms,daarna Di wilde, 'in vs, 21 eerst als de fenix zzieu -gekleet;
de fenix weer qeleelt, in vs. 24 leit het czxrozzt
wal, in vs. 29-eerst doorlitclzte
op em stemenwal, daarna van dell steeoteot
in vs. 32 Verplichtstczezz
aen de stadt, daarna Van outs verbondenstam, in vs. 35 voor medeledm,
Izzzizen,daarna sta?na?zen,
verbeterd in -voor zijne medeleén,in vs, 36 't GewydeStichtsgebiet,daarna bissehopsrecht,
in VS.35 staat duidelijk: Voor
onderdrucklmin plaats van hczraonderdrukte,vs--36 luidde eerst: Beheerschtetoen de Eems en Schelt, en zeve9z
vrye landeu
VONDELveranderde dit in: Belzeerschte
ook Eems en Schelt,?lochzevenNederlandm,en in VS.39 lees ik herderlykms!crf
veranderdin Dees
in vs. 45 en 46 eerst Deesstadt, de lzooftstadtvan lzetSticht elt ryck van ze,-,eyt
"Is in 't beloofde
stadt, iza top geste,s;elt,
"Leght in een vruchtbrettschoot(ik lees hier staet), in vs. 49 lees ik duidelijkHier vloeiat Vechten
.11arein-plaats van hecht elt Vaert, zooals VANLEN:NEP
las of VechtezzRyn, zooals BRANDT
opgeeft, in VS.5o en 51lees
De tortels en het
in plaats van Hier lockmbosclztooneelen"
De tortels m ket wilt. Einik: Hier tre(km boschtooneelm"
delijk, behalve een paar veranderingenvan hier in daer en daer in gints in vs. 5o en 51, lees ik in VS.53 in het handschrift: Een liefelykgezang,voor Een liellyk z,elimuzyck,
terwijl de laatste regel eerst begon Aldus groeit(?)Uitrecht,daarna
Dit's Vitredt toon Lhie Uitreclzt,daarna Hoe noemt meozdezestactten eindelijkHoe noemtmm Uitrecht
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'

,

andert

.

Het luidt aldus :
daer commentarien
BRANT, de Tragedie,
op passen, hebbe ick seer verMonsieur
en verbetert,
en zal, zoo ras die gedruckt is, aen uwen vader een copy bestellen.
uwe

ontfangen den
2 November. 1654.

-

E.

dienstwillige
V.
VONDEL.
J.

in handschrift
voor eene uitgave van
briefje is gevoegd
bij aanteekeningen
die zich ter Academische
Bibliotheek
te Leiden bevindt. Vroe1652 van den Palamedes,
behoorde
dit
aan
PAPENBROEK
en
was
die
deze
overger
het,
boekje
hij
aanteekeningen
schreef
en er het brierje voor plaatste.
Op de eerste bladzijde lezen we: "Uitleggingen
Het

en

zoo uit VO?TDEL'S eigen mondt, als
Aanteekeningen
op J. V. VONDEL'S Palamedes,
uit verscheide
Memorien en schriften bijeen gestelt door GERARD BRANDT, n a ar w i e n s
handschrif
t i-k dezelve heb a f g e s c h r e e v e n."
Daaronder
schueefdezelfde
hand
een

brief van JOANNES ANTONIDEs VAN DER GOES aan JOACHIM
gedeelte
van -,een
van
den
20
van
Dit is de bekende
Lentemaant
OUDAAN,
167 3, die o n d e r m ij b e rust.''

en waarin verhaald
in zijn geheel door Dr. Penon 19) werd uitgegeven
onlangs
BRANDT
de
dat
namen
en
van
wordt,
,,Palainedes"
op papier had.
bijzonderheden
Daar het bekend is, dat deze brief het laatst in het bezit geweest is van GERARD
brief,

die

PAPENBROEK en het bovendien
uit zijn handschrift
blijkt, weten we nu,
genoegzaam
met voldoende
verdoor wien dit afschrift van BRANDIES aanteekeningen
zekerheid,
vaardigd

is. , ..

'

19 Bijdragm tot de geschiedenisder Ned.
letterku1tdeII, bl., 153.

.
. -

,

'

126
18 bladzijden,
de nu volgende
dan ziet men, dat deze aanteekemet die in het handschrift
in hoofdzaak
overeenkomen
van de Koninklijke
. ningen 2°)
Penon
een
Dr.
en
kritiek
waarvan
juiste beschrijving
leverde, en dat tot grondBibliotheek,
met aanteekeningen,
die in I70s, yo
slag diende voor de uitgaven van den Palamedes
De Leidsche
verschenen.
echter
veel
en meerder
en 1736 te Amersfoort
zijn
uitvoeriger
Onderzoekt

men

en wat vooral

hun waarde

doet

stijgen, bijna altijd worden de bronnen, waaruit
als HOOFT, REIDT, UYTENBOGAERT, GROTIUS,
werken
Geschiedkundige
geput is, opgegeven.
en politieke pamfletten
als
BENTIVOGLIO, THUANUS, ROIIAN'S Memoires en theologische
BARNEVELT'S
Achabs
adversus
SLATII Libellus
Re'monstra1Ztes,
leven,
biddagh, Leg-ende
St. -7an, en tallooze andere worden bij elken regel aangehaald,
van de
waaruit,
gulden

in aantal

der Reformatie tevens
mijn meening, op nieuw zeker blijkt, dat de geschiedschrijver
en Hekeldichten.
is der aanteekeningen
de samensteller
op VONDEL'S Palamedes
bibliotheek
der Koninklijke
ook door BRANDT bewerkt
is het handschrift
Wellicht
veren was dit bestemd voor de pers; immers de bekende aanteekening:
"Uit Vondel's

naar

die stellig van BRANDT is, ontbreekt
in het Leidsche
ik later nog eens terug op beide manuscripten.
handschrift.
dan is het voor den kenner van diens
we thans VONDEL'S briefje,
Beschouwen
hand
van VONDEL is; de woorden:
dat het werkelijk van de
handschrift
"ontduidelijk,
BRANDT
Wat
GEERAERDT
kan
door
de
den
2
November
geschreven.
1654" zijn
fangen
het
is
Alhoewel
deze
aanteevan dit geheimzinnige
beteekenis
briefje zijn?
geplakt
bij
zoo
de
BRANDT
de
waarin
zich
verbiedt
van
datum,
altijd
BRANDT,
nauwkeurige
keningen
haal

wel

van den

niet

24 November
Misschien kom

zal vergist

hebben,

ons

aan den Palainedes

te denken.

Dit treurspel,

waarop
in
door VONDEL omgewerkt
1652,
uitgegeven
zooverre
bekend
echter
voor
is, zag
verschenen;
mij
is dus de hier bedoelde "Tragedie"
niet.
in 1654 geen nieuwe editie het licht. Palamedes
een
den
die
eveneens
ons
evenwel
Het jaartal
1654 wijst
op
Lucifer,
treurspel
maar
ook
hier
kan genoemd
worden, "daer commentarien
passen"
;
zijn
op
bedenkingen
leeren we, dat de Luczfer den 2 Februari
Uit ,de lijst bij Wybrands
te maken.
1654
Na tweeopvoeringenwistdckerkeraad 22)
voor de eerste maal ten tooneele werd gebracht.
wel degelijk "commentarien
in welk jaar verscheidene

het

van

Burgemeesteren
DEN VONDEL, ghenaempt
manier
een vleesselycke

passen",
drukken

werd

te krijgen, dat de "tragedye,
gemaeckt by JOOST VAN
gedaan
van den val der Enghelen, handelende
Luisevaers
op
treurspel,
de hooghe matery van de diepten Godes, met veele erghelycke

20)Achter deze aanteekeningenvan BRANDTvoegde Papenbroek nog een afschrift van Taalkundige op- en aanvoor zijn gedichten.
zie diens Levendoor D. VANHOOGSTRATEN
merkingenvan JOAN VANBRO??HUtzErr,
Het Aiiisterdezi7iscli
Tooneel,bl. 260.
21)C. N. WYBRANDS.
22)Dit en de volgendecitaten uit de "protocollen''van den kerkeraad te Amsterdamzijn ontleend aan het opstel van
Dr. J. VANVLOTENachter de laatste uitgaaf van Lucifer bij Roelantste Schiedamin klein 8°. (1875).
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verboden
zou worden en dat het "noit na
en onghereghelde
verdichtselen
voorgestelt",
dezen dach meer gespeelt sal worden."
besloot "dewyle de tragedie
Zooals bekend is, bleef het hier niet bij. De kerkeraad
in
druk opentlyck
te koop
Luicifars
van JOST VAN DEN VONDEL, ghenaemt
treurspel,
te verzoeken
dinghen vervat zyn" aan Burgemeesteren
hangt, in welke veele schandelycke
en het verkoopen
te doen ophalen,
derselvige te
tragedye
zouden zyn
zagen terecht in, "dat de luiden des te begeeriger
Burgemeesteren
van
den
door hen
kerkeraad
toch werd op herhaald
te koopen";
aandringen
Vondel door
Hoezeer dit op het debiet werkte, blijkt ons uit het Leven' van

om

gemelde

"de

verbieden".
om 't zelve
toegegeven.
BRANDT ) :

om te leezen 't geen men
verwekte
te grooter
nieusgierigheit
,,Doch dat tegenstreven
de gansche druk van duizendt boeken werdt in acht daagen tijdts
te speelen:
verboodt
het treurspel
we6r van nieuws op de pers braght."
zoodat de Boekverkoper
uitverkocht:
in 66n jaar zes of zeven
zoodat het treurspel
dus den anderen,
De eene druk volgde
malen

herdrukt
Wanneer

vooral

op

den

kunst

het briefje van VONDEL lezen en daarbij
nog eens aandachtig
dan
het
komt
letten,
mij voor, dat hier geen sprake kan zijn van
en verbeterd"
VONDEL spreekt
van een "verander d
stuk, en dat was de
nu

we

den datum

Lucifer.
niet.
Lucifer
slechts

werd.

De eerste

zeer weinig,
of versbouw

alleen

wel met de volgende, mij bekende uitgaven,
doch
is hier en daar een woord veranderd
of een fout tegen spraak-

druk

hersteld.

verschilt

Ook schijnt

het mij

toe,

alsof VONDEL hier

doelt

op een

treurspel.
pas vervaardigd
De Vries was geheel van dezelfde meening; telkens hield ons de vraag bezig: welk
toch bedoeld zijn ? Het eenige treurspel, dat in 1654 een herdruk beleefde, was
stuk kan-hier
ook deze editie heeft slechts zeer geringe geschillen met de uitgaven van
maar
Salomon,
al zijn er ook wel
En bovendien
op dit treurspel
geen "commentarien",
passen
1648.
maakte op gebeurtenissen
eenige plaatsen aan te ivijzen, waar VONDEL stellig toespelingen
uit zijn tijd.
en toestanden
onze gissingen mededeelen.
Thans eerst durf ik, al is het aarzelend,
Wij meenden,
De eerste uitgave van Salmoneus
dat hier niet anders bedoeld kon zijn dan Salmoneus.
van Abraham
de Wees.
aen alle
Het "Berecht
in 1657 bij de Weduwe
verscheen
en voorstanders
van den Schouburgh"
begint VONDEL aldus: "Het nadeel
door
sluiten van den kostelijcken en kun- '
Weesenhet
het
oudemannenhuis,
geleden by
na twee reizen speelens, beweeghde
my, n u d r y j a e r e n . g e I e d e n ,
stigen tooneelhemel,
te vergoeden."
Salmoneus treurspel te dichten, om ten minste toen d'onkosten
eenighzins
'
We zien dus, dat VONDEL nog in hetzelfde jaar, waarin Lucifey van het tooneel
en kunnen
dus met reden onderstellen,
dat het
verbannen
dichtte,
werd, Salmoneus
van
was.
Dat de dichter van den "Speelstrijd
treurspel in het najaar van 1654 persklaar

kunstgenooten

.

23) Levenvan Vondel,Uitgavevan E. Verwysbl. 76.

128
niet voorbij zou laten gaan om zijn tegenstanders
op
Apollo en Pan" deze gelegenheid
les te geven, lag geheel in VONDEL'S aard.
Het in de
een gevoelige
het tooneel
doet ons duidelijk
uit het "Berecht" 24)
noot aangehaalde
zien, hoe zeer hij gebeten
was

op zijn aanvallers.
dezen
Slechts
langs

Terecht
oordeelde
Dr.
weg is SalmoneZts te verklaren.
zin
in
dit
het
als
zou
althans
ofschoon
zij
gedicht,
leggen
JONCKBLOET ) "De allegorie
de
schoone
De schrijver van
niet zou redden."
Geschiedenis der Nederkunstproduct
dat VONDEL waarschijnlijk
in dit treurspel
heeft het eerst ingezien,
la ndsclae Letterkunde
zal
het
vooreen allegorie bedoeld had. Zeer juist
bovenstaande,
ons, na al
zijn oordeel
en maatschappelijke
den
Hemel
door
Is
orde:
gesteund.
zij zijn
dat VONDEL waarschijniijk
het zoo vreemd, wanneer de gedachte zich aan ons opdringt,
wilde schilderen,
ook hier een bijoogmerk
had, en nict zoozeer den val van Salmoneus
der ware Kerk? Zij zou zegevierend
keeren uit den
als wel de macht en de heerlijkheid
het
of
gesteund door
wereldlijk gezag,
priesters
geestelijken,
strijd, door revolutionaire
komen :

tegen
wilde

_

.

'

en de priesterrei
vertegenwoordigen
en machtig en worden zichtbaar
krachtig

"Theofi-astus

Godsdienst

Dan zou zij hem kroonen, die in de eerste plaats haar trouw
ondernomen.
zweren, gelijk in het stuk met den Veldheer Bazilides geschiedt !"
In den loop van het jaar
heeft zich de zaak, als volgt, toegedragen.
Wa arschijnlijk
zond
toen het handschrift
met zijn Salinoizeus.
was VONDEL gereedgekomen
Hij

i 654
aati .den

haar

vader 27) van GEERAERDT BRANDT, die nog Schouwburgregent

was, om te onder-

loflijckergedachtenisse,verhaelde my,
24)VoNDELzegt in zijn "Berecht" het volgende: De ridder en drost
veele jaeren geleden,hoe ecn fluitenistin het dolhuis, op zyn Duitsche iiuit begon te blazen, waerop terstont elck krankzinnigh hooft eenen byzonderentoon en grimmaszetten,naer den ongelyckentemper en inbeeldingeder ontsteldeherssenen,
d'een begon te lachen, d'ander te schrejen, te zitten, te klauteren, te springen, te zingen, de handen te wringen,te
kermen, te schermen, men hoorde en zagh den haenekraey,geblaet van schaepen,greepen van aepen, gebas van honden,
gehuil van weerwolven,en het loejen van stieren, men hoordc aexters, papegaejen en kraejen, uilen, zeemeeuwen,en
spreeuwen,en wiltzangk,een oubolligemuzijckvan dolle muzikanten,zonder maet, onder een gemengt, en zoo menigh
dolhuis, zoo menigh weergalm. Toen nu mijn leerachtigh treurspel van Luciferzoo ;.eel spels maeckte,docht mij het
verhael van den Heere Drossaert hier niet qualick op te sluiten, en dat ick mede onder diergelijckgezelschapvervallen
was. Indien wy den tooneeltoonop bybelstofzetten; men schreeuwtdat Godts naam gelastert,het heilighdomdes Heiligcn
Geests ontheilight wort. Speelen wy Heidensehefabelen, en kloecke verzieringen,men beschuldightons van ydelheit en
lichtvaerdigheit. Brengt men zinnespeelente voorschyn, om goede zeden te planten, dat waenenzommigenhun alleen
aenbestect te zyn.
.
der
25) Gesckiedeizis
ldterkullde,XV114-Eeuw II bl. 28o.
_
'
26) T. 1. a. p.
vermeldis.
Ilet A1Jlsterdtt1Jlsd
27) C. N. WYBRANDS.
Tooneel,bl. 228, waar abusievelijkde jonge BRANDT
.
28) Het is hier de plaats om het een en ander mede te deelen uit de aanteekeningenvan DE VrtrESbctrekkelijk
den ouden BRANDT.Zijn ondertrouwop den 10 Augustus1623 werd in het register van Kerkelijkehuwelijksproclai-nati6n
aldus opgeteekend :GERRITBRANTvan Middclborgh,oorlogiemaecker,out 24 jaer, geassisteertmet syn moeder Barbar
GYSELS,
geen ouders hebbende, geassisteert met AEFGEN
Jaspers, wooncnde inde Beursestraet ende NEELTJEJEROENS
haer suster, is out 24 jaer, woonendeop de NicuwezijdsAchterburgwall.
JEROENS
bl. 2 doorJOANDEHAESwordtde moederten onrechteNFELTJE
In hct Levenvan GeeraertI3ra?z:c't
JERVENS
genoemd.
Verder vond ik nog in genoemdeaanteekeningentweekinderenvermeld: CORNELIA
gedoopt9 Maart1628en ANTHONY,
bl. 2.
gedoopt 9 Januari 1631,beiden in de Oude Kerk. Zie over hen het Leve?zvan G. BRANDT,
overleedden 4 Februari 1659 en werd den 8 daaraanvolgendein de NieuwezijdsKapel begraven .
De oude BRANDT
De aanteekening in het grafboelk is belangrijk genoeg, om ze hier woordelijkmede te deelen: "een man GERAERDT
'iIIEUNISSEN
BRANDT,uirwerckmaekercomt van het Rockin by de beurs in 12 uiren, comt in het graft van JEIZOEN,
nalatende 4 kinderen.
GHYSELS,
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of het stuk geschikt zou zijn voor het tooneel en deze wees hem enkele plaatsen
moesten
worden.
Nadat VONDEL zijn werk "seer verandert
en veraaii, die veranderd
het
aan
betert"
werd
en
nieuw
BRANDT
Misschien
hebben
had,
gedrukt
op
gezonden.
de oude BRANDT en andere vrienden, den dichter wel geraden om, nu de gemoederen
zoeken

heftig in beweging waren geweest over zijn Lasci,fer, het tijdstip van
van daar dat het treurspel
is blijven liggen,
nog wat te verschuiven;
uitgave
drie jaren
voor het werd uitgegeven.
Slechts op deze wijze is het briefje van VONDEL verklaarbaar
en is men eenmaal
overtuigd, dat hier gedoeld wordt op Sczlmoneus, dan zal ook in dit
de
uiterste
zwakke
dramatische
bouw gerechtvaardigd
of liever verklaard worden
treurspel
kort

geleden

door

de

onzer
aan

zoo

welke de dichter in zijn werk gelegd heeft.
beteekenis,
Moge een
om
lust
VONDEL'S
onder
dit
licht
letterkundigen
beschenen, eens
gevoelen
treurspel,
een ernstig onderzoek te onderwerpen.
allegorische

ook het handschrift
van VONDEI?'S gedicht "Op de geluctijd dagteekent
van
dat
Het is niet onderteekend,
aanbiedt.
Leiden,"
kige regeeringe
weinig merkwaardigs
alleen de gewone krul met de twee puntjes, die meestal VONDEL'S handteekening
vergezelt,
te vinden.
is onder het handschrift
De tekst is geheel gelijk aan dien bij VAN LENNEP.
Uit dezen

Deze

heeft het handschrift

trouwens
gekend ; het was toen het eigendom van den bekenden
A. D. Schinkel, thans is de heer J. W. Wurfbain te Wortli-Rheden
daarvan
de bezitter. Het eenige min of meer belangrijke,
dat hierbij te vermelden valt, zijn de voldie
een
er
schreef:
handschrift
van den
gende regels,
vorige eigenaar
bij
Eigenhandig
groten Dichter JOOST VAN DEN VONDEL. Zie VONDEL'S Potlzy het 2e deel, p2g. 333 en
is mij vereerd
van den
door den Heer JAKOB SPEX, die het had uit de verzameling
boekdrukker

Dichter

Toch

POOT."

gen werd
Een

en waarvan
zeer

kan

dit niet

wij vroeger

hetzelfde

melding

handschrift

maakten

wezen,

dat door

SPEX bezon-

29).

fraai handschrift

is dat van het gedicht:
door
"Aen myne Afbeeldinge,
toen ze den Heere Directeur Generael GEERAERT HULFT,
geschildert,
in Oost-indien
wiert."
De onderteekening
toegezonden
"J. V. VONDEL" in drukletters
gete zijn; reeds de bleekere
schreven,
schijnt
door een ander onder het vers geplaatst
GOVERT FLINCK

inkt

doet

dit

dien tijd (1655) op
is
de
evenals
ofschoon niet zeker,
geheel
wijze.
onderteekcning,
Waarschijnlijl:,
de enkele veranderingen
in de spelling, en in sommige hoofdletters,
die ook met bleekeren inkt zijn geschreven,
van de hand van GEERAERDT BRANDT. Deze toch heeft het
vermoeden.

Bovendien

teekende

VONDEL

omstreeks

andere

Ook hier zien
zijn uitgave van Tlo?Zdel's I'oezy.
met
der
bij
bladzijden,
opgave van signatuur
potloodstrepen
afdeeling
R 4 132, R 5 133 en R 6 134, terwijl bovenaan
het woord Brief
paginatuur

handschrift
we weder
en

gekend

en

voor

gebruikt

de

29) Zie onze Vondelianain den eersten jaargang van Oud-Hollandbl. 137.
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dat
aanduidt, dat het geplaatst moest worden onder de rubriek BrÙvc1Z. Het handschrift,
een der fraaiste is, welke tot heden bekend zijn, maakt thans deel uit van de verzameling
'
van den heer A. Th. Hartkamp
te Amsterdam.
bekend

is, had VONDEL zijn portret 3°) aan den Directeur Generaal GERARD
HULFT gezonden en daarop dat gedicht vervaardigd.
Hij verhaalt daarin, hoe hij, onlangs
had gedroomt,"
dat HULFT bij het jagen "door 't ryck Kaneelbosch"
een duif had achterom zijn buit te schieten, sprong het geweer en
volgd, maar, toen hij zich gereedmaakte
Zooals

verwondde

dat "hy ter aerde lagh."
HULFT zoodanig,
blik gehad, want, zooals de dichter er later, blijVONDEL had hier een profetischen
kens den
bleekeren inkt, bijschreef : "Columba daer de Heer voor gebleven is, heet een duif."
had voor de stad Colombo
HULFT werd den 10 April 1656, terwijl hij het beleg geslagen
Mocht iemand twijfelen aan het profetische
dood geschoten
op Ceylon, in de loopgraven
verzen, of liever mocht iemand niet gelooven, dat dit gedicht vervaardigd
werd vo6r dat de tijding van den dood des Directeurs
in het vaderland
was aangekomen,
In 1657
van een tijdgenoot
ten dienste om dit te bewijzen.
dan staat mij het getuigenis
en Orestes
door den
Pylades
JOACHIM OUDAEN 32) den Offerstrijd
tusschen
bezong
in

VONDEL'S

P. LASTMAN, en sprak
een gedicht zou maken :
schilder

-I

de hoop

uit, dat VONDEL ook op dit schilderstuk
..

Zoo 't VONDELnu zijn zwang're geest
(Die vroeg is op Ceilon geweest,
En HULFT betreurd' in doods-gevaar.
(Eer 't iemand wist, en 't wierde waar ;)
Zoo als 't hem voor Kolombo griefde)
Te leenen tot dit werk geliefde;
Zoo stond dit Stuk, zoo wel als dat,
In meer dan goude lijst gevat:

'
"- .

aldus

.

'

dat in
dus, hoe VONDEL'S gedicht,
blijkt
weinige
regels
Apollo's Harp voor het eerst gedrukt werd, gemaakt is, v66r dat de noodlottige
tenis hier te lande bekend was.
Uit

die

'

.
1658

in

gebeur-

welke de dichter
in zijn werk maakte,
De vele veranderingen,
geef ik in de
en de
tusschen het handschrift
noot 33) j ik wil mij slechts bepalen tot enkele verschillen
ao) Waar zich dit portret thans bevindt, is niet met zekerheid bekend. Tot heden is er geenedoor GovERTFLINCK
Kunstbode
geschilderde afbeelding aan het licht gebracht. Mijn vriend DE VRIESopperde echter in den Nederla1zdschen
van 1879, bl. 57 het vermoeden,dat nhet portret, hetwelk een deel uitmaakt van 's Rijksmuseumte Amsterdamen dat
FLINCK"is.
werd toegeschrevende lang gezochte GOVERT
steeds aan LIEVENSZ
Geuzen,IXdezang. (UitgaveH. A. M. Roelants,te Schiedam,1875bl. 186)
31)Ziede "opheldcringen"achterVANHAREN'S
van Verscheide
32) Het gedicht werd het eerst gedrukt in den Bloemkra1zs
gedichten.Amst. L. Spillebout,1659,
A?nst. LYed.P. Arentz, I712, bl- 305 is het jaartal er bij vermeld.
bl. 602. In OUDAEN'S
Gedicliteiz,
am alle kanten in van alle kanteit, in vs. maglatige Gezantenin smeekende
33) In vs. 5 veranderdeVONDEL
geza?.,ten.,in vs. ii Izeerin helt, in vs. 25 stond eerst vogel,daarna duive,en toen bosclzduif,in vs. 33 wilde woestedieren
in draeck,nochKolchisstieren, in vs. 35 leeiiwen(?) in tigers, in vs. 39 Die menschenmoort in Noch moortgem mmsch,in
veranderd in vervloogm,in vs. 50
vs. 41 luidde eerst: Het heitgt U hoe censpreeuwu heeftgebeeten,in vs. 49 is verdwe1le1l
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gedrukte teksten bij BRANDT en bij VAN LENNEP. In vs. 30 Myn geest verse7irickle, e1Z,
toomen ,,sprack dus bedacht den jongen schutter aen, lees ik
om lzem (den jager) in te
in vs. 56 hy schaaw'
De lezing van het handschrift
stellig beducht in plaats van bedacht.
en
BRANDT
LENNEP
hebben dan ook
vAN
zal wel een vergissing
die duivelitcht
?ijn :
die

juister

aan het poortje van het Tuchthuis
aan den Heiligen Weg
Op het beeldhouwwerk
maakte VONDEL een vierregelig
dat
te Amsterdam,
gedichtje,
hij opdroeg "aen den Heer
was geworden.
Het
JACOB HINLOPEN VERMAES", die in I655 regent van het Tuchthuis
de jaren 1655 en 1660 gemaakt, want het verscheen
in laatstHet handschrift,
Parnas.
genoemd
jaar voor het eerst in druk in den Hollantschen
de tekst geheel gelijk is aan dien bij VAN LENNEP, bevindt zich op het Rijkswaarvan
deel uit der verzameling manuscripten
en autographen,
archief te 's Gravenhage
en maakte
is dus tusschen

gedichtje

van

wijlen

werd
Dat

Jonkheer

G. J. Beeldsnijder

van Voshol,

die in het vorig jaar

door

het Rijk

aangekocht.

JACOB VAN LENNEP zich somwijlen vergiste, in zijn overigens merkwaardige
wordt
ons een bewijs geleverd
in het volgende handschrift:
daarvan
Vondel-uitgave,
en
CHRISTIAEN
voor
den
edelen
Heere,
HUIGENS, Zoone van den
gestrengen
,,Spore
van
heer
Heere
Zuilichem
Vaders gedichten het licht gunne."
In de
etc., dat hy zyn
noten

MI.

wordt een paar malen een variant van het handschrift
met den
Lennep
tekst bij BRANDT opgegeven,
zoodat het voor de hand lag aan te nemen, dat
gedrukten
Van Lennep
het handschrift
zelf gekend heeft; doch wat blijkt er nu, als we dit naast
bij

van

tekst leggen ? In vele regels zijn belangrijke afwijkingen
den bij Van Lennep aangehaalden
en daaronder
ook werkelijk de twee, welke Mr. van Lennep opgegeven heeft.
Hij had
die echter niet ontleend aan het handschrift,
maar aan een opstel van Dr. A. DE JAGER,
uit
een
taalkundig
Vergelijking,
oogpunt, van den eersten druk van VONDEL'S
getiteld:
uitgaven 34). Hierin werden juist alleen de onzuiver afgevan vs. 12 en 61, opgegeven.
drukte
Behalve deze biedt het handschrift
lezingen
nog
ik
in
Het gedicht werd het
vele belangrijke
varianten
hier
de noot
aan, die
eerst gedrukt
voor CONSTANTYN HUYGENS' Kore1zbloeme1z, welke in 1658 te 's GravenPascha

met

een

drietal

latere

Van waer (f) hy quam in Naer zyn spelonck. In vs. 52 schijnt VONDELeerst to hebben willen zettcn znetsclzroomte
e1t
en v(rees), voordat hij echter het woord vreesgeheel had neergeschreven,koos hij wegens de alliteratietnet schroonzte
schrik. In vs. 55 veranderde de dichtergingse in gingenze en in vs. 6o De troni in Het aensicht. De overige veranderde woorden zijn 6f onleesbaar6f van geen belang.
34) Archief voor NederlandscheTaalkunde,II bi. 332.
35) In vs. 6 heeft het handschriftIn de legers, en in t Hof in plaats van In de legers,in het Hof, vs. 7 eenery
voor eenen ry, vs. io Ledige uurm stal, voor Ledigh uren stal, vs. 23 Help ze eens voor Help z' eens,vs. 42 4ertige
voor Redevormers,vs. 61 Onder linde, in bosch,en drevm voor Onder Linden, in bosch
voor Aerdige,VS. 44 Zedevormers
in drrven, en vs. 64 terwyl hy leeft voor dezvyllzy leeft.
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bij ADRIAEN VLACK uitgegeven
af, zoodat we
rijk van het handschrift
het
kan zijn, die naar zijn goedvinden
Daar
de varianten
voor het

zijn, en reeds hier wijkt de gedrukte tekst belanghaast zouden vragen, of HUYGENS het so ms geweest
had.
gedicht hier en daar veranderd

hage

naar

ik

deze

meerendeel

welluidensheidshalve

zijn aangebracht,
VONDEL'S Poesy, uitgave
volgens den tekst in den tweeden druk der Korenin enkele regels weer afwijkt van den eersten druk.

reden

van

bestaan.

In

meen,
gissing
BRANDT, is het gedicht overgenomen
bloemen (1672), waar het vers ook
was vroeger het eigendom van bovengenoemden
Het fraaie handschrift
heer Beeldsnijder
van Voshol
en is thans, als betrekking
hebbende
den
op HUYGENS', bij
aankoop zijner
in de Bibliotheek der Koninklijke
door het Rijk, geplaatst
bij de Huygensiana
verzameling

heeft,

van Wetenschappen

Academie
.

ik

Moest

boven

het

KAREL COUVRECHEF voor
den

E.

hoorde

Heere

KAREL

te Amsterdam.
handschrift
onecht

van

verklaren,
COUVRECHEF moet

VONDEL'S

gedicht
op de afbeelding
ook dat van het vers op het Eeuwgety
hetzelfde
lot deelen.
Het handschrift

van
van
be-

in de Universiteits-Biblio-

Dr. F. A. Snellaert en bevindt zich thans
uitgave van Van Lennep is een facsimille te vinden.
Legt men
onechte
handschrift
naast
dan
zal
het
den
beschouwer
het boven besproken
dit,
aandachtigen
dat beide handschriften
door eenzelfden persoon geschreniet moeilijk vallen te ontdekken,
van VONDEL'S krachtig zeventiende-ceuwsche
schrift.
ven zijn en hemelsbreed
afwijken
theek

Zonder

te

eertijds
Gent.

aan

I l de

twijfel zijn beide

door COUVRECHEF 36) zelven

geschreven.

VAN LENNEP 37) stelt VONDEL'S gedicht "Op de afbeeldinge,
van den geleerden en
beleefden heere, nu Commissaris,
JOAN SIX" op het jaar 1658. Toch is er gegronde reden
om aan de juistheid van dien datum te twijfelen.
De titel van het handschrift luidt anders :
des geleerden en beleefden Jongelings
Hieruit zien we dus,
"Op d'afbeeldinge
JOAN SIx."
dat SIX ongehuwd was en daardoor is het moge lijk den tijd van vervaardiging
iets nauwUit aanteekeningen
uit de familiepapieren
van Dr. J. P. Six 38)
keuriger
op te geven.
bleek mij over JAN SIx het volgende, in een soort familieregister
"A° 16 i 8
geschreven:
ik
soon van JAN SIX en ANNA W??MERS, op een
14 ben
Januari
JAN SIX geboren,
Sondach 's morgens
ten 5 uren en een half, groot en kloeck" en verder , 165
den 20 July
ben ik met mijn huisvrou
MARGARITA TULP getrout
in de Nieuwe Kerk, Quod felix
faustumque

sit, door D. ABRAHAM DE ROOY."

Het handschriftkomt ten minstegeheel overeen met dat van een gedichtop de plechtigebegratenisvan ANTONIUS
SCHELLING?VOUW,
geboren Anno 1602, gestorven den 26 Augustus 1651 te Amsterdam. Onder dit handschriftis het
monogram geplaatst van C. CouvxFCfIrF,zoodat het haast niet te betwijfelenvalt, of het is eigenhandigdoor den Antwerpschenprior geschreven. Behalvedit handschrift,bezit de bibliotheek der Universiteit te Gent nog een paarbeschreven
bladen, met aanteekeningenover de heilige Hildegard.
37) hondelswerkenVII, bl. 728.
1Is) Deze bevondenzich onder de door mijn vriend DE VRIESnagelaten aanteekeningen.."
%,,
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in de
gedicht moet dus voor Juli z655 gemaakt zijn. Daar het
VONDEL zelven bezorgde uitgave zijner Poezy (165o), zou men kunnen aannemen,
is. In 1650 was Six echter
dat het gedicht tusschen de jaren 165o en r655 vervaardigd
reeds
achter
hem. Daarbij komt nog,
dus
al 32 jaar oud; zijn jongelingsjaren
geruimen tijd
lagen
Het

de door

VONDEL'S gedicht nietdoelt op een van REMBRANDT'S afbeeldingen
dat hoogstwaarschijnlijk
van Six, maar op een door DAVID BAILLY. DE VRIES vond namelijk bij de teekeninge n
een portret liggen van JAN SIX, door STOLKER,
van REMBRANDT in het Britsch-Museum
hetwelk geheel gelijk is aan dat, hetwelk Dr. J. P. Six bezit 39). Van onderen stond : D. Baillii
te Hillegom en op de achterzijde had STOLKER
Elstbroek
1642 op de Buyteplaats
van
Six en daaronder
levensbizonderheden
VONDEL'S gedicht met dit
eenige
geschreven
opschrift:
Op de
Baily met dl--pen
a, fbeeldi?a?- van den Heer :Joan Six, door David
nu
authentieke
bron
kan
is het toch
Alhoewel
dit
worden,
geen
genoemd
getekent."
Fec.

van den j o n g e 1 i n g Six slaat op
te denken,
dat het gedicht op de afbeelding
een portret van 1 642, toen hij 24 jaar oud was, dan op latere af beeldingen door REMBRANDT
in z6q.7 en
Het handschrift van VONDEL'S gedicht ken ik alleen uit den doortrek, die
er van heeft en die geen twijfel doet ontstaan
de heer J. W. Wurfbain
te Worth-Rheden

eerder

over de echtheid

van het oorspronkelijke
handschrift.
Het eerst werd het bijschrift gedruk in
titel
van Stamheeren en somin
8o
dat
onder
den
een
klein
I6s8
van "Af beeldingen
boekje,
niets bevat dan bijschriften
mige telgen van de Graeven, Boelensen, Bickeren, en Witsens"
van VONDEL op portretten
der leden van genoemde familien.
Hier is het opschrift reeds
'
zooals ik boven opgaf.
veranderd,

Tot de personen,
behoort
ook de pastoor

die bij van Lennep voorzien zijn van het praedicaat "een
zekere",
WANDELMAN.
Slechts
zeer
schrale
bizonierJOANNES
weinige,
heden deelt hij ons over dezen geestelijke
mede. Het was eerst voor den heer Alberdingk
meer licht over hem te verspreiden.
Thym
weggelegd
Zijn opgave, alsof WANDELMAN
een
zoon
is
van
den
dissenter kisten naker
CLAES JANSEN WANwaarschijnlijk
geweest
woonde en den 9 Juli 1619 reeds voor de tweede
DELMAN, die in de Gasthuysstraat
maal ter ondertrouw
ging, dunkt mij, twijfelach?g. In 1659 noemt VONDEL hem "den edelen
dat deze CLAES JANSEN zijn
WANDELMAN" ; het is dus haast niet denkbaar,
jongeling
vader was.
de
Doch
heer Thym vertelt 41) ons ook, dat hij sedert 1664, toen hij GILLIS
of AEGIDIUS

DE KOOKER opvolgde, pastoor was bij de kerk aan de Boomm arkt, thans
en dat zijn geschilderd
in de kerk
Amsterdam,
portret
hangt
Met dezen JOANNES WANDELMAN nu stond VONDEL ook in

N. Z. Voorburgwal
te
over het Koningsplein.

v
Zie over dit laatste portret C. VOSMAER
Rembrandt. Sa vie et ses xztvres,bl. 268.
4° Zie aldaar, bl. 272.
41 Zie voor verdere bizonderhedenbetreffendeWANDELMAN
en het opstel in den VolksT?zYM?S
Vonde1fiortretten
Atmatlak voor zVederlandsche
Katholieke7tvara 1877, bl. 13o en volgg.,walrin menook een afbeeldselvan WAN DELMAN
vindt.
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Den 20 Juni 1659 bood onze dichter den jongen geestelijke
een exemplaar
betrekking.
met het volgende inschrift:
aan van zijn in 1657 verschenen
psalmberijming
et S. Theologiae
Pio et erudito juveni D. -7oanni Peripatetico
artium,
Philosophiae,
candidato.
JUSTUS VONDELIUS.
'
'
'
1659. 20 Junij Amsterdami.
het boekje had VONDEL met sierlijke kleine letter een
E.
op "Den
gedicht geschreven
Jongeling JOANNES WANDELMAN
Beyveraer der wysheit,
en H. Godtgeleerdheit,"
waarvan
de tekst geheel overeen komt met den gekunsten,
der Psalmen,
Het exemplaar
waarin VONDEL dit schreef, is thans het eigendrukten.
. dom van het Seminarium
Hageveld.
Op

de

schutbladen

Het

handschrift,
daar
behandelen,

loops
Ik bedoel

van

van bespreking
is, zal ik hier slechts ter
te
hebben
dit uitvoeriger
te doen.
spoedig gelegenheid
hoop
H. JOAN LEEUWENAERT BLASIUS,
"den geleerden jongeling
VONDEL schreef dit versje "den 16 van Slaghtmaent
1659"

dat

nu

ik

het gedicht
op
der
Rechtsgeleerdheit."vryer
in het
Album
amicorum

aan

de

beurt

van BLASIUS 43). Daar
der
wij over dezen banierdrager
zeventiende
eeuw vele gegevens bijeenverzameld
hadden, die
leemten
in de flinke monographie
ook gedeeltelijk
aanvullen
van Dr. J. te Winkel, zou
daarvan hier ter plaatse te veel ruimte eischen.
de mededeeling
Ik hoop dus binnen kort
meer uitvoerig op hem terug te komen.
Eindelijk maak ik hier nog melding van een fragment van VONDEL'S Heeyl jcklasit
Het handschrift
behoort tot de verzameling
der Kerke,
dat in 1663 het licht zag.
van
Romantische

school

in de

te Leiden en bevat vs. 39 tot 64 van het Eerste Boeck 44). De tekst wijkt
Papenbroek
en voor welk
op vele plaatsen zeer af van den in 1663 gedrukten.
Bij welke gelegenheid
doel VONDEL deze regels overschreef is niet duidelijk. Door een andere hand is er ondervan de Heerlyckheit
door J. V. VONDEL."
der Kercke, geschreven
geschreven.
"Opdracht
Misschien

dienden

Alexander

VI.

.

deze

regels

als

opdracht,

1834.

ROTTERDAM, Augustus

bij het

aanbieden

van een exemplaar

aan

( WoYdt vervolgd.)
'

,
',

Ai

42) Alleen heeft vs. 25 Onder 't brullen,piepen,basse1l,terwijlde gedruktetekst heeft, Onder tpiepen, brullen, bassen.
43) Van Lennep X. 172.
44) Het handschrift heeft in vs. 39 eer van Fabius, in plaats van eer van Fabien vs. q.i uit zy?zenstam, voor uit
zulck een' stanz, vs. 51 Na datze in scizemeri?zq
verbysterten verdwaelt, voor Na datze, em tyt lang van Si?ztPeters
stoelgedzvaelt . , ; .. _

,

DE

ADRIAEN

SCHILDER

VAN

CORNELISZ.

LINSCHOTEN.

GEBOREN TE DELFT 1590 (?). OVERLEDEN TE 's GRAVENHAGE JULI 1677.
DOOR
ABR.

ET
onzer

BREDIUS.

is een hoogst merkwaardig
dat van enkele
verschijnsel,
zeventiende eeuwsche schilders, door oude kunsthistorici

die een lang leven door en veel hebben
beschreven,
of
niets,
bijna niets, tot ons gekomen is. Onder
geschilderd,
deze meesters
behoort
ook ADRIAEN VAN LINSCHOTEN.
wijdloopig

Verscheidene
hem

gegevens

door mij in de oude papieren omtrent
wat uitvoerig
over'
mij aanleiding

gevonden,
geven
De hierbijgaande
te handelen.
van zijne
reproducties,
beide
door
VERKOLJE in zwarte kunst
geApostelen,
dezen
leeren
ons
schilder
als
der
kennen
bracht,
navolger

hem

van CARRAVAGGIO en RIBERA
School, en wel voornamelijk
dat
een
van
den laatsten is geweest; het
HOUBRAKEN
beweert,
hij
leerling
(SPAGNOLETTO).
zou mij niets verwonderen.
Dat
is hij waarschijnlijk
reeds vroeg naar Italie getrokken.
Te Delft geboren, i)
hij

eeuwsche

Italiaansche

er geweest

is, blijkt

allereerst

uit zijn schilderwerk,

en ook uit zijne

handteekening.

LINSCHOTEN
was er ?glaeSmaeCker.'?
Uit eenige acten bleek mij, dat diens
ADRIAENSZ.
1) Zijn vader, CORNELIS
VANBEYEREN.Deze
GILLISZ.VAN BEYERENvader van den schilder ABRAHAM
zuster gehuwd was met HENDRICK
schilderswaren dus neven.
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hij : ADRIANO LINSCHOTEN, eens ADRIANO 4 LINSCHOTEN.
geregeld onderteekent
dateert
met GERARD HONTHORST reeds van een gemeenWellicht
ook zijn vriendschap
in
ItaliC,.
samenzijn
schappelijk
aanIn 1634/1635 5 vinden wij hem als meester van het Delftsche St. Lucasgilde
Want

en trouwde
geteekend '). Volgens HOUBRAKEN trok hij in dat jaar (1634) naar Brabant
Zou dat JULIA LARDINOIS zijn, die
er eene schoone, jonge, maar arme speldewerkster.
want HOUBRAKEN zegt, dat hij na
Het is niet onwaarschijnlijk;
lnem nog overleefde?
in den Haag kwam wonen.
Dit geschiedde
met haar en 2 dochtertjes
pas
eenige jaren
18
Delft.
Den
Nov.
verkocht
daar
te
een
woonde
Tot
na 1645.
1642
hij
zoolang
hij
en 4 Jan. 1643 verleed hij voor den
derde part van een huis, dat f 2000.opbracht,
van
A. v. D. BLOCK aldaar zijn testament.
Notaris
Hij woonde toen aan de Oostzijde
tot erfgename werd zijne moeder ingesteld;
den Verwersdijk;
en, mochtjdie v66r hem overleden zijn, dan moesten de armen f 200<- ontvangen.
Ho UBRAKEN vertelt, dat hij een los, onbesuisd en slordig leven leidde, en noemt
"een ruig schaap onder de geschoren kudde."
acte :
Zoo uit de navolgende
te kunnen bevestigen.
hem

Uit enkele

documenten

meen

ik dit

27 Mey 1645 getuigen eenige personen te Delft, dat zij eenige dagen geleden
,niede wonende
gezien hebben ADRIAEN CORNELISZ. VAN LINSCHOTEN, Schilder
comende loopen met een bloote bardesaen
in sijn
"tot Delft uyt sijne huysinge
BRABER
eenen
daarmede
ARENT
CORNELISZ.
slach
heeft
,,hant,
hij
gegeven, oock

'

.

LINSCHOTEN

"dat

Uit

.

"quetsen."
gelost heeft 3).
In

de Haagsche
verkocht,
ker gehad

, .

.

met
eene

d'voorsz

bardesaen
depositie

gelijktijdige

naer

hem

was
dat

blijkt,

stekende

en sochte

te

hij toen ook een pistool

Toch vermelden
wij hem in den Haag, als aldaar wonende, aan.
in
dat
naam
werk
den Haag niet
een
niet,
hij zijn
teeken,
gildeboeken
zijn
al schilderde hij er ook.
Hij schijnt in dat jaar een pretentie op een stoelmate hebben;
1649

treffen

1 7 Sept. i 6q.9. ADRIAEN LINDTSCHOTEN, schzlder alhier, eysscher, Contra JORIS VAN
stoelmaecker
alhr. gede, te kennen ofte ontkennen
AECKEN, Spaense
syn obligatie,
ende vcorts de gede gecondemneert
sal werden aen den eyr te leveren ses goede spaense
stoelen
met blaeu laecken becleet, ofte anders daervoor te betaelen 5o guldens 4).
Doch

reeds

een jaar later
CATHARINA DE HEN) bedreigd.

wordt

Archief voor Nederl. kunstgeschiedenis. 6.
3) Prot. Not. G. Ro'rn, Delft.
Rollen, Schepen-Archief.
:
.

hij door een wijnkooper,

.
,

(vader

",

der schilderesse

»

S t.
Linscnoten
15inx.

PAUL

U S.

.

,

_

-

Naar de kofiergravure
VàltN. ??c?.

Boekdr.7/.Gsbr.Binger,Amsi.

".
\

-

',

St.t.

Liftscleoten
?inx.
v. Gebr,
?3dekdr.

'

PE TR US.
.

Naar de kopergravurevan N. Verkolje.
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26 Maert

1650.' LUCAS DE HEN, wynkooper,
eyr contra Mons. LINTSCHOTE N
schilder, gede (wegens f38-3-o
volg. 't register, over geleverde ix-ijnen. 5 j
'
Dat hij toch met zijn schilderen geld verdiende zien wij hieruit:
d'Heer ARTUS PELS, Burgemr. der Stede Geer1652 compareerde....
d'welcke verclaerde
schuldich te wesen aen Sr ADRIAEN LINSCHOTEN,
truydenbergh,
wonende
in
's
de somme van 250 car: glds. ter zaecke
schilder,
Gravenhage,
van leverantie
van versche?ide schilderijen,
geschildert
bij den voorn. LINSCHOTEN
ten behouve van hem comparant...
welcke somme hij belooft aen LINSCHOTEN te
3 Mey

over een halff jaer

betalen

na dato

sonder

enigh

dilay.Verbindende

enz.6)

.

en voor goede betaling.
Want in dien
Hij werkte dus voor aanzienlijke
personen,
tijd bracht een schilderij van een Haagsch levend meester zelden meer dan 10 a 25 gulIn 1 647, in groote verkoopingen door A. V. D. VENNE, VAN GOYEN, A. V. BEYEREN
den op.
I
en anderen
is de som van f so.niet bereikt 7).
gehouden,
Een zeer merkwaardige
omtrent
onzen schilder
de volgende
behelst
getuigenis
' ":..
attestatie:
28 Juny 1655 verklaren
2 personen,
de E. HENDRICK SCHULLENwaarbij
BURGH ten verzoeke
OVERZrCx
van den wynkooper
JOAN
,,dat sy seer wel syn
den Persoon van ADRIAEN VAN LINSCHOTEN, Mr. Schilder, en dat de"kennende
"selven is een persoon, die nieuwers vaste domisilie en heeft, maer hem selven ontsoo hier en daer zulx hem gelegen compt, sonder dat men seeckere reeckeninghe
"soude connen maecken waer hij deurgans the vinden is, als synde een eenloopendt
De E. PIETER VAN BUEREN verklaart
,,gesel, die overal en nergens thuis en is."
uit den mond van den voorn. ADRIAEN VAN LINSCHOTEN verstaen te hebben:
"hout

"het

en

scheelt

my

niet

waer

ick

ben,de

geheele werelt

is mijn

"Va d e rIa n d t. "8)
Toch

teekende hij in dat jaar (I655) een acte als getuige, zich noemende "schilder
in den Hage," en 30 April 1658 huurde hij, voor 70 gulden 'sjaars
een huis in de Doublethstraat
aldaar, van den heer GERARD MAES. °)
Delft ligt niet ver van den Haag, en LINSCHOTEN kwam er nog wel eens; zoo
o. a. in 1662:
18 July 1662 verklaart
iemand, dat hij 24 Junij 1662 HENDRICK DE SWARDT,
schilder
te Delft, met Monsr. LINSCHOTEN, mede schilder
"in harde woorden"
gezien heeft. LINSCHOTEN moest aan DE SwARDT geld betalen, maar zeide: "Icli
5) Rollen, Schepen-archief.
6) Prot. Not. J. v. Boutesteyn,den Haag.
7) Ik hoop de catalogen van die veilingenin het "Archief ?te publiceeren
8) Prot. Not. D, ANNOCQUE
den Haag.
,
9) Prot. Not. A. VANTONGEREN,
den Haag.

.
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DE SWARDT daarop : "Comt, ghij sijt een schilder;
,,sal U metten degen betalen."
een
stuckgen schildery voor het gelt ; wanneer het gemaeckt is sal ick
"maeck mij
indien het meer
u twe schilders
nemen, om 't selve te laten extimeren,
"neffens
indien minder sal 't
waardich
is, sal dat aen gelt uytreycken,
,,dan mijn pretensie
De
behouden."
deposant
seijde: "LINSCHOOTEN, dat is een
,,selve in minderingh
accordeert
samen", nemende alsoo haerluyder beyde handen, slui,,goede presentatie,
in
den
tende deselve
anderen, waer
op LINSCHOOTEN seijde: "Ick ben te vreden."
Heengaande
zag hij echter, dat LINSCHOOTEN DE SWARDT ,,met een stock op sijn
.
stiet."
borst
lo)

_

van LINSCHOTEN'S karakter
komt met HOUBRAKEN'S mededeeling
staaltje
Aardig is ook het verhaal dat S. VAN HOOGSTRATEN in zijn "Inleijvrij wel overeen.
doet.
hem
omtrent
dinghe"
Dit

verviel in lateren tijd
"HUNTHORST"
zegt hij "gelukkich
Haegs hofschilder,
hem
een
waerover
die
LINSCHOTEN,
stijve gladdicheijt:
gewoon was zijn werk
"tot
te
dat hij HONTIIORST tans niet 66n
aen
tasten, beschimpte,
"dapper
zeggende :
Ik doe nochtans dagelijks beter streeken dan gij, I
,,brave streek meer toonen kon.
dit
en
zalder
u
een toonen, die gij mij niet naedoen kunt:
de ander,
,,hernam
haalde hij een hand vol dukaten uit zijn beurs...
te kennen gevende,
"zeggende
wel
met
wist
te
d
a
e
r
LINSCHOTEN m e t
schilderen...
winnen,
"dat hij
geld
zijn
maer
een armen
bloet
bleef."
penseel
"zijn
groot

-

Dit
de

prenten

een man als HOOGSTRATEN is belangrijk
als we
en begrijpelijk,
dat
Men
ziet
dien
breeden
beschouwen.
streek,
VERKOLJE naderbij
die man heeft forsch geschilderd,
en het is begrijpelijk,
dat hij geen smaak

oordeel

van

van

?<7<? ?%??/;
in de latere,

van HONTHORST had.
gladde, gelikte portretten
elders in.
20 April 1668 verhuisde onze schilder, en huurde op eigenaardige condities
Ik merk hierbij op, dat dit geen alleenstaand
een
is.
Meestal
beloofde
geval
Soms werd er de waarde
schilder, boven de huishuur, jaarlijks een schilderij te vereeren.
van gestipuleerd.
O. a. beloofde MOZES VAN UYTENBROECK, toen hij een huis kocht,
een of twee zoons van den verkooper
boven de koopsom
te instrueeren
in de schilderconst.

Ik kom daarop
20

later

terug.

huurcontract.

April 1668.
bekent aldaar

,

hage,
'mer en het

'
'

f 72.-

Sr. ADRIAEN VAN LINSCHOTEN, Konstschilder
in 's Gravenmet de bovenkagehuurd te hebben een achterbenedenkamer
in
er
in
't
Westeinde
boven,
"dye groene schaer" voor
zolderkamertje

's jaars.
is geconditionneert,
,Noch
.
-.-

Prot. Not. C. P. BLEIJSWIJCK,
Delft.
.

Zie hier LINSCHOTEN's

dat

hy huyrder
I

'

sal schilderen

(boven

de voorsz.

.
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'
dochter, te weten, de schildery by Mons. MONINCX,l1) schil"somme) des verhuyrders
zal
:
te
mede te schilderen de verhuyrster
en daarenboven
,,der
voltrecken,
gedaen,
.
"en desselfs overleden man ofte degene, die 't haer believen sal. Met conditie, dat
het hangcamertje

"de huurder

HOUBRAKEN meldt
niet

twee

zusters

zijner
hij in armoede overleden
Inventaris
Mr.
.

fijnschilder
beseten

gemeen

priseersters

mede

in huyre

sal hebben.l2)

ons, dat LINSCHOTEN tot armoede
hem tot erfgenaam harer nalatenschap
te zijn.
Ik vond den

zou zijn geraakt, hadden
Toch schijnt
gemaakt.

van alle de goederen
in 's Gravenhage,
en bij denselven

gepriseert

2 Augustus

bij ADRIAEN VAN LINSCH OTEN, in syn leven
en JULIA LARDINOIS, desselfs huysvrouw
in't
LINSCHOTEN metter doot ontruijmt, en bij de...
I677..

Het is een zeer armoedig boeltje ; de geheele taxatie-som
bedraagt nog geen f 200.de
schulden
Er
is
niets
waartegen
bijna f 300,beloopen.
belangrijks in van schildeof
rijen
diergelijken. 18)
PIETER VAN RUYVEN, konstschilder

van Delft, kende LINSCHOTEN in zijn laatste levensaan
dat
HOUBRAKEN,
hij toen 87 jaar oud zijnde, "een langen ongejaar,
schoren (sic) baard" droeg.
Hij laat er een verhaal over eene schilderij van LINSCHOTEN,
de verloochening
Petri, op volgen, waarin de schilder tegen een predikant
zegt . "Ik heb
en

verhaalde

,,zoo dikwijls gelogen en gezworen tegen mijn beter weten, en heb er nooit over gehuilt."
voor des meesters hooge moraliteit.
Als het waar is, is het geen getuigenis
Den 14 September
Wede van ADRIAEN
huurt JULIA LARDINOIS,
1677 eindelijk,
VAN LINSCHOTEN een huisje in de Jan Hendrikstraat
voor 66 gulden 's jaars.
Mij
thans een tamelijk
wij hebben
afgewerkt beeld voor ons van een 1 7 eeuwsch
zooals
ons
dien
Geniaal, wat loszinnig, luchtharschilder,
dikwijls gedacht hebben.
wij
Maar waar, vraag
ik thans, zijn al
tig, dan hier dan daar levend, in armoede stervende.
de werken van dien man? Ik vind er zoovele in oude Catalogi en Inventarissen
der I7 de
dunkt,

en

en nooit kwam er mij een onder
opgeteekend,
Zouden
werken voor die van anderen
doorgaan?

I8 de eeuw

vele

zijner
LINSCHOTEN's

hier een lijstje
het wenschelijk
Inventarissen
en
bijeenbracht;
Haag'sche
hij, die in de
volgen,
kan
deze
zeker
te
is zcldzamq oude catalogi
lijst
raadplegen,
nog aanvullen
gelegenheid
dienen moge, een werk van
Ik hoop van harte, -, dat een en ander
en verbeteren.
*
LINSCHOTEN aan het daglicht te brengen.
die

ik

Ik vind
zijn?
uit Delft'sche

de oogen.
niet
Zouden
niet sommige RIBERA'S
van de werken te laten

'
l Waarschijnlijlc
CORNE LIS
MoNtrrcx,over wicn later meer
den Haag.
12)Prot. Not. J. BOUTESTEYN,
den Haag.
13)prot. Not. G. VALETTE,
_
'
den Haag.
14jProt. Not. G. VALETTE,
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15) Dit zeer hoog getaxeerde stuk is zeker hetzelfdewaarvanHOUBRAICEN
zegt: Bij deze heer VANDERHEUL,buskruitmakerbuiten de Waterloo'se poort, hangt een konststukvan hem verbeeldendeMMAlcllimistilt zijit 7i'erklzuis
geestig
gedagt en geschildert;inzonderheidde borst en armen van het mansbeeldzijn vleezig en natt:urlijkgeschilderten vast en
konstig geteekent.

DR.

FONTEYN.

BERNARD
DOOR

DR.

J.

A.

WORP.

dat zich in de 17 de
behoorde tot een geslacht,
der medicijnen naam heeft weten te maken.
in de wetenschap
of Fontanus - was
De vader van onzen dichter, Dr. Johan Fonteyn een zeer bekend Amsterdamsch
geneesheer.
Hij werd in 162 1 in plaats
van Dr. Sebastiaan Egbertsz tot praelector van dc chirurgijns benoemd 1),
EZE tooneeldichter
eeuw

werk geschreven,
dat eerst na zijn dood
wetenschappelijk
het licht heeft gezien 2), stond in hooge achting bij den beroemden
-.....,
-,
van
Hontius, tot lijfarts van prins Nlaurits
Tulp 3) en schijnt in 1623 na het overlijden
was cen gezien apotheker 5), die
Fontanus,
te zijn benoemd 4). Zijn broeder, Rembertus
tot
het
in 1637, bij de oprichting
inspector
bij dat genootschap
van
collegium medicum,
heeft

.

een

Klt1lstbode.
L,,,rstejaar,/fimg. 1874,blz. 78.
1) Zie de mededeelingvan den heer J. H. R8ssingin de Ncderlczozdsche
de konst der Chirurgie door Ant. f,oiiteyii.,
2 Het had tot titel:
Amstelod.
Fonteyn het eerste deel betre?jezzde
ab Alberto ab Haller..... I,
x651 ( Vgl. Hermanni BoerhaveMetlwdusstudii mediciemacitlataet aaessionibusloczc?letata
Amstelaedami,1751, blz- 738.
Tulp noemt hem in zijne Obsei-v.lib. IV, c. 37: "medicusfelicissimus,colleganoster" (aangchaaldbij Dr. J. Banga
en hare beoefeozarezz
in Nederland. -Lccuwardcll,1868,blz.
Gesdtiedenisvan de ycrceeskaczzde
4) Vgl. Banga, t. a. p.
5) Volgens eene welwillendemodedeeling,mij door Dr. C. E. Daniels te Amsterdamverstrekt,komt zijn naam voor
op eene lijst van apothekerste Amsterdamin 1637.
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werd

benoemd

tot i 65 $ bleef bekleeden 2). En ook twee zoons
1) en deze waardigheid
Fonteyn hebben de medicijnen tot hun studievak gekozen.
de medicijnen
de dichtkunst.
beoefende Johan Fonteyn
Er wordt bericht,

van Dr. Johan
Behalve
'dat hij Latijnsche

en uit De geest van
verzen, waarschijnlijk
lofdichten, heeft geschreven 3)
MATTHEUS GANSNEB TENGNAGEL, h2 d'andere werell by de verstorvene
Poeten 4) leeren
dat
een
heeft
waarin
eene bijbelsche stof werd behandeld,
hij
wij,
tooneelspel
vervaardigd,
doch dat niet uitmuntte
door den toon in zulk een werk vereischt.
Wij lezen daar nl:

'
'

'

-

.

-

»'k Moet 'er ietwes af verhalen.
d'Oudst 5) wist van 't verloren schaep,
hat belachlijk spel te maken.
d'Heer noemt zijn Discipels knaep:
Zy den Baes hem weder, even
Of 't een Mets'laer was, de Heer.
Vraegt hy naer des volcks leven,
Zonder beet'ring, zy dan weer,
Het is al verloren fluyten,
Als het paert niet pissen wil,
d'Heer daer op; loopt dat niet buyten?
't Evangely zwijgt dat stil?"

'

'
.

_
'

is dertig jaar lid der oude kamer geweest en heeft er de waardigJohan Fonteyn
van prins en factor bekleed 6). Met vele dichters van zijn tijd is hij dus in aanVondel droeg hem in 1620 De he/den Godes des ouwden verbonds op,
raking gekomen.
uwe E. de dichtkunst
oock zomtyds uyt lust
met lieflijck gemoed
,,overmids
omhelst,
heden

oeffent"

7). Aan dezelfde zonen,
hij zijn smaak voor de dichtkunst
De meest bekende
zijner

die hij liefde voor de medicijnen
na.
hem geboren
zeven kinderen,

had ingeboezemd,
uit

zijn huwelijk
de medicijnen

liet
met

In 1631z te Reims in
Ryck 8), was Nicolaas.
gevoor
te
Amsterdam
was
in
komt
in
onder
de
promoveerd
1637
hij
apothekers
1°),
9),
van het collegium medicum
is een tijd lang dokter van het
1640 en 1643 inspector
Geertruy

Verwer

1) Vgl. Wagenaar, Amsterdam,VIII, blz. 692. Dr. Dani1'!lsdeelt mij mede, dat Rembertus Fontanus in 1637 door
burgemeestersmet anderen werd gecommitteerd"om de keuren enz. in trein en practique te brengen." Dit slaat zeker
op die benoeming.
2) Zie Rössing,t. a. p.
.
3) Vgl. Banga, t. a. p., blz. 248.
4) Tot Rotterdam,By ?ohazalVaerattlts,Boeckverkooper.
1652.
'
.
5) Nl. van de drie doktoren "Barent, Klaes en Jan Fonteyn."
6) De heer A. C. Loffelthaalde uit de Per Oratio Poëtica,in laudem Poesios,of 't Lof der Rijmkomstde woorden
aan, dat
Joan Fonteyn dartigh jaren langh, achter een volgende,in zijn leven Prince van de oude Kamer "hz Liefd'
Bloeiende"is geweest (vgl. Nederlandsc1ze
Kiinstbode,t. a. p., blz. 69) ;maar in de opdracht van Rodenburg's PVraeck.
lfieri¡¡ers.treurspel
(z6z8)wordt hij "Factoor" betiteld.
Vgl. van Lennep's Vondel,II, blz. 16.
8) Vgl. de genealogieder familie F'onteynbij J. A. AlberdingkThijm, Portretten van .7oostvan den V01zdel.
9) Vgl. Rbssing,t. a. p.
_
10} Volgens mededeelingvan Dr. Daniels. Hij woonde toen vin de notemuskoetop den nieuwendyk.''
ll) Vgl. Rossing,t. a. p. blz. 77.
.
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weeshuis geweest, en bekleedde in 1644 het ambt van lijfarts bij Ferdinand,
aartsbisschop
voor een deel aan
van Keulen 1). Hij heeft eene menigte medische werken geschreven
allerlei voorname personen, als Lodewijk XIII, Richelieu en Frederik Hendrik opgedragen
3),
medici in betrekking 4). Ook voor het tooneel schreef hij.
en stond met vele bekende
de Triumphs
Troinpet, speelsg-ewi?s atytg-laebeeldt op 't ve,-overeit van 's Hertogenvan hem bekend s). Mogen wij geloof hechten aan
bosch 11 zijn er drie tooneelstukken
in
van
ll?attheus
Gansneb
De
wat
Tengnagel
getuigd wordt, dan liet hij zich op
géest
immers:
.
zijne dichtgave wel wat voorstaan,
'oi'
..
»Klaes dee my zo vaakmael zwijmen,
Als ik in zijn huys moest tretn,
.
Door het lezen van zijn rijmen;
.
Was ik niet, hy was te vreen."
Behalve

Een veel
te zijn geweest, die gaarne van zich liet spreken.
Hij schijnt iemand
bescheidener
rol heeft zijn breeder Bernard vervuld, wiens leven en werken het ondervan
dit opstel uitmaken.
werp
ook wel Barend
Bernard,
genoemd 1) en zelfs onder dien naam meer bekend,
in 1602 of 1603 geboren 8). Hij werd voor dokter opgeleid en 23 Maart 1622 op
leeftijd als medisch student te Leiden ingeschreven 9). Aan die universiteit
achttienjarigen
heeft hij zijne studien niet voltooid, maar heeft, naar de gewoonte dier dagen een deel
en is 24 Mei 1625 te Padua geprovomeerd 10 ).
zijner opleiding in den vreemde ontvangen,
werd

Naar

het

4den October

1)
y
3)
4)

vaderland

teruggekeerd
1626 in het huwelijk

zette

hij

zich

met Pietertgen

te

Amsterdam

neer en trad

Cragen 11). Hij was een gezien

daar

den

genees-

T. a. p., blz. 78.
_
Basilecae,1776, blz. 45 en II, blz. 60I-603.
Opgesomddoor Haller, Bibliothecamedicinaeprcactzccze,
Vgl. Rössing,t. a. p.
Vgl. Banga, t. a. p., blz. 248, vlgg. Ook met Samuel Coster (vgl. Samuel Costerswerken. Uitgeyevendoor
Kollewijll. Haarlem. 1883, blz. 624-627).
5) Genoemddoor jonckbloet, Gesch.der ivederl. Letterk. in de yde eeuw,1881,I, blz. 19°.
,
6. De titels zijn, Nicolaas Fonteyn Casta, Ofte Spre,ghelder kuyslzeyd,t'Aznsteldam.Glzedrucktby -7oostBroersz.
Boeckdrucker,enz. 1637.
t, Amstelredam. Cedruckt by lohanzzeslaljuct, op de
Nicolaas FozzteynsEsther, Ofte 't Beeldt der Ulzehoorsaaznheid.
enz. 1638.
Prince-graft. VoorBalthazar van Dorsten, Boeckverkooper,
Nicolaas Fonteins Aristobulus. Exodus 2°. vers. 12. Glzysult itwen Vaedererzuwe Il?loeder
eerm, op dat ghy langhe
evetin de.-iLande, dat u de Heere uwe Godgeeft. t' Amstelredam.Chedrucktby _7oostBroers, enz. 1638.
7) Vgl. de aanhalinguit de Per Oratio Poëticadoor den heer Loffeltmeegedeeldin de Nederkandsche
t. a, p.
Kunstbode,
8) Hij huwde in 1626 op 23jarigenleeftijd; zijn naam werd in de doopboekenniet gevonden.
18 M. Hij moet toen echter 19 of 20 jaar zijn geweest.
' 9) BernhardusFontanus Amsterodamensis.
1()) Zie R6ssing, t. a. p. Dr. DanWIswas zoo vriendelijkmij mede te deelen dat de bron van dit bericht een
boek op het Amsterdamschearchiefis, dat de nomina medicorumbevat.
ll) 16 Sept. 1626 werden. in' hetPuyboek ingeteekend:
Bernardus Foaztcrzaus,
Dr. Medicinevan A ozct 23 _7aren geass. met zyn vader Dr. Jan Anthonieszen Pietergien
van A, out 19 _7arengeass, met haar lVloederGrietgenDirkx, bydewonendeop de Kortingsgracht.
Cra,?,,?eii
De bruid spelde haar naam zooals ik dien boven opgaf.
_
.. .
4 October huwde het paar "op het stadhuysvoor scheepenen."
#y:.
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een deel van diens
van zijn vader, den 13denAug.
kamer
In
lid
der
der
dichtkunst
was
liefde bloeyende,
hij
praktijk gekregen.
en hoeveel hij met dat genootschap
ophad, blijkt wel hieruit, dat aan het slot van verscheiwas bevriend
dene zijner tooneelspelen
Fonteyn
op dien naam voorkomen.
toespelingen
met Krul, op wiens portret hij een Latijnsch versch schreef 2) en wiens Eerlijke
Tija'-

heer

en heeft zeker

bij den dood
Als beoefenaar

Beurs
gedichten bezong 3), terwijl Krul Fonteyn's Fortunatus
lofdicht verheerlijkte.
Hij schreef somtijds onder de spreuk
vader
Fons
Christus tot devies had gekozen.
Vitae
Fons Gratiae Christus, terwijl zijn
soete vriagi 4), eene "Boertige
klucht,
In 1633 gaf Fonteyn uit IIIY. Sullemans
Sulleman
worden."
te
om
en
tusschen
stemmen
Gestelt
beyden gesproken
gesongen
op
vervaard
eene jonge juffer, die niet voor een klein geruchtje
is, zullen
en Truytje,
kortÍ1zg hij in Nederlandsche
door een
e?a vvensch-Hoedt

als zij zoo wat hebben staan vrijen, komen twee soldaten op, van
paar worden;
dat Truytje
welke de eene verklaart,
zijn mcisje is. Sulleman spreekt tegen, maar de
en
het
kiezen
hem
doen
soldaten
blijven bij Truytje, over wie zij twist krijgen.
hazepad
de soldaten, die
Daar komt Sulleman
terug, doch "in een oudt mans kleedt" gestoken;
hem Truytje
tot
de
zaak
vertrouwen
zullen
hem niet herkennen,
hebben uitgetoe,
zij
doch als zij willen weggaan,
maakt
zich nu aan Truytje
Sulleman
vochten.
bekend,
hem
houden
voor
een
de
weer,
soldaten
"ouw Susannaes
Zij
boef", trekken
verschijnen
een

hem een wit hemd aan en plaatsen hem boven op een stoel; hij moet stokstijf blijven
staan
dan
hem
iets
niets
anders
iemand
de
als
soldaten
met
"Mom." Terwijl
en,
vraagt,
zeggen
een "Rottevanger,"
een ,,Quacksalver"
en een
Truytje
weggaan, komen achtereenvolgens
op; de beide eersten gaan verschrikt door de witte gedaante op den loop,
en blijft.
Sulleman maakt zich aan hem bekend en
is dapperder
Inckt"
vertelt zijn wedervaren, en zij besluiten op hunne beurt de soldaten eene poets te spelen.
"Pen en Inckt" trekt het witte hemd van Sulleman aan%n gaat op zijne plaats staan,
De soldaten en Truytje komen
zich gaat verkleeden
"as ien Droes."
terwijl Sulleman
in zijne plaats "Pen en Inckt" aan, die
plagcn en spreken
zij willen Sulleman
terug;
"Pen
maar

en Inckt"
"Pen en

niets

anders

zij onder

antwoordt

dan

"Ho

ho."

En als nu ook Sulleman

opkomt jagen
zingen van Ho ho de soldaten op de vlucht.
Truytje is weer
aan Sulleman, die het zoo nauw niet neemt, en "Pen en Inckt" zegent hun

het voortdurend

teruggegeven
huwelijk in.

stukje is aan het Engelsch ontleend, zooals blijkt
Adders Tongen (lust-gierige
Lesers)
begint: i "De Fel-stekende
Het

verkleed

uit de voorrede, die aldus
hebben mijn gemoedt soo

1) Zie de mededeeling van Mr. A. D. De Vries Az. in de NederlandscheKunstbode,t. a. p., blz. 68. Zijn leven
werd beschrevendoor zijn necf Anthonie, en zijn portret, in 1625door NicolaasElias geschilderdop een doek, dat eene
,
anatomieles,door hem gegeven,voorstelt,bestaat nog (vgl. de Vries, t. a. p.).
2) Zie De Vries, t. a. p., blz. 45.
.
i) De Vries, t. a. p., blz. 69.
Camer. 22, Arya?sti,Anllo M . DC . XXXIIIT'. Amstelredrxm.VoorDirck Corraelisz.
<) Gespeeltop de Amsterdamsclle
Houthaeck,cnz. Anllo 1633.
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dat ick ghenootsaeckt
ben, een weynich tegen weer, voor dit onnoosel, doch
geprickelt,
eer
nu op ons Loffeghevonden,
vermaeckelijck
kleyn Gedichtjen, (wel
by de Engelsche
te gebruycken."
De heer Loffelt heeft
lijck Toneel voor V. E. het selfde nagebootst)
The
klucht
eene
van
Black
een
de
is
dat
vertaling
stukje, dat in eene
ll?lan,
medegedeeld,
seer

van Engelsche
kluchten weer is afgedrukt
verzameling
1).
klucht vertoond was, tegen
de
voorrede
Uit
blijkt verder, dat men, toen Fonteyn's
De schrijver liet het stukje toen drukken, "op
er van was opgekomen.
de onzedelijkheid
lieden
te
samen
daer
dat ghy
uyt proeven kunt of daer eenige vergiffen van oneerbare,
Inderdaad
is de klucht niet erger
in verdroncken
woorden
leggen."
vuyle en onnutte
latere

van dien tijd.
de Mont Droef Bly-Eyndent-Sjel,
ForIn hetzelfde
Tranquillt
jaar verscheen
inhoud
is
als
De
tzmati Geluck en On?geluck 2) .
volgt.
een
te
de
Mont,
Genua,
koopman
gaat naar de Levant, maar neemt
Tranquillus
en
Fortunatus
en
beide
Genura, mede; de laatste heeft hij manskinderen,
zijne vrouw
Het schip wordt door een Turkschen
doen aantrekken.
kleederen
zeeroover,
Odabassi,
dan

anderen

de meeste

en het geheele huisgezin
genomen,
komen na
De moeder
en kinderen

ais

slaven

verkocht

en

van

elkander

gescheiden.
in Venetie ; zij sterft kort
lotgevallen
en Genura, die steeds
wordt de slaaf van Dorothea, eene "Cortisana,"
daarna, Fortunatus
komt in dienst van
en den naam Ruberto heeft aangenomen,
voor een jongen
doorgaat
laatste
heeft
een
en
eene
de eerste,
Deze
zoon
Maximus
Carocoli.
den edelman
dochter;
maar wordt, nadat hij aan haar veel geld
verliefd op Dorothea,
is doodelijk
Gostanso,
verschillende

het huis uitgeAndriana,
"Coppelaerster ",
De
Maximus,
Portia, wordt verliefd op den knappen slaaf Ruberto,
aagd.
hare hartstochtelijke
meesteres geen raad en neemt
met
weet
de
slavin
alias Genura;
jonge
te hulp, die in plaats van Ruberto aan Portia een afgesproken
haren broeder, Fortunatus,
is inmiddels
Gostanso
bezoek
wanhopig over het verlies van
gaat brengen.
nachtelijk
ten

koste

heeft

gelegd,
van
dochter

door

hare

moeder

op elke wijze hare moeder er toe te brengen om de vroegere vermaar Dorothea
heeft een anderen
minnaar opgedaan,
den
herstellen,
standhouding
rijken, ouden dokter Panthalion, die het met zijne vrouw niet goed kan vinden en daarvoor
zoekt.
Er komt nog bij, dat Genura, alias Ruberto, verliefd wordt op haren
vergoeding
Dorothea

en tracht
te

wil genezcn. Maar
meester Gostanso en dezen van zijne liefde voor de "Cortisana"
jongen
,
den
ouden
weet
met
Panthalion
meent
het
ook Dorothea
Gostanso;
zij
geld en
goed
te maken en stuurt deze naar Gostanso om zoo hare moeder
kostbaarheden
afhandig
weder
notaris

Dit geschiedt
en er wordt ten overstaan
van een
voor zich te kunnen winnen.
hare dochter Dorothea
voor een jaar aan
een contract
dat Andriana
opgemaakt,

'
blz. 29I.
1) Vgl. De l1'ederlazzdsclze
Spectatorvan
Amsterdamsclze
Azzzz?R'I.DC.XXXIII. 7"'??M?/r<'?M, hocr Dirck Corzzclis?I?outlzaeck,
2) Gespeeltoj
enz" Anno 1633.
Boeckverkoopcr,
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zal afstaan.

samenkomsten
van Fortunatus
De nachtelijke
met Portia zijn niet
zoon.
bevalt
van
een
Haar
zonder gevolg gebleven;
vader Maximus is woedend, dat
zij
Ruberto.
dochter
een
kind
heeft
den
slaaf
Doch
met zijn vriend Tullius beluisbij
zijne
tert hij een gesprek
alias
en
tusschen Ruberto,
zijn zoon Gostanso;
Genura,
zij belooft,
als hij van Dorothea
wil afzien, hem een veel schooner en jonger meisje te zullen verGostanso

schaffen,
winnen.

maakt

zich

aan

hem

bekend

en weet

Gostanso

geheel voor zich te
en ter dood veroordeeld.

gevat als de verleider van Portia
de
Mont na eene veertienjarige
Tranquillus
slavernij in Venetie;
bij de
herkent hij zijn zoon en Maximus heeft er niets op tegen, dat zijne dochter
terechtstelling
en zijn zoon Gostanso met Genura in het huwelijk treedt.
Portia met Fortunatus
dat dit ingewikkelde
Uit deze inhoudsopgave
blijkt reeds voldoende,
blijspel geene
Maar

Nu wordt

eindelijk
Fortunatus

daar

van

komt

Inderdaad

heeft

de meeste

namen

dan ook vergeten
te
Fonteyn
dat hij zijn stuk bewerkt
heeft naar een Italiaansch
van Nicvermelden,
blijspel
colo Secchi of Secco, getiteld
dat
in
het
licht had
r 562
Gl'In?-?z?ayti (De misleidingen),
na geheel
van dit Italiaansche
stuk is op eenige kleinigheden
gezien 1). De verwikkeling

' vrucht

gelijk
enkele

aan

Hollandschen

die

van

het

bodem

is.

Hollandsche;

komen

overeen,

en slechts

eene

een
minnaar
van Dorothea
is weggelaten
Fonteyn
"Capitano,"
persoon,
1610 te
of uit het Italiaansch,
van
het
die
in
of uit eene Fransche
vertaling
blijspel,
door Perre de l' Arrivey, onder den titel Les TYOmpes-ies 3), geput.
Troyes werd uitgegeven
De enkele plaatsen, die ik kon vergelijken,
doen mij vermoeden,
dat Fonteyn
meer eene
dat
dan eene nauwgezette
vertaling heeft gegeven 4). Het is niet onmogelijk,
bewerking

heeft

hij tijdens zijn verblijf in Italie het drama heeft leeren
vermeld is het stuk in 1633 opgevoerd;
waarschijnlijk
gebleven.
Een
Intusschen

geruimen
werd in

kennen.

op den titel wordt
niet op het repertoire
'

Zooals

is het echter

weer met een nieuw stuk optrad.
tijd duurde het, voordat Fonteyn
kort daarna, nl. in 1642, treffen
En
1638 de schouwburg
geopend.

1) Vgl. J. L. Klein, Geschichtedes
IV, Das italienischeDrazrza,Erster Band, 1866,blz- 792.
,
2) Vgl. de inhoudsopgavevan Gl'l1zgamzibij Klein, t. a. p., blz. 801, vlgg.
3) T. a. p., blz. 805, Noot.
4) Klein citeert verschillendeplaatsen, die niet volkomenovereenstemmenmet Fonteyn's stuk. Daarentegenkomt
het argumentumvan het Hollandschewerk vrij wel overeen met eene Engelschevertaling van het argumentvan 6?/?<?iM,
zooals dat te vinden is de "Introduction" op Shakespeare'sTze?elfth-ni?rht:
or, what you will (The works of William
Shakespeare.... by ?. Payzze Collier,London,1842, III, blz- 320). Ook het volgendetooneeltjein het Engelschvertaald
(t. a. p., blz. 321) - men heeft overeenkomstwillen zien tusschen de Italiaanschecomedie en de Twelfth-night-stemt
overeen met Fonteyn's arbeid;
I know one who is more lost for love of you, than you are
"GosTnrrzo. And where shall I find her? RUF3FRT0.
for this carrion. GOST. Is she fair? RUB. Indifferently. GOST.Where is she? RUB. Not far from you. GOST.And
will she be content that I should lie with her? RUB. If God wills that you should do it. GosT. How shall I get to
her? RUB. As you would come to me. GosT. How do you know that she loves me? RUB. Becauseshe often
talks to me of her love. GosT. Do I know her? RUB. As well as you know me. GosT. Is she young? RUB. Of
my age. GoST. And loves me? Rus. Adores you. GosT. Have I ever seen her? RUB. As often as you huve seen
me. GOST. Why does she not discoverherself to me? RUB. Becauseshe sees you the slave of another woman."
.
Bij Fonteyn (Eerste Bedrijf,SevendeVytkomst) :

147
eene waardigheid,
die hij tot 1645 bleef bekleeden 1).
wij onzen dichter aan als regent;
Tot zijne collega's behoorde o. a. Mr. Jacob Block, die met hem bevriend schijnt te zijn
een lofdicht op 66n der beide tooneelspelen
van Fonteyn,
die
geweest;
hij vervaardigde
in 1643 het licht zagen.
Die
uitvoerig

beide

die

tooneelstukkken,
niet omdat
bespreken,

onderwerp
B. Fonteyns,
niet minder

ook

door

anderen

is

met

elkander

zij juist zooveel
De
behandeld.

in verband
waarde
titel

van

staan, zal ik eenigszins
hebben, maar omdat hetzelfde
het

eerste

stuk

luidt:

Dr.

Fortunatus

Beuys en vvensch-Hoedt.
spel2); het werd in
Bly-droef-eyndend
lofdichten
Een
den
woord
vijf
Leser," dat de dichter
geprezen.
"Aen
aan zijn stuk vooraf deed gaan, begint aldus: "Dat de onderwijsinge,
door geschicht-boecwaer
den
of
mensch
tot
streckende:
is ons' vooroudren
ken,
onwaerachtigh,
leeringh' sijn
bewust geweest;
hebben derhalven
veel Geschicht-schrijvers
doen prenten;
verscheyden
onder anderen
dit alder-geringhste
en onwaerschijnlijxte:
in
by my
eenige ledige uuren
dan

over

't selvige door verdeelinge
in smal-deelinge,
loopen,
op maet' gestelt, geensins,
my
de geschiedenisse
vast te binden; in tegendeel,
en
of doende, nae behagen.
En
by
alsoo in eenige geen waerheyt, als in dese: heb ick goet gevonden te minderen of meerderen."
Iets verder lezen wij: i "Den inhoud ick u voor oogen stelle, doch kort verhael:

aen

in onse tael beschreven.
Het verdeelen
gelief u meerder? doorsnuff'le het geschicht-Boeck
in tween geschiet sonder hinder van sijnen beschrijver;
en dat ick het nae mijn gevoelen
herstelle, sal niet ten quade genomen werden," enz.

GoS'r.
"Hoe of ick die souw vinden ?
RUB. Soo ghy 't mijn toe vertrouwtderf ick mijn onderwinden
Soo Edelen Princes voor u te brengen Heer,
Dat ghy u DoxorHE nimmer sult wensenweer
...
.................... ,
GusT. Is sy schoon vangedaent ? RUB. Ick vint aen haer geen leet.
Gos'r . Maer woont sy veer van hier? RUB. Veel nader dan ghy weet.
GoST. Wat kost het schaden of ghy mijn by haer eens voeghde?
RUB. Och! of de Goden gaven dat ghy haer vernoeghde.
GosT. Vernoegensoud' ick haer, mocht ick haer komen by.
RUB. By haer ghy komen kunt, even drae als by my.
Gos'r. Even drae als by u? hoe weet ghy sy mijn minde?
RUB. Om dat sy mijn secreet in al haer doent laet vinde.
,
GOST.Kent ghy haer wel Rubert? RUB. Even soo wel als my.
GoST. Maer is sy oudt of jongh ?RUB. Even oudt ick en sy.
'
,
GosT. Mint sy mijndan soo seer? RUB. Sy liefd u niet alleene,
.
Maer viert, smeeckt,dient en vleyt mijn om u gunst met eene.
.
GOST.Heb ick haer oyt gesien. RUB. Soo claer als ghy mijn siet.
.
,
GOST.Waerom ontdeckt sy selfs 't geheym haers boesemsniet?
'
dat ick haer eens sie. RUB. Ghy kunt haer licht'lijckoogen.
Op
'
Wel vint sy dan geen middel om haer liefd' te toogen?
RUB. Och neen, terwijl sy merckt dat ghy een ander dient."
tooneelvan I6I7-1772. Utreelit 1873, blz. 227.
1) Vgl. C. N. Wybrands, Het Amsterd(zmscite
GedrucktbyNzcolrzes
van Navesteyn.IfoorDirck Corztelz'sz,
2) Gespeelt
t' Amsterdcem,
op de Amsterdezmsc%ze
Sclzoitw-bitrgh.
Hout-Haeck,enz. Anno 1643.
.

'"
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Met het "geschicht-Boeck"
wordt, zooals beneden zal1:lijken, het volksboek bedoeld,
van Fortunatus
en van zijne zonen worden verhaald.
De geschiewaarin de lotgevallen
en
een
uit
de
Gesta
van
deel
Romanorum
denis
voor
Mandeville's
Fortunatus,
geput
den
te hebben,
der
eeuw
in
het
midden
vasten
vorm
15
de
aangenomen
schijnt
reis'),
ons nog doen zien.
Voor de vergelijking
met
van Fonteyn
heb ik gebruik kunnen maken van het volksboek,
dat in 1700
de stukken
en tot titel heeft: Een nieuwe Historie van Fortunatus
Borse ende va1Z
werd gedrukt
seer geneughlijck
ende playsant om te lesen, Leerende hoe een jongh
Wensch-hoet,
sijnen
in verschillende

dien de volksboeken

talen

met woorden
ende wtrcken,
houden sal in Izandel el1,de wandel,
heusselijck
by
stukken werd
hooge ende lage 2). Dat het boekje meer- dan eene halve eeuw na Fonteyn's
gedrukt, doet, wegens de bekende taaiheid van leven van dit soort van werkjes, weinig af.
Ik zal een overzicht
met verwijzing
naar het volksgeven van de tooneelwerken

geselle

Zooals

zelf heeft medegedeeld,
liet hij veel weg en maakte er veel bij;
zal ik er niet telkens melding van maken, maar daarentegen
waar het eerste geschiedde
in
overeenkomst
handeling en zegswijze.
wijzen op
die te Famagusta
In het begin van het stuk neemt Fortunatus,
op Cyprus woont,

boek.

afscheid

de dichter

van zijne vrouw
en Andalosia.

Ampedo
heeft elders

zijn fortuin

van een hertog, en van zijne beide zonen,
van staet" is oorzaak, dat Fortunatus
besloten
"De ondergangh
te zoeken en wel in zulke streken,
Cassandra,

de dochter

»Daer noyt het Christen bloedt wert eenigh goet gedaen"
in een woud en vlucht
Hij reist af, verdwaalt
Een beer vervolgt hem, maar, verhaalt Fortunatus ) i

heb hem door de kracht mijns narrems neer gevelt,
En aen sijn open wond mijn lippen droogh gestelt,
Om suygen 't laeuwe bloed, op hoop het mocht verquicken
Mijn uytgedrooghde maegh," enz.

_

Zijne woorden
door

voor de wilde dieren
'

Providentia,

in een boom

.
.

totdat Fortuna opkomt, begeleid
en Suadocopus.
De laatstChristophorus

worden telkens door eene echo herhaald,

Dionysius,

Bellisarius,

Perseus,

Volksromam,1837,blz. 129 en Die Schaitsbieledcr
i) Vgl. Mr. L. Ph. C. van den Bergh, De zVederlaridsclie
fisc/zeIt
Konzo'dianten
in Deutschland.Herausgegebmvon Julius Tittmann Leipzig. i88o, lulz.XXXIII. De korte inhoud van
het volksboek wordt meegedeelddoor Dr. G. D. J. Schotel, Vaderlandschevolksboekeiz
m volkssprookjes,
1873,dl. I,
blz. 232, vlgg.
met veel Sclzooite
nieuweFiguerm. Tot Utreclit, Gedruktby de Weduwevan
2) Van niezczus
oversim, ende verciert
'
, vczrz Poolsuzh,enz. 1700.
Dr. M. F. A. G. Campbell te 's Rage was zoo vriendelijkmij dit werlcjeuit zijne eigene bibliotheek ten gebruike
af te staan. Een enkelen keer zal ik wegens het verschilvan lezing gebruik maken van het volksboekje,dat ongeveerin
Zeer
Historie van Fortunatus Borzeen van zyn Wensclz-Hoedekezt
1850 werd gedrukt en tot titel draagt: De sclzoozze
zazzten vermaekelykom lejzen, Tler,czert
nzetvejle sclZOOne
Plaetm, betrekkelykop delzeHistorie. T 4iztwerpen,By J. B.
Vennueren,enz., z . j .
3) Volksboek, blz- 33: "nemende sijnen degen stack hy in den Beyr een diepe wonde ende leyde sijn mon
op des Beyrenwonde, en soogh dat warm bloet daer uyt 't welck hem een luttel kracht gaf."
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van hun voorspoed
door Fortuna
genoemden,
was ingeslapen,
wordt wakker en ziet Fortuna;

.

_
Na

het

bezit

haar.
beroofd, vervloeken
Fortunatus,
maakt
aan
hem
zich
bekend:
i
zij

»'k wil heden u verrijcken,
Terwijl Planeten twee van daegh my sijn vergunt,
Vol Goddelijcke kracht, door wien ghy krijgen kunt
Van dees ses machten een die ick u hier sal noemen,
Waer mede dat ghy sult de gantsche Werelt roemen.
Wijsheyt dat is 'er een, Rijckdom, Gesontheyt, Kracht,
Langh-leven, Schoonheyts-glans, van dees ses ick verwacht
Uw Antwoord', want ghy moet wat gauw sijn in 't verkiesen,
Ons uur verloopt, wy haest Planeten's kracht verliesen" 1).
van

die

'
,

al deze

gaven overwogen te hibb÷n, kiest Fortunatus
rijkdom
en de godin schenkt
hem eene beurs, waarin hij, telkens als hij de hand er in steekt, tien
zal vinden.
Providentia
geeft hem dan nog eenige wijze lessen en beveelt
goudstukken
Den verjaardag
van Fortuna's
.
hem drie dingen.
begiftiging,
»Die overgrooten dagh van u luck sult ghy vieren,
En haer ter eeren ghy op 't schoonste u sult qieren ;
De aldereelste Maeght indien sy u versocht,
En sult ghy raecken niet, of by haer sijn gebrocht.
In wat Land' dat ghy sijt, daer in sult ghy gedencken
Dat ghy een arme Maeght of Weduw-vrowv sult schencken,
(Wiens jaren bloeyend' syn en tot de Echt bequaem,
Om haer te paren met een knecht,) uyt hare naem,
Vier hondert stucken Gouds," enz. 2)

.
.

'

,
Zij verbiedt hem om te zien en brengt hem uit het bosch. Hij ontmoet een armen,
ouden edelman, Leopoldus,
die veel heeft gereisd, en hij wil hem in zijn dienst nemen
waartegen de ander eerst bezwaren heeft:

'
,

»Ick ben Bejaert, 'k heb vrouw, en kinderen, die mienen
Dat ick gestorven ben, soo dat natuur my dringht,
En Vaderlijcke liefd' nae haer te reysen dwinght.
.
FORT, Indien ghy doet mijn wil soo sal ick u geleyen
Tot in Hibernia, en eer wy van daer scheyen,
Uw vrouw' en kinderen ick zoo beschencken sal,
Dat sy genoegend sijn" 3).

'

1) V. blz. 34 : "en door influentie des Hemelszijn my verleent ses viertuyten,die ick voorts verlee n enmach, een,
twee, drie, of meer, na gelegentheytvan de uren daer in de planeten regeeren, te weten, wijsheyt,rijckdom, sterckte, gesontheyt, schoon ende langh leven. Nu kiest een van sessen ende en bcdenckt u niet lange, want de uyre om geluck
te geven is by na gepasseert.
2) V. blz. 35 ; ?Dat eerste is gy sult desen dagh viere?, geene Vrou-persoonbekennen, ende alle ja ren in wat
landt gy zijt, vraegen waer ergens een arm Man een houbaer dochter heeft, die suldy suyverlijckkleede, en geven haer
Ouders vier hondert stucken gouts om die ten houwelijckenstaet te brengen."
3) V. blz. 42: "ick ben oudt, ende heb wijf en kinderen die weten van my niet, en de natuerlijckeliefde dwinght
my dat ick weder na huys moet. Hy antwoordehe;n en seyde, Leopolde doet m mijne wille, soo sal ick met u trecken
in Hibernia, ende sal u wijf en kinderen eerlijckbeschencken",enz.
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Men wordt het eens en reist af. Het tweede bedrijf speelt in Byzantium,
waar
heen zijn getrokken.
De waard Mala-testa,
bij wien zij hun intrek genomen hebben,
en berooft hen; als Fortunatus
sluipt des nachts in hunne slaapkamer
wakker wordt, is hij
over
het
verlies
van
de
beurs. Op hun geroep komen de waard en de knecht
wanhopig
toeschieten.
beide

,

.
.

MALA-TESTA.
?Hoe draeght ghy sulcken rouw?
Is het soo veel mijn Heer het geen u is ontdragen?
FORT. Het geld en is niet veel. MAL. Waerom dan soo verslagen
Indien 't niet veel en is? u self soo niet ontstelt;
Op gister avond, Heer, woud' ghy met een stuck geld
Een Alemisse doen, en willighlijck besteden
Aen eenigh arme maecht om in den echt te treden
Met d'een of ander knecht, en ik u een' op deed;
Heer,
spaer 't voorseyde geld; tot uw nootdruft 't besteed,
"
Dat u gestolen is en sal mijn Heer niet deeren.
FORT. Het geld is 't alderminst, 'k wod duystmael meer verteeren,
.
Had ick den buydel maer

'

.

'
_

en de waard krijgt medelijden;
geeft voor, dat er in de beurs een wisselbrief zit
zoeken
en
vindt
de beurs onder het bed. Fortunatus
gaat
overtuigt zich er van, dat
zij nog dezelfde kracht heeft behouden en laat arme menschen voor zich komen, die eene
huwbare
dochter hebben.
de dochter
van Charinus en Syra, op wie de worstLesbia,
Meso-matto
verliefd is, komt in aanmerking
voor het geschenk.
Fortunatus
koopman
.
bedenkt intusschen,
dat hij iets anders dan rijkdom had moeten kiezen : l
'
?Een mensch verliest sijn moet, als hy verliest sijn goed.
'
Wysheyt, Gesontheyt, Kracht, die mach men wel verkiesen
'k Segh boven Rijckdom groot, men sal die niet verliesen
Alsmen de Rijckdom doet 2)."
Hij

men

Terwijl
beter

huwelijk

zijn slag te slaan;

'
.
.

het

_

'––––––––––

in

orde

wordt

hij zal zijne gasten

gemaakt
krachtigen

besluit

de waard

wijn te drinken

?De kaers die voor haer bed, de gantsche nacht door brant
Die dient wel uyt-gedaen, wat raet? het ingewant
.
Van binnen wroeten uyt, en 't hol met water vullen,
En stoppen 't loch met was 4)."

nu dezen
geven

nacht

en verder:

,

.

i) V. blz. 49 zegt de waard: "Is 't veel geldt dat gy verloorenhebt? sy seyden dattet niet veel was. Doen
seyde de Weerdt, hoe kondy dan soo ontstelt zijn om een luttel geldt? Gy wildet gister-avondteen arm schamelDeerne
een Man geven spaerdt dat geldt en verteeret. Fortunatus antwoordeseer flauwelijck,het is mijn meer gedaen om de
Borse dan om 't geldt, daer is een kleyn wissel-briefkenin."
2) V. blz. 50: "verliest een menschesijn goet, soo verliest hy sijn moet. Wijsheydtis te verkiesenboven rijckdom. Sterckheyt,gesontheydt,schoonteende langh leven, dat kan men niemandtstelen," enz.
een armen Mans dochter uytstelde, ende hoe hy vier
3) Vgl. het volksboek, blz. 51, vlgg. "Hoe Fortunatus
'
hondert Ducaten te houwelijckgaf."
V. blz. 53: "en boorde gatten in de keersse, ende dede daer Water in, en plackte dan de gaetenwederomtoe."
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blijft wakker liggen met zijn zwaard naast zich en nu de waard
Leopoldus
doodt hij hem.
in het donker binnenkomt
om zijn voornemen
te volvoeren,
Fortunatus
hem
en
maar
zal
troost
men
niet
kunnen
ontkomen,
Leopoldus
werpt het lijk
vreest, dat
in een "borren-put ;"
de paarden worden gezadeld, de knechten der herberg goed bedacht
men den waard en de waardin niet wil wekken 1). Na vele reizen
dat
en hun gezegd,
Maar

komt

Fortunatus

en

van

hij

weet

brengen.
grootsten

*Uyt 't Persiaensche Rijck, door Chatans Chatay land,"
van Turckyen;',
"Soudaen,
Keyser
"Paep-Jans
bij den
weeld'righ
Hof" 2)
hier den admiraal
Marcholandus
voor zich te winnen, die hem aan het hof zal
en de Soudaen
geschiedt
schat toont hij het laatst : i
Dit

laat

hem

al zijne schatten
.

bewonderen.
'

»Siet, 't is alleen dees Vild, dees kael en slechte Hoet,
Die my veel meerder vreught, als 't Keyserrijck aendoet.
Dit is de bloem alleen daer ick smaeck uyt ken suygen;
Dit is mijn tweede Ziel daer ick op aerd' nae buyge.
Wanneer de geest versuft, en d'harsens sijn ontroert,
Dees ongeachten Hoet in 't Paradijs mijn voert;
Jae doet my als ick wil des werelts lusten naecken.
Met een wensch (als ick dees maer op mijn hoofd' doe raecken)
Ben ick ter plaets, al waer dat mijn gedachten sijn.
Wanneer ick weer herdenckt, soo voert haer kracht stracks mijn
Waer dat ick wesen wil ; haer deughd ken ick niet noemen,
Genoegh en ken ick niet van al haer machten roemen,
Als ick maer aen de Jacht van Leeuw of Tyger denck,
Soo ben ick in het Bosch, dat 's in een oo;;ew.venck 3)".
Fortunatus

.

Zijn

'

zegt: i
x,lck overpeyns vast, dat
Dees Hoed heeft sulcken kracht, en geeft my nae-bedencken,
Of hy niet swaerder is, of oock het hoofd ken krencken?
SOUD.Verhole macht geen swaert', of ongemack en baert.
Dees Vild met and'ren meer, is van gelijcker aert.
Daer, voeght hem op u hoofd', wat dunckt u, is hy swaerder ?
FORT. Swaerder! in 't minste niet. Ik dacht dat hy veel naerder
Sesmael 't gewicht van dees sou heben op-geroert.
Heer, hy behaeght my wel. Ick wensch my wegh gevoert,
Terstont met mijn Galey, in Cyprus, by mijn kind'ren4).''

"

'

i) V. biz. 55, 56.·
,
2) V. blz. 75: "en quam eerst in 't Landt van den Keyser van Persia, daer reysde hy door, ende quam in't Landt
van den grooten Cham van Cathay, daer na door de Wildernissena Indien in Paep Jans Landt," enz.
3) V. blz. 78: "doen dede de Soudaen een kiste op en nam daer uyt een ongesienevilten hoet sonder hayr, en
seyde tot Fortunatusdesen hoet heb ick liever dan alle de Juweelen,die gy gesien hebt. Fortunatusseyde Heer Koningh
waer 't niet tegen uwe Majesteyt soo soude ick geerne weten wat virtuytendit Hoedekenheeft: de Koningh seyde, dat
sal ick u seggen, het heeft sulcken kracht, als ick dat op mijn hooft sette, of yemant anders, waer hy begeert te zijn daer
is hy, en daer heb ick meer geneugte mede dan met mijne schat, want als mijn Dienaerster jacht zijn, en my verlanght
daer oock te zijn, soo sette ick mijn Hoedekenop mijn hooft, en ick wensch my by hen, soo ben ick terstondtdaer,"enz.
4) V. bl. 79: "ick geloove is 't dat den hoet soo groote kracht heeft, dat hy oock zeer zwaeris als hem
yemant op 't hooft heeft. De Koningh antwoorde: hy is niet zwaerder dan een andere Hoet, en hy sette hem den hoet
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was al zeilree
kwijt, want de galei van Fortunatus
ieder
Fortunatus
te
huis
hetzelfde
het 5 de bedrijf komt
gemê2kt.
op
oogenblik, dat het
en
te
dcor
hem
Mesomatto
Lesbia,
Famagusta landen.
vroeger
gelukkig gemaakte paartje,
Reeds spoedig verschijnt een gezantschap
van den "Soudaen,"
dat trachten zal den wenschDe pogingen
van Marcholandus,
het hoofd van dit gezantschap,
hoed terug te krijgen.
En

de

Soudaen

is zijn

schat

In

gelukken niet') en eindelijk stelt hij Fortunatus een brief ter hand, die vergiftigd is. Cassandra
en
sterft eerst;
Fortunatus
deelt aan zijne zonen het geheim der beide schatten
sterft ook. De beide zoons, Ampedo en Andalosia, moesten beurs en wenschhoed niet scheiden;
maar reeds terstond na den dood van hun vader, worden zij oneenig. Andalosia wil, evenals
Fortunatus,
Hoe
.

de wereld

zien, Ampedo wil in zijn land blijven 3):
vwic wand'len wil die mach, ick heb geen lust om wand'len."
het nu met de beide schatten?

moet

AND. ?Doch eer dat ick vertreck, laet ons die twee Juweelen,
Die ons sijn aenge-erft, eerst met malkand'ren deelen.
AnzP. Neen Broeder, deelen! neen. Wilt ghy hier overtreen
Ons Vaders sterck verbodt? daer toe soo segh ick neen;
't Sal niet sijn met mijn wil. AND. U wil sal hier niet baten;
Ick acht u willen niet ; ghy sult het volgen laten,
Wy leven, hy is doodt, ons wil moet sijn volbrocht ")."

-

zal de beurs nemen, nadat hij eerst
Andalosia
wordt men liet eens.
Eindelijk
eenige kisten met geld zal hebben gevuld voor zijn broeder, en zal zes jaren uitblijven;
behouden en in zijn vaderland blijven wonen.
Ampedo zal den wenschhoed
Zoo eindigt het stuk, dat vervolgd wordt in Dr. B. F'ozzteyns, ,F'oYtu?aatus Soo?2eza,
Tweede deel 5). De dichter heeft de stof, die hij in het volksboek
Onder-gangh.
van Fortunatus
en die zijner zoons.
Ook in dit
vond, in tweeen gedeeld, in de geschiedenis
tweede deel zijn vele afwijkingen van het volksboek.
(9

en

heeft oorlog gevoerd tegen de Schotten en is als overEngeland
die in dien krijg dapper heeft meegevochten,
richt
Andalosia,
wedergekeerd.
een groot gastmaal aan, waarop de koning en het geheele hof genoodigd
zijn. Maar de
en
hem
hout
andere
verboden
te
iedereen
heeft
benoodigdheden
verschaffen, omdat
koning
door Andalosia
een ander gastmaal,
gegeven, zijn eigen feest in pracht heeft overtroffen.
weet echter raad en geeft aan zijne dienaars den volgenden last:
Andalosia
De

koning

van

winnaar

dunckt u, Fortunatus antwoorde: seecker ick en had nict gemeynt dat hy soo licht geweest sou
op 't hooft en seyde wat
;
hebben, ende dat gy soo sot waert dat gy my den Hoet op mijn hooft setten soude, elide dit woordt spreeckendesoo
wenschthy hem in de Galeye,daer hy terstond in was", enz.
1) Vgl. Volksboek,blz. 80, vlgg. "Hoe de Soudaen een Ambassadeaen Fortunatumom sijn Hoedekensant."
2) V. blz. 82, 83.
.
3) V. blz. 84: "wie wandelenwil die magh wandelen,maer ick heb daer geenen lust toe," enz.
4) V., t. a. p. : "Andalosia seyde: Is 't dat gy soo gesint zijt soo laet ons die Juweelen deylen. Ampedo
seyde, Wilt gy alreede dat gebodt van onsen Vader breecken?Andalosiaseyde: Ick achte dat gebodt niet, hy is doodt,
ende ick leve,daerom wil ick deylen."
5) t' Amsterdam, Gcdr21ekt
enz. Anno 1643.
Hoitt-Haeck,
by Nicolaesvan Ravesteyn,VoorDirck COr1zelisz,
-

153
,
,

.

..

?Hoor, ghy sult daet'lijk stappen
. ,
In alder yl van hier, en koopen al .het geen,
Datmen verbranden ken, met namen kostelheen
, Van Indiaensche Waer die alhier is te vinden;
Als Groffel-nagelen, noch sult ghy onderwinden
De Bloemen van Muschaet met hare Nooten eel
Te koopen, en daer by 't welrucykende Kaneel" 1), enz.

'

,
,

'

.

geheele hof staat verstomd over zooveel pracht en over den heerlijken
de koning aan de koningin: i
verhaalt
en, zoo
.
?Eynd'lijck nae mijn vertreck, soo quam hy oock vereeren
Aen al den Adeldom, en oock mijn Ruytery
.'
Ses-hondert in 't getal, yder vereerden hy
Gelijck sy sijn gemunt thien dubb'le Rosenobels 2)."
zouden

geur;
.

.
.

zij weten,
°

WVaer hem soo grooten schat verborgen sy geseten,"

en zij besluiten aan hunne dochter, Agrippina,
verliefd is, de taak op te
op wie Andalosia
om
dat
uit
te
Andalosia
te
vorschen.
weet
dragen
bewegen haar het geheim
Agrippina
van de beurs mee te deelen op voor waarde van eene nachtelijke
Andalosia
bijeenkomst;
laat haar de beurs zien:
.
'
?Princes, opent uw' schoote
Dees Goud-mijn delve ick op, waer in dat leyt gesloote
Soo veel als 't my gelieft, hoe langh dat ick dees heb.
Jae 't geld vloeyt hier meer uyt, als oyt wegh stroomt de eb.
Dees Nobels schenk ick u 3)."
.

En Agrippina:

.
Maar
ouders
een

»Dees nacht den Coningh sal
By mijn Vrouw Moeder lief, de Coninginnne slapen, ..,
Komt ghy ter halver nacht, wy sullen vreughde rapen
En plegen heusche min; ick sal mijn Camenier
Verwittigen uw' komst" 4).
de prinses deelt terstond het geheele gesprek met Andalosia

en men maakt

',
.

Het

Gaarne
.

.

- "" '

.
' " ".
mede

aan hare

te zamen

slaapdrank
geven,
stellen.
Dit plan wordt

het plan, dat Agrippina
haren minnaar zal afwachten, hem
beurs
en
er
eene andere voor in de plaats
berooven
zijne
in de volgende tooneelen;
Andalosia
wordt ivak.Ker,
uitgevoerd

van

1) In het volksboekvan 1700 komt van den geheelen maaltijdniets voor. Maar welin het latereboek(zieboven)blz.
41 : "dan zond hy zyne dienaersby de Venetiaenendie tot Londen waeren, en hy kogt veel Giroffel-nagels,
Notte Muscaet en Caneel,"enz.
2) T. a. p., blz. 42: "als de maeltyd gedaen was, kwamende knegten van den koning, en d' ander Heeren wel
met ?oo Pe6rden,om hun Heeren te haelen, en Andalosia gaf hun elk 10 kroonen."
3) Volksboek van 17°0, blz. 88; "Als Andalosia dese woordenhoorde, sey hy, nu houd op u schoot, ende hy
trock sijn Borse uyt sijn boesetn ende liet Agrippinadie sien, en seyde, soo lange ick dese Borse heb, soo heb ick geen
gelt gebreck, en hy leydt duysent kroonen in haer schoot, ende seyde, die schenck ik u," enz.
4) T. a. p. :"de Koninginnesal desen nacht by den Koning slapen, soo sal ik 't dan maeckenme mijn Camenier dat gy by my slapen sult; want sonder haer kan 't niet geschien."

.
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te halen.
Het vorstezijn verlies en wil naar Cyprus reizen om den wenschhoed
niet
haar
wil
ruzie over de beurs; Agrippina
afstaan') : i
lijk drietal krijgt intusschen
'
.
..
_
»Daer ick mijn frisse jeught en leven om gingh wagen,
'
.
Daer schey ick soo niet af......................
Indien hy waer ontwaeckt, mijn bloet had hy vergooten."
' ,'
bemerkt

,
- '" i .
.. '
'
_...

in zijn vaderland terug bij zijn broeder Ampedo
3,Ach! Broeder my vergeeft 'k heb grootelijck misdaen,
En overtreen 't gebod' van ons gestorven Vader.
_
.
An2p. Waer in, ontdeck het my? AND. Helaes! ik derf u nader
De faut ontblooten niet. AMP. Waerom?
AND. Het krnyst mijn hert.
'
AMP. Sijt ghy den Buydel quijt? AND. Dit is alleen de smert
4
.
Die my gestadigh pijnt. AMP. Hoe! hebt ghy haer verlooren,
Of is sy uw' ontrooft 2) ?"
_

In het derde
.

..

'"
-...

.. .
.. _

.

,
, ."
:._
'
.

bedrijf zien

wij Andalosia

hoe dit gebeurd is en roept: i
uLief waerde Broeder, ach het leven my verdriet3)",
maar Ampedo troost hem; hij heeft nog geld genoeg en men kan den wenschhoed immers
weer aan den Soudaen verkoopen.
Maar hier komt Andalosia
tegen op :
'k
..
yIck
bid
dat
hem
bid
_.. '
mijn Broeder,
ghy
my vergunt,
Want seker ghy de Beurs, hier door, bekomen kunt 4)."
weigert, maar de ander weet den hoed van hem te leenen en verdwijnt
Ampedo
Hij vertelt,

naar Engeland
Eerst heeft hij zich echter met behulp van
terug te keeren.
den wenschhoed
meester weten te maken - van de kostbaarste
juweelen, die in Florence,
Genua en Veneti6 waren te vinden; nu verkoopt hij die en heeft zijne kraam opgeslagen
die voorbij komen, biedt hij zijne waar
bij eene kerk 1). Aan de koningin en Agrippina,

er mee

.
.

aan;

om

toont een goed koopman te zijn;
men looft en dingt en Andalosia
»Ick heb meer-mael gehoort van haer Princessens waerde,
Dat hare Majesteyt de rijckste is op aerde:
En daerom heb ick hier dees kostelheyt gebrocht,
,
Die ick de wereld door en weer door heb gesocht s).''

een koop gesloten, maar terwijl Agrippina
den kramer de bedongen som
deze
haar
wenscht
zich
dees
toetelt, grijpt
aan,
"met
Princes, stracks, in de Wildernisse,"
en is tot groote verbazing van de koningin plotseling
met hare dochter verdwenen. 7)
Er wordt

1) T. a. p., blz. 89: "seggende,dat sy haer leven daerom gewaeght had, want doen wy alsoo met hem omgingen, hadde hy wackergeworden,hy had my mogen doodt-slaen".
2) T. a.' p., blz. 92: "eylacen mijn alderliefsteBroeder,ick moet quade tijdinge brengen, ick heb degeluck-Borse
verloren, het is mijn seer grooten kruys in mijn herte: Ampedo verschrickte,en seyde, is zy u met fortse genomen of hebdyse verloren,hy antwoorde,ick heb 't gebodt overtreden 't welck ons onse Vader gaf," enz.
3) 'T. a. p., blz. 93 : "och lieve Broederhet is my soo hertelijtkenleet, dat my mijn leven begintte verdrieten."
4) T. a. p.: "ick soude wel begeeren dat gy my dat Hoedekengaeft, ick soude hoopen dat ick noch de Borse
daer mede wel weder krijgen soude".
,
5) Over dit alles Volksboek,blz. 94, 95.
G) T. a. p., blz. 95: "genadige Koninginne ick heb dickwils hooren seggen, dat gy de rijckste Koninginne
zijt, en daerom heb ick uyt-gesochtde alderschoonsteJuweelen die men vinden magh", enz.
.
7) Vgl. Volksboek,blz. 95 96, 97'
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zich nu met Agrippina
in de wildernis:
zij heeft dorst en Andalosia klimt in een boom om appelen voor haar te plukken, doch zet haar zoo lang zijn
hoed op; de prinses,
die van de wonderbaarlijke
kracht van den wenschhoed niets weet, zegt:
DAch! Hemel, wilt my togh weerom in Eng'lant stieren,"
die nu beide,
en verdwijnt
na dien wensch, tot groote smart van Andalosia,
plotseling
heeft verloren. Hij eet een appel tegen den dorst en voelt nu, tot
beurs en wenschhoed,
Andalosia

overmaat

bevindt

van

ongeluk,
hij cen kluizenaar,
pater

.

'
'

hem een paar horens op het hoofd
die in de wildernis woont:
Benedictus,

dat

groeien.

PAT. In dertigh jaren wierd' ick hier noyt mensch gewaer,
_
Ick wilde dat ghy oock my niet en waert verscheene. '
AND. Helaes! nu ick hier ben bid' ick wilt my verleene
Uyt gonst een weynigh broot, en een kleyn drupken wijn?
PAT. Wijn, broot, of diergelijck, smaeckten de tongh van mijn
In dertigh jaien noyt, ick heb my hier geleden
Met vruchten van der acrd'; maer wilt ghy met my treden,
Ick sal u wijsen plaets, daer g'u verversen kunt.
AND. Den Albeheerscher daer sijn Hemel u voor gunt.
PAT. Godt loont mijn lieve Soon, komt pluckt van dese tacken
De appelen soet van smaeck, uw' hoornen vast gebacken,
Mijn vrient, hier op u hoofd, die vallen dacr door af.
AND. Neemt dan dees appel wegh, het geen den and're gaf?
PAT. Och jae mijn waerde Kint; die Hemel hccft geschapen
Uyt niet, schiep mee dees vrucht. AND. Machmen van die
[wel rapen,]
Soo veel hct ons gelieft? PAT. Veyligh mijn lievc Soon,
Sy komen my niet toe')."

vindt

Gelukkig

.

'
.

*'
"
'

"

x

,

°

.

_
-

weder van zijne horens bevrijd, neemt van beide soorten appelen mede
Andalosia,
is reeds terug en doet aan
uit de wildernis en komt terug te Londen. Agrippina
geraakt
hare ouders het verhaal van hare vreemde lotgevallen.
Andalosia heeft zich vermomd,
te
en biedt zijne appelen
koeterwaalsch
koop voor drie kronen het stuk. Naspreekt
tuurlijk
horens

koopt Agrippina
op het hoofd

rukken,

te vergeefs!

een paar lieden van het hof, en allen krijgen
er van, evenals
tracht
zich dit plotseling
De prinses
sieraad af te
gegroeide

1) Volksboek, blz. 98: "de Cluys-broederseyde, ick heb n dertigh jaren noyt menschegehoort noch gesien, ick
woude dat gy hier oock niet gekomen waert. Andalosiawas seer flaeuw,en vraeghdenden Broeder of hy niet t'eten hadt,
de Broeder leyde hem in sijn Cluyse, daer was broodt noch wijn, en hy had anders niet dan ooft en water, daer hy
by leefde, maer hy seyde tot hem: Ick sal u wijsendaer gy genoegh t' eten en drincken vinden sult. Hy vraeghde,lieve
Broeder hoe sal ick 't met de Hoornen maecken. Die Broeder leyde hem een stuck weeghsvan de Cluyseen brack twee
appelen van eenen anderen boom, en sey, lief Sone, neemt en eet dese appelen: soo haest als Andalosiadie appelen at,
soo begosten de Hoornen te verdwijnen,als hy dit sagh soo vraeghdehy hoe dat toegingh, dat hy soo haest Hoornen
gekregen had ende datse soo haest weder verdwenen waren? de Broeder seyde, dye Schepper die Hemel en Aerde
geschapen heeft, die heeft die boomen oock geschapenen heeft hen die nature gegeven dat sy sulcke vruchten voortbrengen, en op 't aerdtrijck en vintmen diergelijckeniet, dan alleen in dese wildernisse: Andalosia seyde, Lieve
Broeder, laet ick sommige van dese appelen met my dragen, de Cluysenaerseyde Sone neemt wat u belieft, en vraeght
°
my niet, sy hooren my niet toe", enz.
2) T. a. p., blz. ioo.
_
",''
,_ _

156
...
"

.
'"
..

"

De

?Elendigh schepsel, ach! wat of het my nu baet,
Dat al de wer'lt mijn acht, als 't opperste ?ieraet
En 't alderschoonste beelt onder de aertsche Vrouwen !
Nu, laes! een hooren-beest, een monster om t'aenschouwen" 1).

*
_

het bevel,
»Dat men van Cantelbergh haelt al de Professoors,"
maar iemand maakt melding van een wonderdokter,
vexcellentissimis Dominis Doctoribus Suillae Boutius wort hy geheten,"
en deze wordt gehaald.
is het weder Andalosia
in eene andere
Natuurlijk
koning

geeft

vermomming
De dokter "met sijn fraeye gevel" 2) geeft aan zijne
sprekende.
appel van de andere soort te eten, en de horens worden kleiner.
patient
Hij
die
veel
kosten:
nog
medicijnen
gaan
koopen,
zegt
hij,
, moet
KONINGIN.Koopt, en ontsiet geen gelt, soo veel men u eyst, telt;
'
Ick wil niet datmen geld sal tot d'onkosten sparen.
Aber der gar nicht hat der mus es wol bewaren.
AND.
_
Ich hab kein geld, darum ist sparen voor mier goeth" 3).
heeft intusschen
in het
Agrippina
geeft hem geld, maar Andalosia
zijn wenschhoed
vertrek
zet
hem
en
is
met
verdwenen.
teruggevonden;
hij
op
nogmaals
Agrippina
Hij
en thans

bevindt

gebroken
een stuk

zich

met

Duitsch

de

in een bosch, ontneemt haar de beurs en dreigt haar te
prinses
echter
voert haar terug naar haars vaders paleis, maar laat
Hij krijgt
medelijden,
-haar, wat er nog van de horens over is, behouden").
Het 5 de bedrijf speelt weer op Cyprus, waarheen Andalosia
met beurs en wenschMaar twee edelen, Lupino en Nicandro,
hoed is teruggekeerd.
die van de toovermacht
der beurs hebben -gehoord,
overvallen hem op eene jachtpartij,
dooden hem en maken zich
Deze echter heeft na den dood van Fortunatus'zoon
meester van de beurs.
hare kracht
dooden.

de beide edelen krijgen
twist, vechten samen en Lupino sneuvelt.
verloren;
Ampedo
vindt het lijk zijns broeders :
_
»Ach mijn vermoeden is, dat hier meer Moorders zijn..
Beurs die is hy quijt. Nu sweer ick, dat ick mijn
Sijn
Wensch-Hoed, als ick ben t'huys, in 't vyer sal doen verbranden,
Op hoop dat nae ons dood' hem niemand' krijght in handen" 5).
wordt ziek en sterft, en Providentia houdt eene beschouHij volvoert dit voornemen,
wing over de gaven van Fortuna, die aldus eindigt :
1) T. a. p., blz. ior: "o ick onsalighecreature, wat profiteertmy dat ick eens Koninghs Dochter ben, en datt
ick heet de schoonstete zijn. boven alle Vrou-personen,ende dat ick nu moet een hooren-beestgelijck zijn," enz.
2) T. a. p., blz. 103: "men heet my de Doctor met de groote neuse", enz.
3) T. a. p., blz. 107: "De Koninginneseyde: ick bevinde wel dat uwe konst goet is, daerom bidde ick u, helpt
my en spaert geen geldt. De Doctor seyde: gy seght ick soude geen gelt sparen, maer ick moet wel sparen, als ick
geen en hebbe."
4) T. a. p., blz. 109, IIO.
bO T. a. p., blz. 120: "Doen dacht Ampedo dat hy zijnen Broederverloorenhadde om de Borse wille, en dat
sy 't hem oock souden doen om 't Hoedekendat hy hadde, maer dat en sal niet zijn, sqyde hy, en met gramschapnam
hy dat kostelyck Hoedeken ende hiel dat in stucken,ende wierp 't in 't vyer,?en stont daer by tot dattet te pulver verbrant was, op dat niemant daer by geen geneughte hebben en soude."
.
'
.
j
_

.

oDus wel bedenckt hoe dat den mensch,
Tot onluck streckt sijn g'luckens wensch.
Wel luckigh dan, die door 't verstant,
En rijp beraet ontbind de bant
;
Van 't acrdtsch, en sich met kleynheydt moeyt,
Op dat hy nae, In Liefde bloeyt.

,
'

.
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heeft zijn stuk aan het volksboek
ontdie
het
hem
aan
de
Hij
"geschicht-Boeck"
en veranderd.
In het volksboek
hand deed, maar heel wat weggelaten
gaat Fortunatus
de wereld in, krijgt de beurs en keert na vele avonturen
als jongeling
naar huis terug.
Hij huwt en leeft eenige jaren rustig, maar zijn reislust drijft hem weder van huis; hij
en komt terug.
van den wensch-hoed
maakt zich meester
"Als sy nu menigh jaer in
Er

kan

geen twijfel zijn, of Fonteyn
echter niet al de stof verwerkt,

wel

heeft

leend.

viel de schoone Cassandra in een doodlijcke sieckte, daer zy.
geleeft hadden,
vreughden
alle Medecijns haer geerne geholpen hadden,
af stierf, niet tegenstaende
dit was Fortunatus
soo zwaren kruys, dat hy oock in een sieckte viel en begost uyt de drogen" 1).
van het volksboek.
Ook in het tweede deel van Fortunatus
Als
zijn afwijkingen
Andalosia

voor

Agrippina

haar

de tweede

voerd, brengt
hij
de dochter van Engelands
koning
waar de appelen
neemt
groeien,

van de horens,
bevrijdt Agrippina
waar het huwelijk met den prins
Andalosia
naar
de

een
beurs

beide

door
slot,
hare

worden

twee

graven,

martelen
kracht

maal met behulp van den wensch-hoed
heeft ontMaar als de koning van Cyprus zijn zoon met
wil doen huwen, gaat Andalosia eerst naar de wildernis.

in een klooster.

er eenige van mede, begeeft zich naar het klooster en
om haar dan naar het hof haars vaders
terug te brengen,
van Cyprus wordt gesloten.
wordt
Op zijn terugtocht
en Limosi, gevangen genomen;
zij voeren hem
hem de beurs en dooden hem.
Maar nu verliest
roovers krijgen twist, waardoor
de moord uitkomt en

Theodorus
ontnemen

hem,
en de beide

geradbraakt.
rijst de vraag op, of deze afwijkingen misschien
nog van eene andere bron dan van het volksboek

Natuurlijk
dat

hieruit

zijn te verklaren,
gebruik heeft gemaakt.
Vooreerst
bestaat er een

Fonteyn
is meermalen gedramatiseerd.
de sage van Fortunatus
Immers
Der Fortunatus
mit dezn w1tnschseckel.
stuk van Hans Sachs, getiteld:
Tra,gedia mit
zze?eiacudzze?anzi?- person en und hat fttnf actus, dat in I s s 3 werd geschreven 2). Fonteyn's
niet in verband.
werk staat met dit drama, dat ook aan het volksboek is ontleend,
drama van Thomas Decker, dat in 1600 uitkwam en tot titel
Er is een Engelsch
heeft:

Tlze Pleasant

Comedie

of

Old

Fortunatus 3).

Hoewel

het later

weder

is uitge-

1) Volksboek,blz. 82.
2) Weer afgedrukt in DeutscheDichter des secllze1wten
?ahrhzcraderts. 11£itEinleitungeniiizd Worterkldrungen.
von Karl Goedekeund 'Julius TittmaJl1l. dl. VI, Leipzid,Brockliams,187 I,blz. II2-156.
Herausgegeben
van
3) Vgl. Grdsse, Tresor de livres rares et précieux, II, blz. 346. Waarschijnlijkwas het eene ol11werking
and seventeenth
ioz Germanyin the sixtee?rtJz
twee vroegere stukken van Decker tot 66n (vgl. Albcrt Cohn, Shakespeczre
ce1lturies:1M account of En.glish actors ill Germllnyand the Netherlandsand of the plays performedby tJtemduring the .
sameperiod. London,x865, blz. CIX.)

,
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is het mij niet gelukt het werk machtig te worden.
Ik ken slechts den korten
geven
inhoud 2) en een paar fragmenten
door Charles Lamb medegedeeld
in Speâmens of E1Zqbsh
Dramatic
Poets 2vho lived about the iime of Sliakspeare 3).
De

Fortunatus
aan het volksboek
ontwerd, evenals de Hollandsche,
Engelsche
zooals het dramatiseeren
van zulk een verhaal
leend, ook met heel wat veranderingen,
is in het begin van het stuk een oud man, die vrouw en kinderen
Fortunatus
eischt.
verlaat;
nog in het eerste
bedrijf keert hij terug met beurs en wenschhoed
gewapend,
hem
een
doch Fortuna
en
aan
dood
zonen
een
voorspelt
spoedigen
zijne
jammerlijk
Reeds in de tweede acte is hij gestorven en beginnen zijne zonen hunne avoneinde.
waar
turen ; beide leven in Engeland,
huwt.
boek Agrippina
Dit huwelijk
van Andalosia
worden niet gestraft.

ook de prins van Cyprus optreedt,
die in het volkskomt bij Decket niet tot stand en de moordenaars
Hier zijn dus een paar punten van overeenkomst
tusschen de beide dramatische
Hun aantal wordt nog vermeerderd door het
bewerkingen.
too neeltje in het begin van het stuk, waar Fortunatus,
terwijl hij in het bosch verdwaald is,
telkens zijne woorden door eene echo hoort herhalen, en waar Fortuna optreedt begeleid door
vier koningen 4). Als verschilpunten
noem ik nog, behalve een proloog en epiloog van het
stuk, het koor, dat er in optreedt, en de figuur van A.ndalosia's dienaar, Shadow.
Engelsche
Het eerste, de ontLamb deelt drie fi-agmenten van het Engelsche
drama mede.
Fortuna
en
in
met het tooneeltje
van
heeft
overeenkomst
Fortunatus,
moeting
de verte eenige
Het tweede, de ontvangst
van Fortunatus
door zijne vrouw en kinderen bij
bij Fonteyn.
komt in het Hollandsche
stuk niet voor, evenmin als het derde, eene
terugkomst,
van den gevangen Orleans tegen Galloway (geene personen van Fonteyn's
ontboezeming
over
zijne liefde voor Agrippina.
drama's)
kan maken, ze in
Voor zoover men uit deze weinige gegevens eene gevolgtrekking
zijne

van het volksmet de dikivijls woordelijk overgenomen
uitdrukkingen
brengende
boek, geloof ik, dat Fonteyn van het Engelsche drama geen gebruik heeft gemaakt voor zijne
in enkele kleine bijzonderden
Daar de overeenkomst
stukken.
bij eene quaestie als deze
moet geven, zou het voorkomen
van eene echo bij dezelfde geleden doorslag
dikwijls
en
het
Hollandsche
stuk
kunnen zijn voor het
een
in
het
argument
Engelsche
genheid
verband

1) In Dilke's Old English Plays, being a Selertiortfron2 tlte early draznatic writers. III, London,IS'4. Het
te Bonn bezit het niet. Eene
werk schijnt in onze openbare boekerijen niet aanwezig; ook de universiteitsbibliotheek
,
Duitschevertaling door W. Schmidtin 1819te Berlijnuitgegeven,heb ik evenminkunncn inzien.
l?'oinidia?zteyi.
in Deutschlancl. Herau.s?er?eben
von Julius Tittmann. Leipzig:
2) Vgl. Die SchausPieleder EllglischC1t
F. A. Brockhaus. i88o, blz. XXXVI, vlgg.
3) Londotz:Henry G. Bolm, 1854,blz. 50.
Dit blijkt, wat het Engelschestuk betreft, uit een ragment, mij welwillenddoor den heer A. C. Loffelt mede.
,
gedeeld. Aan het slot van het tooneel vocgt Fortuna den koningentoe:
'
'
behold here lies a wrctch;
To
vex
this
I'll
advance
souls,
your
beggar
_
'
.
.
Beyond the sway of thought;"
ae
'
*
bij Fonteyn:
'
snoo
verrader,
ick,
..' ,
?1\TU sal
Dees laegh vervallenman u t'samen tot een spijt,
...
.
.
En trots, verheffenvol van rijckdom."
,
'
.
-
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in verband

staan

der beide

drama's.

Maar

daar

het uit 66n der andere

werken

van onzen

blijkt, dat hij eene echo op het tooneel erg aardig vindt, kan men deze overeenzeer wel op rekening van het toeval zetten. In elk geval staat het vast, dat Fonteyn
werk heeft gegeven.
vertaling van Decker's

dokter
komst
geene

In
schenen,
Fortunato

in 1620 voor het t eerst verComodieiz und Tragedien,
voor van Decker's
komt eene bewerking
drama, onder den titel: Comoedia von
zt1zd seÙzem Secl?el und Wlinsclzhiltleiii, darinnen erstlich drei verstovbeazen Seelen
den

bundel

Englasche

werden 1). De schrijver heeft 611
Geister, danzach the Tugend ttizd Sclza?zde eingefiihret
en het Engelsche
ineenvolksboek
stuk gebruikt om 66n dier vreemde, kinderachtig
Het staat
gezette drama's te leveren, die wij in den zoo even genoemden bundel aantreffen.

als

het

niet met Fonteyn's

werk

in eenig

ander

verband,

dan dat het hetzelfde

onderwerp

behandelt.

In

laatste stuk, -A'<7?z/? en Pelagia2),
een soort van her1644 volgde Fonteyn's
De dichter droeg het 'op aan zijne vijf mederegenten
van den schouwburg,
dersspel.
Mr. Jacob Block Dielifsoon, Kasper Vinckel, Gerrit Brant, Symon Engelbreght
en Kornelis
onder de lommer van U.
met de woorden:
en beschermt,
Danckers,
"Aenvaert
lentiers
De inhoud is aldus.
Romilius, een jong edelman
groente, dees geringe arbeyd."
te Rome, is verliefd op Pelagia, maar zijn vader, Victorius,
is tegen een huwelijk.
Terwijl
met zijn vriend Arnulphus
op de jacht is, hooren zij herders en herderinnen zingen;
wordt
de
verliefd
herderin
Galathea, en beide vrienden steken zich in herArnulphus
op
derskleederen
om zich bij de feestvierenden
te voegen.
Intusschen
heeft de knecht van

Romilius

meesters
uit het oog verloren en heert alleen terug, doch
weer uit om zijn zoon te zoekcn.
Als hij in het bosch loopt
die zich in de buurt verborgen
klagen, geeft Arnulphus,
houdt, door middel van eene n agebootste echo, hem den raad naar de tooveres Debora te gaan, die hem wel zal kunnen
Deze verwijst hem naar den kluizenaar
en verwijdert
helpen.
zich; FrancoXenophilus
nu
met
van
66n
harer
boeken
allerlei
duivels
die
trijpe roept
behulp
eindelijk weer
op,
door Debora, op zijn angstgeschrei
wordt door
worden gebannen.
toegesneld,
Xenophilus
Romilius,
Victorius

Francotrijpe,
zijne
stuurt hem terstond

Victorius

en zegt,

rinnen
rius

opgezocht
zal vinden.

dat

hij zijn zoon niet ver van daar bij herders
heeft intusschen
het hart van Galathea veroverd

Arnulphus
de herders aan het feestvieren.
met Pelagia.
Deze verwikkeling

vindt

welijk
waarin

herders

en herderinnen

optreden,

en herdeen Victo-

Hij herkent zijn zoon en stemt toe in het huwordt aangevuld door verscheidene
tooneeltjes,
die elkander het hof maken, aan Apollo offer en,

feestvieren

en liedjes zingen.
Ook dit stuk is misschien
niet gelukt is de bron er

eene vcrtaling
of bewerking
van een ander, hoewel het
andere
van aan te wijzen.
Wat boven over Fonteyn's
mij
drama's
in het midden is gebracht,
en
maakt
pleit zeker niet voor zijne vindingrijkheid
'
'
het waarschijnlijk,
dat ook dit herdersspel
geen eigen werk is.
Vgl. Tittman, blz, 75-124.
zlfusicaMullisest incitammtum4inoris. )Ile),ia;,id.
in The. t'Amsterdam,Gedrucktby Nicolaes varr.
Bly-Eyltde¡¡d'-Spel.
Ra'i.'esteyJl.VoorDirck Cornelisz.Hout-lzaak,enz. Anno 1644'
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voor
jaren
voor

1644 uit en werd den 23 Ien Mei van dat jaar
't eerst werd opgevoerd
namelijk tusschen de
Fonteyn is kort daarna gestorven,
1644 en 165o. Terwijl hij toch nog voorkomt op de lijst der schouwburgregenten
een nagelaten
werkje van hem uit,
i6,¢4-i6q.5,
gaf zijn broeder, Anthoni Fonteyn,
De

Romilius

en Pelagia

kwam

in

den datum
is van 20 Augustus
de opdracht gedateerd
1649. Een onderzoek naar
de
zooeven
vermelde
tijdsbezijner begrafenis is vruchteloos geweest en wij moeten ons dus met
de
Per
Oratio
Í1z
laudem
Het
Poesios,
Poët£ca,
Of
nagelaten werkje,
paling vergenoegen.
leven
Doctor
in
de
't Lof der Rym-kcnst
Med£cijne1z,
Gerijmt doar Dr. Barent Fonteyn, In
aan de burgemeesters
en Hoojt des Aznsteldamze Schouburghs 2) werd opgedragen
"ende
waarvan

van Amsterdam.
Fonteyn was nl. van plan geweest het stukje aan die heeren
Regeerders"
van daar
hadden benoemd;
voor te lezen, toen zij hem tot regent van den schouwburg
is
een
vol
herinne't
der
door Anthoni.
de opdracht
uitgebreid
gedicht
Lof
Rym-k01zst
het is versierd met een lofdicht van J. Nozeman.
ringen aan de klassieken;
hebben
stukken niet gemaakt;
slechts 66n is herdrukt,
Fonteyn's
opgang
De
waarvan mij uitgaven van 1643 1) en 16494) bekend zijn.
soete Vriagi,
S2tlleinan's
muziek
er
is
omdat
de
aan
is
beide
dezer
eerste
merkwaardig,
uitgaven
toegevoegd 5). ,
Het stukje heeft zich een poos op het tooneel staande gehouden.
Terwijl het den 22 sten
Veel

kamer was gespeeld, deed het den
1633 voor het eerst op de Amsterdamsche
Augustus
17 denOctober 1639 zijne intrede in den nieuwen schouwburg 6) en werd nog in het seizoen
zeven keeren als nastukje opgevoerd').
1658-1659
..
in het reeds
Ten slotte volge hier nog het oordeel over de Fonteyn's
uitgesproken
De
van
Mattheus
Gans1zeb
·geest
Tengnagel.
genoemde werkje
Z' hadden haer, eylaes! ontogen
i,'k Zie drie Artzen van ter zijen;
Al haer glants, en al 't cieraed,
_'
Barent, Klaes en Jan Fonteyns),
Datze als naakt stont voor diens oogen,
Die wel eer de rijmerijen
Die 'er kon in het gewaet,
Achten groot en maekten kleyn.
Daerze Hooft wel ecr in kleden,
't Waren minnaers in haer darmen
Daerze Huygens mee verrijkt,
Van de Poesy: maer, Ach!
Daerze Vondel in doet treden,
Zouj'er over niet ontfarmen,
En daer zy door Kats in prijkt."
Dat z' er by in Armoe lag?
'
Thans komen de beide reeds aangehaalde
en dan:
coupletten,
'
?Barent droeg zig wat bedachter,
Hij bespringt wel twintig Steden,
ln zijn speeltijt op zijn reys.
.
,
Rijmd' ook niet in overdaed.
'.
't Dokterschap mackt hem gheachter,
't Was een lamte in 't spel zijn leden,
Dan d' onnoosle Fortunaat.
Schoon het anders had zijn eysch."
GRONINGEN, April 1884.
1) Vgl. Wybrands,t. a. p., blz. 258.
Anno 1649.40.
2) T Amsteldam,By Baltus de Wild, op d' Aiigelie,-s- GraftVoor
- AlltlzoniFozztvyzz.
3) JWonsieurSitlleman's
Soete Vriagi. Glzespecit
Den derden druck van nieuwsoversienell verbeop de Sc1zouw-burglz,
Gedruckt. VoorDirck Cornelisz.Hout-lzaeck,
tert. t'Amsterdam. By Paulus Il?lattlzijsz
enz. An?lo1643.
4) De soete Vryagie van illo,-isetirSulleman,Gespeelt
Ai7isterdanzsche
vierden Dritck.
Druck.t,Anzstel-t?Anzsterpeelt op de Amsterdanzsche
Schoziwbiii-g.
Schouwbuz?.Dc?zvierden.
enz. 1649'
Hout-lzacck,
dam, By Corizelisz.
5) Het zijn wijzenop Sir Editardt nouwelsdelight, Mijn lief is met eena7iderop de beenen E,-zgelsche
Fortziyn.
fi) Vgl. Wybrands, t. a. p., blz. 256,
7) Vgl.het opstelvan den heer Wybrands inHetNederlandschtooneel -KroniekeyaCritiek -2de jaaz?g.,
1 873,blz. 251-321.
De rolverdeelingwas toen als volgt (blz. 267):
"
Sulleman
- J. Meerhuijsen. Rotteval - J. van Daalen.
'
, .,
Quacksalver H. de Koot.
. _. Truijtje - J. Kemp.
'
..
Ie Soldaat - J. Verkam.
Pen en Inck -- J. Noseman.
- C. L. Krook.
2e
I
17 April 1659 trad juffr. A. Molesteenals Truitje op.
Lindebladell(1639) wordt onder de Amsterdamschedichters het drietal, "Gerrit,
s) In Tengnagel's Anzsterdamsche
Barent, Klaes Fonteyn', opgenoemd.
'
,. " ,m
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TE

BROUWER

ADRIAAN

HAARLEM

DOOR

J.

H.

W.

UNGER,

VER weinige kunstenaars
van naam zijn de gegevens voor de kennis
van hun bio graphie zoo gering als over den voortreffelijken
meester
ADRIAAN BROUWER. De gewone bron, waaruit we die kennis,
bij gebreke aan officieele bescheiden, putten, is meestentijds ARNOLD
HoUBRAKEN's Groote
Kan

Schouburgh

der Nederlantsche

;

-

kunstschilders.

dit boek

in vele gevallen slechts met de uiterste omzichtigheid
in het bizonder
is die voorzorg noodig bij de .
gebruikt
worden,
van ADRIAAN BROUWER. HOUBRAKEN levert
levensbeschrijving
ons daarin
een zoo opgesmukt
verhaal, dat Dr. W. Schmidt het
een "Kritische
der tiber ihn
oordeelde
Beleuchtung,
geleden
noodig
het
licht te geven.
verbreiteten
Sagen" in
na wat hij bij BE BIE, 1) SANDRART/) BULLART 3) en
daartoe
zorgvuldig
Hij ging
samen te
l:ritisch
en
trachtte
daaruit
een biographie
vond
HOUBRAIiEN opgeteekend
stellen.
een

tiental

jaren

Autweyezz1661, blz. 91.
1) Het GuldenCabiztetvan de edelevrye sclzildercomt,
2) TeutscheAcademieder Edlen Bau-, Bild- und illzhlere),kiinste,
Nl/rnberg, 1675. II Theil, III Euch, S. 305.
3) AcadémiedesScienceset des Arts, Paris 1682,II blz, 488.

.
-
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vraag, die door hem behandeld
belangrijkste
Hieraan verbond
of in Haarlem geboren?
Oudenaarde
dan
neen?
HALS
in
de
leer
FRANS
geweest, ja,
De

Op
aan

maar

bewijzen
In

werd, was deze: is BROUWER in
is BROUWER bij
hij een tweede:
.

goede gronden meent Dr. Schmidt te kunnen
de eer toekomt, de geboortestad
Oudenaarde
zijn echter vrij zwak.

beweren, dat niet
te zijn van onzen

aan Haarlem,
schilder;

zijn

van den heer
gegrond
op de mededeeling
bewering
van de Nederduitsch
Hervormde
doopregisters
RAEPSAET'), dat in de nog b2staande
in
die
van
het
Katholieke
Kerk te Haarlem geen ADRIAEN BROUWER voorkomt,
terwijl
Adriaan
BROUWER'S en daaronder
verscheidene
Oudenaarde
eenigen met den doopnaam
dat
de
van
den
dit
Toch
worden.
slechts,
mededeelingen
toenmaligen
bewijst
gevonden
is

hoofdzaak

zijne

van Haarlem aan den heer RAEPSAET zeer onvoldoende
waren, immers Dr. VAN
der Groote Kerk te Haarlem op den 3e° Maart
DER WILLIGEN 2) vond in het Grafboek
welke door hem voor den schilder werd
l6q.o een ADRIAAN BROUWER3) ingeschreven,

Secretaris

aangezien.
De
artikels

bron

beste

door

Nederlandschen

den

heer

F.

Kunstbode

iets

van

BROUWER'S

leven

te

weten

te

komen,
zijn de
in den
VAN
DEN
archivaris
van
BRANDEN,
Jos.
Antwerpen
van 188 I geplaatst.
Hij meent, zonder het met oorspronke-

om

dat de kunstenaar
te
toch te mogen verklaren,
bevestigen,
en
deze
het jaar
1606 ')
werd, omstreeks
grondt zijn meening op
geboren
van onzen BROUWER bevriend was,
feiten:
CORNELIS DE BIE, die met de kunstmakkers
ADRI AAN BROUWER, schilder
stelde tot opschrift der levensschets
van dezen kunstenaar:
bescheiden

lijke
Oudenaarde

te

kunnen

uit Vlaanderen.
en spreekt verder bepaald over hem als geboortig
ztyt Vlaanderen"van BROUWER, gaat verder, als hij schrijft
ISAAK BULLART, een ander tijdgenoot

verbreitetmSagm, Leipzig
Das lebm des inalers ADRIAEN
ICritisclzeBelerac-l2ttsn,?
BROUWER.
iler uberzl2ra
1) SCIIMIDT,
Verlag voit W. Engelm::m,1873. blz. 9. Wij lezen aldaar het volgende:
Dans la note sur la d4couvertede caquer Ie hareng par Guil. Beukels,pilote a Biervlieten Flandre, lue le __
,
.
18 Novembre 1816, a l?Academiede Bruxellespar notre KieulJean-Joseph Raepsaet,il se trouve '1Quantau peintre
Adrien de Brauvere, j'ai vu, avant la revolutionet du temps que j'etais secretairedu college des chefs-tuteursde la
ville d'Audenarde, I'gtat des biens ou inventaireapr6s d4c6sdu pdre d'Adrien de Brauwere; il etait peintre de patrons pour les maitres tapissiers et mourut en 4tat de deconfiture. Les tuteurs de ses enfants renonc?rent a sa
succession; son fils, le peintre, alors age se-ilementde seize ans, avait d4jh abandonn4la maison paternelle, sans
,
,
que 1'on sut ou il s'4tait retire.
,
'
2) Les artistes de Harlem. La Haye, Nyhoff1872, bI. 346.
een
zoo
algemeenen
3) Hoe uiterst voorzichtigmen moet wezenbij het zoeken naar personen, die als geslachtsnaam
beroepsnaam voeren, kan blijken uit het volgende-.; In de aanteekeningenvan DE VRIESvond ik een Adriaan Brouwer
van Amsterdam oud 29 jaar opgeteekend,die zich den 18 November 1649ter ondertrouwaanmeldde. Zoo wees mijn
vriend DE ROEVERer mij op, dat in 1659 een Adriaan de Brouwer,misschienwel dezelfde,provoost der burgerij te
Amsterdamwas. Ik zelf vond in het RotterdamschArchief,op den 24 September 1627 in het Contractboekvan Schepenen
een Adriaen Brouwervermeld,aan wien zijn zwagerANDRIESZ
schilder, acte van borgtocht verleende.
SCHAECK,
JACOBSZ.
Men heeft hier dus uit drie verschillendeplaatsen denzelfdennaam zonder dat er eenige verwantschaptusschenhenbestond.
'
4) NederlandscheKNitStbode,
3e 7aarZatig 1881,bl. 17°.
,'
4
,
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en Flandre."
DE BROUWER, natif
d'Audenarde
Zeer zeker verdient
aan
?,ADRIEN
omdat al zijn uitvoerige
het gezegde van dezen schrijver wel gewicht gehecht te worden,
berichten
over onzen schilder zoodanig bevestigd
worden, dat het niet anders kan, of hij
moet den kunstenaar
berichten
over hem
persoonlijk
gekend, of althans rechtstreeksche
hebben.

ontvangen
Branden

bewijs voor het
Stelliger
in het onderschrift
onder

vonden
de heeren Schmidt en van den
Vlamingschap
door SCHELTE VAN BOLSWERT,
dat
BROUWER'S portret,
en door GILLIS HENDERICX te Antwerpen
gegraveerd
uitge-

naar

ANTONY VAN DIJCIi
"Onder een der eerst voltooide
geven werd.
ADRIANUS BRAUWER Gryllorum
gesneden:
veranderd
door den Frieschen
plaatsnijder

proeven

dier prachtige

beeldtenis
Het

was letterlijk
onderschrift
werd

pictor
Alztwerpiae.
als volgt :
ADRIANUS BROUWER Cryllorum
'
..'

Aiztverpiae nati01tè flaizdre."
Niet ten onrechte wijst de heer Van den Branden er op, dat "dit beteekenisvolle
is. Het portret
onderschrift
bij BROUWER'S afbeelding niet met lichtzinnigheid
gesneden"
werd in het jaar 1645 uitgegeven,
dus slechts zeven jaar na BROUWER'S dood;
daar

pictor

BROUWER zijn laatste
heeft, mag men veronderlevensjaren in Antwerpen
doorgebracht
van het portret,
dat de graveur
of de uitgever
zoo niet persoonlijk
met den
stellen,
dan toch wel met zijn geschiedenis
bekend geweest is, en dus heeft dit onderschilder,
schrift groote waarde voor ons.
in I7I8 is HOUBRAKEN komen beweren, dat BROUWER, volgens een geschrift
Heer NICOLAAS SIX, leerling van den schilder KAREL DU MOOR, dat hij onder

Eerst
van

den

de papieren zijner voorzaten gevonden had, Haarlemmer van geboorte was.
Hij zelf schijnt
evenwel niet bizonder veel geloot aan zijn eigen mededeeling
geslagen te hebben,
Alhoewel
dit alle bekende feiten zijn, meende ik toch ze met een enkel woord in
Is
te moeten
alvorens
tot
de tweede vraag over te gaan:
herinnering
brengen,
BROUWER bij FR??NS HALS in de leer geweest?
das holldildische Haarlem
Dr. Schmidt zegt o. a. "Indem also nach meiner Anschauung
dem

dem grossen Kiinstler
das Licht
HALS
in die
wie er zu FRANS
zu haben, so wird auch die weitere Erzdhluiig,
geschenkt
so romanDie Erzahlung
ist iiberhaupt
Lehre gekommen
sei, ganz unwahrscheinlich ....
werden
betrachtet
musste,
haft, dass sie schon an und fur sich als sehr verdqclitig
flandrischen

geschweige

denn

Audenaarde

die Ehre

in unserm ' falle,
den heer Raepsaet

uberlassen

muss,

wo Alles dagegen spricht. 1)
had BROUWER, nog geen 16 jaren
voor tapijtwerk,
reeds het ouderlijk

oud, bij den dood
de
een patroonschilder
huis verlaten;
zijns vaders,
is. Dr. Schmidt
dit en voegt er bij, dat hij naar Holland gegaan
overlevering
bevestigt
te bewijzen, dat BROUWER zij.n opleiding noodtracht
nu uit zijn manier van schilderen
in België, bij RUBENS en onder invloed van PIETER BREUGHEI,, moet gehad
zakelijk
Volgens

1) Schmidt to a. p. bl. 16.
_

01..:
ni
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en dat hij slechts als "gebildeter
Meister" in Holland kan gekomen zijn.
Eerst
, hebben
of
21
op
22jarigen leeftijd zou deze gebeurtenis
volgens zijn ' meening mogelijk geweest
'
hoewel
het
hij
zijn,
blijft betwijfelen.
Toch zal
het wel degelijk blijken, dat hij zich op jeugdiger leeftijd reeds in Holland
want oorspronkelijke
komen
alle onderstellingen
van den heer
bevond,
getuigenissen
SCHMIDT omverwerpen.
eener verzameling
ter Koninklijke
Bij het doorbladeren
tooneelstukken,
.
te 's Gravenhage,
kwam mij een treurspel in handen met den volgenden
titel:

bibliotheek

P. NOOT1fANS
spel, 11Van den Bloedigen [( Slach van Pavyen, y gheslagen, y Tusschen den Victorieusten Roomschen II Keyser Carel de Vijfde, Ende den Stoutmoedighen 11Coninck Franciscus Primus van
Vranckryck. 11GIJ. 13- XXV. den XXIV. Februarij. 11 Tlinjet: /JraVltYe, een veld-vla,,r voorstellende. lIt'
Amstelredam, 11Voor Hessel Gerritsz. Boeck-vercooper, wonende op den )hoeck van de Doele-straet. Anno
1627. 1148 blz. in 40.

aan

Op de tweede
den dichter:

bladzijde

van

dit fraaie

treurspel,

vond

.- _
.

Den Constrijcken en Wijtberoemden
Jongman,
ADRIAEN BROVwER,
Schilder van Haerlem.

opdracht

'

Aen
_

ik de volgende

...
, ,

Eerwaerde Vrient, Aenghesien veler menschen Natuere veel tijts genegen is, om alle Ridderlijcl:e
.
en roemwaerdige feyten, ende oorlochs daden der Voorouderen te doorsnutfelen; soo heb ick niet connen
na laten (voorby gaende de roemruchtige Romeynen) mynen ledigen tijt te besteden, int lesen ende doorgronden van den onverwinnelijcken Roomsche Keyser Carel, den Vijfden van dien naam, wiens wapen
cracht, en welgesegende Oorloge, alleen oogen merck heeft genomen, op de welstant syner Landen, ende
opde welvaert der Gemeynte, het welck het principaelste wit ende doel hoort te wesen, om 't welck te
treffen, alle Christelijcke Coningen ende Princen gehouden zijn alle vlytigheyt te bethoonen. In wiens
leven ick geen waerdiger nochte treffelijcker Historie ofte geschiedenisse en hebbe connen vinden, dan
den pryswaerdigen en wytberoemde Veltslach van I'avyen; ende dat om drie principale oorsaken,
dewelcke my hebben ghemoveert dit selve U. L. (nevens den goetwilligen Leser) in druck op te offeren.
Ten eersten, om de eerwaerdige geheugenisse in velcr menschen memorie, (door die als niet te langh
geledene tijt, als noch ghegriffet) op een nieu te vervarschen, ende haer te bewysen in welcker voegen de
selve geschiet, ende geslagen is. Ten tweeden, om de treffelijcke Materie, de welcke daer inne verhandelt wordt, als de licht geloovigheyt van veele Princen bestranende, ende door voorsichtigheyt de selve
verbeterende. Ten derden, om hier door een danckbaerheyts schijnsel te bewysen, van de goede ghenegentheyt, die U. L. in veler aen my bewesen hebt: Derhalven biddende, dit selve in danck te willen
nemen, ende voor alle quawillige, ende Schorpioenige Tonghen te bewaren. Vale. In Amsterdam den
10 Martij. 16z7.
'
'
'
V. L. Dienstwillighen
'
°.
P. NOOTSIANNUS.
_
_
We zien dus uit deze opdracht allereerst, dat BROUWER in 1627, dus op 21-jarigen
reeds "wijtberoemd"
was en dat
aannemen,
leeftijd, indien we 1606 als zijn geboortejaar
in
Haarlem
thans
vaststaat.
,
zijn verblijf
onwederlegbaar
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aan

Ook schijnt hun vriendschap
NOOTMANS "in veler" dienst

reeds van langen duur geweest te zijn, daar BROUWER
had bewezen.
In verband met dit laatste gezegde, is
aan de door HOUBRAKEN met zoo zwarte kool geteekende
tirannie van HALS over

twijfel

wel eenigszins
Nu we eenmaal weten, dat BROUWER korter of
leerling
gewettigd.
heeft
Haarlem
te
verblijf
gehouden,
ligt juist in verband met zijn manier van
langer
en de door hem behandelde
de veronderstelling
voor de hand,
onderwerpen,
schilderen,
zijn

dat

bij HALS in de leer is
van Dr. Schmidt vervallen.

hij

betoog

en

geweest,

moet

dus

grootendeels

het
<

spitsvondig
.

had de heer VAN DEN BRANDEN') medegedeeld,
dat BROUWER zich in 1634
eerst als "Liefhebbezder Violier Bloem" te Antwerpen
had laten inschrijven,
18
moest
voldoen.
hij
gulden inkomgeld
Niettegenstaande
zijn berooide geld-

Reeds
voor

het

waarvoor

betaalde
middelen,
hij ook voor het volgende jaar i635-36
zijn jaargeld
staat hij in de
en nam hij deel aan den feestdisch der kamer. 2) Eindelijk
van 18 Sept. 1636 tot 18 Sept. 1637 weer
het Sint Lucasgild,
loopende
aan
wier feestmaal hij toen ook deelnam, 'loch
Liefhebber
der
als
Kamer,

als rederijker
rekening van
aangeteekend
dit is voor de
° '

hij in Januari 1638 overleed.
Tijdens
zijn verblijf in Haarlem, had hij zich eveneens bij een Rederijkerskamer
In de Naamlijst der broeders van de Rhetorykkamer:
In Liefd Boven Al, )
aangesloten.
werd in het jaar 1626 onder de "Beminnaers"
opgenomen:
laatste

maal,

daar

'

AREN

BROUWER.

deze aanteekening
het gevolg te trekken, dat BROUWER slechts in de jaren 1626 en
vertoefd heeft, schijnt mij onjuist.
1627 te Haarlem
Hij zal toch wel eerst eenige bekendheid verkregen moeten hebben, alvorens als lid toegelaten
te wor den.
Ik ben in staat den lezer tevens van zijn dicht een proeve aan te kunnen bieden,
Uit

die

als
hij vervaardigde
De klinckert
is allesbehalve

antwoord
fraai

op
en

de

draagt

beleefdheid
geheel

en

van
al

zijn vriend NOOTMANS.
het karakter en den vorm

der rederijkersgedichten.

.

1) NederlandscheAuiistbode,3e Jaargang, 188T,bi. "180.
Sint
2) Ph, ROmBouTSen TH, VANLERIUS.De It.g,,ereiten zit,,IerelzzstorrscheArchie-Jellder .?3ntwerpsche
II bi. 78 .
Lzcca.s? ilde,
3) In deze "Lyst van de Namen der Broederen,die men uyt d'oude boeken vind dat zedert den jare 1603 yder
zyn geweest op de Kamer onder het woord van Liefd Boven Al, dat aldus bijeen versamelt en gecopieertis in den jare
1727 door den Hr. Mr. Jan Abraham Casteleyn,keyser van LiefdeBovenAl" vondik bij een onderzoekoverde jaren16l4DE CoNINCI?
onder de Beminnaers,FRANSHALSin 1616-1625, SIMONDE BRAY
I68?. gedurende x6lq.-x6xg SALOMON
in 16i6-i6ig en 1621, JAN CLAESZLoo in 1616, 1618, ESAIASVANDE VELDEin 1617 en 1618, DIRCKHALSin
in 1626 en GERRITDIRCKSZ
1618-1626, STEVENTPUNISZ.VANDERLUST,vaandrig in 1620 en 1623.JAN WIJNANTS
'.
cveneensin 1626. De jaren 1627tot 1633 ontbreken.
BROUWER
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'

"'
.
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_
"

'

- .

'

"

'

'

.

..
.
..

..

KLINCKERT.

'
"

..
'
' '

-

Juycht Musen drymael dry! bralt uyt Bataefsche Maecht!
Laet af van 't Helicon, dijn Goude Wimpels swieren;
.
Wilt 't stale Nootmans brayn, met Lauwer lof vercieren,
'
Die 't hooghe Reenrijcx lof, aen 's Hemels Poolen draecht.
'
Siet hier de Lely Vorst, sijn Croon en Scepter waecht,
Om synen vuer'gen Helm, met Manhaft te laurieren.
Doch Carel niet en acht, des Fransmans brullich tieren,
' ' ,.
Dan wort na Crijchs ghebruyck, met Oorlochs list belaecht:
Siet vluchtich van Maraen, wiert hv uyt 't Velt ghedreven.
.
(Voor wiens snel gladde stael, scheen 's Weerelts crits) te beven,
En 't schand'lyck 't wrevel hart, noch namaels wiert gheplet:
Want de Borbons ghemoet, had vol verraedt gheschonnen,
Wiert namaels door de cracht, van Spangiens Croon verwonnen,
Ghestelt opt Slodt Madril, Pavyen oock ontset.
'
A. BROUWER,
Ick hoop izoch meer.

.

'
.

_
"
_
'
'

'

.
'
.

'-

'

'

dit gedicht zijn er er nog enkele rijmpjes van BROUWER bekend, die onderzijn weinig talrijke etsen gevonden worden.
-- Eindelijk
nog een enkel woord over zijn vriend PIETER NOOTMANS. 1) Deze was
den 2 July 1600 te Amsterdam
geboren, zooals blijkt uit een lofdicht op het bovengemisschien wel eenigen
heeft
niet
noemd treurspel.
altijd in Amsterdam
gewoond;
Hij
Behalve

'

Ik vond ten minste onder zijn gedichten een "Graffdicht
op d'eersamen
tijd te Haarlem.
Kamer onder 't woordt:
.discreten Jacob Jansz. van der Beets, Prins van de Reden-rycke
binnen Haerlem."
,,Trouw Moet Blycken",
naar 's Gravenhage;
sedert dien tijd
1620 begaf hij zich metterwoon
Omstreeks
alle
vindt men van hem een aantal bruiloftsgedichten,
personen
betrekking
op Haagsche
in r635, zoodat hij waardat mij bekend is, verscheen
gedicht,
Zijn laatste
is.
schijnlijk kort na dien tijd overleden
het spel van den 6??
uit vier treurspelen:
arbeid
bestaat
Zijn letterkundige
van
de1z
Pavyen en Ulysses, vervolBloedigen Slag
Nabuclzodonosar,
Boreas, het Spel van
TlictoYie van 's HeYtogengens T?eYtooni?zgez2op de Heerlycke eaa noyt voor desen verkregen
en andere
Klinckerts
Bosch (1629) en eindelijk een bundel Liedekens,
Bruiloftsgezangen,
gedichten onder den titel van -7eztgdige ll?Iin?zespie?-el.
door,
In dit laatste
gegraveerd
(Aetat.
XXIII),
boekje vindt men zijn portret
W. HONDIUS naar P. STAVERMANS ; het doet hem ons kennen als iemand met een niet
hebbende.

.

een hoog voorhoofd,
omgeven door lang, eenigszins golvend haar.
evenals zijn treurspelen
zijn
blijven bijna alle ver onder het middelmatige;
Zijn gedichten
der
in
het
slechts
da,t
het niets dan rijmelarijen,
poezie gewrongen is.
enge keurslijf
proza,
onaangenaam

uiterlijk,

en zijn werken, in verband met de geschiedenisder HaagscheRederijkerskamers
1) Op dezen PIETERNOOTMANS
denk ik binnenkort in den Nederlandsc1ze1l Sptctator
terug te komen....
..
', '_
,>
.
.?.
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waarmede
Contrahij zich als zeer rechtzinnig
_ Dit geldt ook vooral van de gedichten,
der Godsdiensttwisten
in het strijdperk
Remonstrant
waagde.
den
over
het
woord
enkel
Spel van
Slag van Pavyen zij hier bijgevoegd.
Nog een
van den onoverwinUit de opdracht blijkt, dat de dichter "na het lezen en doorgronden
het
voornemen
te
Carel
den
keizer
opvatte dit tooneelstuk
Vijfden"
nelijcken Roomschen
Toch zou men uit de volgende
besluiten, dat het reeds
plaats kunnen
vervaardigen.

Hans

vertoond was.
door Engelsche
tooneelspelers
In A. BORMEESTER'S Infidelitas
ofte Ontrouwe Dienst?aaeylat?
in
het
alias
tooneel,
begin van het
Graapenbraad
Kleepel,

dood

van

vroeger

"haar

een

Geest

Straks
'

vrouw,

daar

wier

blyven

man

tevergeefs

"syn

deur

(Amst.

1645) zegt
sprekende over den
en syn venster vastsloot",
opdat
-

sou."

de sleeplenden
van de buurt, an 't huylen en an 't heulen,
de slacht van P avyen speulen.
Miester
Gam
hoorden
of j'er

"

hadje

't Was

'

Miester Gam, klinkt bizonder Engelsch; geen onzer
van dien tooneelspeler,
Hollandsche
acteurs, voor zoover zij bekend zijn, heette zoo. Ik zou dus geneigd zijn te
gespeeld was.
gelooven, dat het stuk eerst door Engelschen
De naam

ROTTERDAM, 8 Februari

1884.

N AS
.

tijd, nadat
Die
tijdschrift:

C

HR

I F T.

"'

ik het bovenstaande

had, verscheen in het bekende
geschreven
als
en
2e
K1inste,
3e aflevering van den zesden
Graphischen
een studie over BROUWER van de hand van Dr. WILHELM BODE, getiteld:
jaargang,
ADRIAEN BROUWER.
Ein Bild seines Lebens und seines Scltaffens.
In deze rijk met
en heliogravuren
voorziene monographie,
tracht de schrijver zoo nauw- etsen, houtsneden
Eenigen

schoone

ons een beeld te geven van BROUWER'S leven en werken, ontdaan van
keurig mogelijk
alle anecdoten
en overleveringen.
Toch is het ook hem niet mogen
in BROUWER'S
gelukken over alle tijdperken
leven een voldoend
licht te verspreiden;
in het bizonder is dit het geval met de jaren,
welke aan des kunstenaars
te
Antwerpen
verblijf
voorafgingen.
Nadat Dr. Bode met een scherpen
kritischen
blik in de verhalen van de levens.
waarheid
en
fantaisie
heeft
trachten
te
meent hij, bok op
beschrijvers
onderscheiden,
van
hieronder
te vermelden
aan te mogen nemen,
dat BROUWER
grond
argumenten,
'

tijd in ons land heeft doorgebracht.
het volgende:
Hij zegt op bl. 33 en 34 zijngr studie
"Dieser unwiderstehliche
zur
und
zum
die
Trunk"
in
ist
vielleicht
der
Drang,
"Libertinage
begriindet,
Jugendzeit
werkelijk

eenigen

.

.
.
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°
-

derselbe

,

BROUWER auf

gheweest

sich

des

berooft
was"
und nach Amsterdam
gans
BROUWER'S Verhaftung
sei erfolgt, weil der
Tracht"
sich in "Hollandischer
endlich
wenn
gezeigt hatte,
der
Urkunden
citirt
dass
der
halferrichtig
Umstand,

van den Vyandt
hebbende,
sowie BULLART'S Nachricht,

die

Vaters

geradezu

der

rettete,
Kiinstler
auf der
Raepsaet
wachsene

Anzeichen

als Abenteurer

verbracht zu haben scheint.
als
internirt war, ist (wie
von
Festung
Antwerpen
Gefangener
uns VAN DEN BRANDEN mittheilt) ein Beweis dafur, dasz er wegen politischer
Vergehen
von
Karte
der
welche
sich
in
seinem
Die
war.
sonst
Breda,'
festgenommen
Belagerung
so diirftig ausgestatteten
BIE'S
er
DE
Atelier
dasz
befand,
,wanneer
Angabe,
hy (op
Dasz

Zee
.

nach verschiedenen

Festung
verlorenen

J3ngling
wieder

das
etwas

Vaterhaus
von

dasz
ohne
man bis
hatte,
alle diese Umstfiinde wirken

verlassen
ihm

horte :

um die oben von mir ausgesprochene
Vermuthung
zum Soldnershandwerk
aus Abenteuerlust
Jugend
von Breda
Heil
'

bei

machte

Tode

zusammen,
nahe zu legen, BROUWER habe in seiner
Als junger
Bursch, jedes
gegriffen.
das Vaterhaus verlassen ; die Belagerung

Jahre, hatte er heimlich
er auf hollandischer
Seite mit; nach

von dem sechzehnten

schon

zum

den \i\Taterguiscn;
und erst als
nachte
Leben gerettet
mit Muhe das

er

hier

1625, suchte er sein
der Uebergabe,
in einem Rencontre
mit Spanischen

um wieder in der
hatte, ging er nach Amsterdam
nachdem er annehmen durfte, dasz
Nach einigen Jahren,
Kunst sein Heil zu suchen.
in der Heimat
sein Vorleben
er in 1631 in die Spanischen
kehrte
W ire,
vergessen
Niederlande
die cier Wahrscheinlichkeit
zurtick, und zwar nach alter Volksuberlieferung
cr
mit
einer
der
vielleicht
nicht entbehrt,
gar selbst damals angehorte.
Schauspielerstruppe,
Schiffen

verrieth ihn aber den Spanischen
ein Zufall oder eine unvorsichtige
Aeuszerung
Irbend
auf
der
und
fiihrte
seine
Behorden
herbei, aus der ihn erst nach
Internirung
Festung
Monaten die F iirsprache gut Spanisch gesinnter Goner, vielleicht von RUBENS selbst, befreite."
In

hoeverre

zetten. '

deze onderstellingen
waarlneid bevatten, zal ik hier niet nader uiteenis het den Nederlandschen
lezer te wijzen op het verkeerd opgegeven

Onnoodig
van Breda; het moet natuurlijk
1622 zijn. BROUWER was
jaartal 1625 voor de belegering
16 jaar oud en volgens de mededeeling
'toen omstreeks
van den heer RAEPSAET juist het
huis
ontvlucht.
Ook
in
in dien
het geheel niet bestaan van Watergeuzen
ouderlijk
op het
inziens
berust
deze
voortijd zal ik wel niet nader terug behoeven te komen.
Mijns
van
Dr.
Bode
minstens
de
even losse gronden als
verhalen van HOUBRAKEN,
stelling
op

i

DE BIE, BULLART, enz.
Anders
is dit met

Dr. Bode's bewijzen
voor BROUWER'S verblijf hier te lande.
een teekening
van MATTHYS VAN DEN BERG, naar een schilderij
van BROUWER : Adriae?a Bra2swer Harlemensis
inve7ztore ), het, blijkens den inventaris van
Het

onderschrift

onder

1) Op bl. 36 van deze Dr. BoDE's-studiewordt een afbeeldingin houtsnede gegeven van deze teekening. Het onderschrift schijnt mij toe eerst anders geweest te zijn, onder het woord HarlemellSiskan men duidelijknog eenige andere
letters onderscheiden. Mogelijkheeft er zelfs wel eerst ?M????M?gestaan.
BROUWER'S
naam is hier m.i. ook gespeld
en niet BROUWER,
BRAUWER,
hetgecn dus evenzeerop Vlaamschenoorsprongzou wijzen.
,
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van G. HOET in vrij grooten getale aanwezig
en de verkoopcatalogi
als teekeningen hier te lande, de afbeelzijn, van werken van BROUWER, zoowel schilderijen
van een ets van BROUWER, die
den
het
Amsterdamsch
van
wapens op
achtergrond
ding
des Kiinstlers"
is, de vele gravuren en etsen,
volgens Dr. Bode "offenbar eine Jugendarbeit
REMBRANDT'S inboedel

hier wonende,
naar schilderijen
van BROUWER vervaardigd
tijdgenooten,
werden, zijn sterke, ofschoon indirecte bewijzen voor BROUWER'S verblijf in Nederland.
over "BROUwER's Aufenthalt in Holland" aldus:
Dr. Bode eindigt zijn beschouwing
in Holland,
wie
Brouwer's
Wenn diese Zeugnisse nun wirklich einen langeren Aufenthalt
mir scheint, nahezu zweifellos erscheinen lassen, so muss derselbe jedenfalls in die Jugenddoor

welke

zeit

des

Ktinstlers

ununterbrochen

fallen,

da

in

BROUWER, wie wir sahen, _vom Ende des Jahres 163 ab,
nachweisbar
ist. Er wurde also, schon nach seinem dama-

Antwerpen
in Holland und ins besondere
nach jener Angabe
durch diesen Aufenthalt
ligen Alter,
Einfluss empfangen haben
VAN DEN BERGH'S in Haarlem einen wesentlichen
müssen, wenn
hier seine Lehrzeit durchmachte.
Dasz dieses wirklich der Fall war,
er nicht geradezu
und zwar bei FRANS HALS in die Lehre ging, lasst sich
BROUWER in Haarlem
aus jenen Zeugnissen
fiir einen langeren Aufenthalt
des jungen Kiinstlers
in
allerdings
wenn es auch dadurch moglich und zum Theil selbst
nicht weiter nachweisen,
Holland

dasz

die tiberzeugendell
Anhaltswird; es lassen sich daf3r bisher
gemacht
den
des
Gemalden
Kiinstlers
aus
nur
gewinnen".
punkte
Zooals uit het bovenstaande
blijkt, is Dr. Bode, niettegenstaande
zijn
genoegzaam
van
de
werken
van
BROUWER
als
van
de
en
zoowel
grondige studie,
oorspronkelijke
langdurige
bescheiden
over zijn leven, niet in staat geweest met voldoende
zekerheid het verblijf van

wahrscheinlich

ADRIAAN
aldus een

BROUWER hier te lande te bewijzen.
Aangenaam
te kunnen aanvullen in de levensgescliedenis

leemte

ROTTERDAM, 13 Juli

1884.

is het mij door mijn opstel
van dezen kunstenaar.
.

AMSTERDAMSCHE

EN

BOEKDRUKKERS

BOEKVERKOOPERS

IN DE
ZESTIENDE

EEUW

(tot omstreeks

1580.)

DOOR
MR. N.

DE ROEVER.

Vervolg.)

EN man

in de geschiedenis
maar meer nog in
van den boekhandel,
die van de hervorming
bekend, is JAN SYVERSZ DIE CROPEL, of van
der Schelling 28),
aldus bijgenaamd
zoowel naar een lichaamsgebrek,

dat

boorteplaats.
hij in i52q.

plaats

'
.

te

hem

kenbaar
werkte

Hij
en andermaal

voor iedereen,
als naar zijn gete Leiden, daarna te Utrecht, alwaar
in t525 uit de stad werd gebannen wegens

maakte
eerst

der placcaten
overtreding
op het drukken en verspreiden van verboden
zich elders neder te zetten, schijnt hij Amsterdam
tot zijne woonGedwongen
zonder evenwel voorzichtiger
te zijn geworden in de keus
hebben uitgekozen,

Biblioth. van Ned. Anoniemenen Pseudoniemenbl. II9, noemt hem JAN CORNELISZOEN
alias
VAN DOORNINCK,
heette,genoemd
JAN JEVERS,printer. Ik heb er meer voorbeeldenvan gevonden,dat een JAN, wiens vader b.v. HEVDmK
werd JAN WILLEMSZ,
wanneer zijn grootvadervan moederszijdezijn peet was. Dit zou hier ook het geval kunnen zijn.
CORNELIS
Opmerkelijkis het, dat de zoon van J,N SYVERSZ,
genaamd was. , .
'
' "
' _
VANDERMONDE.Tijdschriftvoor de Gesch. enz. van Utrecht XII. bl. 96.
'] _ '
,
_,
'
'
"
"'
.,.
.. ;..., .......,.
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In Amsterdam
die hij in zijn winkel te koop legde.
mocht men na't advies
en 't kon dan
zijn als te Utrecht,
op dit punt al even weinig toegevend
ook niet anders, of hij haalde zich eene duchtige berisping
en eene gepaste
straf van
den Gerechte op den hals.
Zijn vonnis is ons bewaard en luidt: ..
:..:=..,: ...
'
"
.
.
1,Alzoe tmitter waerheyt bevonden is, dat JAN ZYVERTSZOENDIE . _' ,
" .
..,
boecken
in
ende
"CROPEL, boekvercoper,
zijnen huys gehadt heeft
vuytgegeven,
.
'
"die bij des Keysers placaten verboden zijn geweest, soe seggen mijne heeren
'I
"hem over voer correctie, dat hij twee maenten lanck leggen zal op sint Olofspoert ..
'.
.
"te brode ende te bier, daer op gaende voor een woensdaghe over achte daghen,
.
,.ende daer nae noch een half jaer lanck gebannen blijven in zijn huys, ende
' .:
"voerts betalen in handen van den gezworen clercken deser stede XII karolus
'
.
"guldens voer ende eer hij van de poort geraken zal, oft ten ewigen daghen
'
"gebannen wesen vuyt desen stede" (publicatie van 18 Maart 1527) 31).
'., der boeken,
van het

In zijne gevangenis
kan hij nog bange uren hebben doorgebracht.
Niet omdat hij
naar omstandigheden
niet goed had, maar omdat het hem niet
het bij den stokbewaarder
onbekend
kon zijn gebleven, dat het Hof van Holland het vonnis tegen hem gewezen te
licht achtte, en de stadsregeering
hem op te zenden naar den Haag, een
had aangeschreven
echter
om goede redenen
door de regeering geen gevolg werd gegeven,
last, waaraan
daarbij bleef 32).
Wat wonder, dat JAN SYVERSZ geen plan had wederom een andere stad ten verblijf
te zoeken en verkoos zich naar het vonnis te gedragen.
Hij liet op een van de laatste
de vastgestelde
Dit blijkt uit een margiboete betalen.
dagen van zijn gevangenschap
nale aanteekening
acte.
bovenstaande
bij
zoodat

de zaak

Waar

hij te dien tijde

Op Allerheiligen
de Oude brug

(i Nov.)
in huur.

en in de eerstvolgende
1530 nam hij van de

jaren woonde, is mij niet gebleken. , .
stad een klein huisje of winkeltje op
zulke winkeltjes, en
brug verscheidene

Er stonden
langs die
boekhandelaar
hetwelk
onze
betrok, was gemerkt met de letter G. Hij betaalde het
dat,
komt hij tot 1537 als huurder van
's jaars met negen gulden 33). In de stadsrekeningen
De stadsregeering
verdit winkeltje voor, alwaar hij "de vier Heemskinderen"
uithing.
eerde hem, voor zoover mij bleek, eens met hare orders voor de levering van drukwerk;
Toen
te huur moesten aangeslagen
worden.
het was toen er in 1532 twee stads-huizen
leverde
huyr"

dairinne gedruct
de twee "briefkens
of hij ze zelf had gedrukt of niet.
de laatste maal in de Thesauriers-rekening

hij voor een penning
zonder dat het blijkt
Als

we

niet lang meer

hem

voor

te leven

hebben. _

30)TER Gouw
van AmsterdamIV. bl. I52.
' 31)Keurboek D.geschiedenis
b1. u8 vo.
'
TER Gouw. 1.1. IV blz. 157.
I'
33)Thes-Rekening1532 blz. 7 en g.
' ..
..
"
.
blz.
34)Thes-Rekening1532
9.

'
'

stont

dit huys

ontmoeten,

is te
zal hij

.
'
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Het schijnt dat hij op St. Jacob (25 Juli) van het jaar 1538 overleden is.
Ik maak
dit op uit de volgende acte geboekt ter weeskamer :
.
, ..
_' =, , .=:_.,"_... ,_"..":_._
"....I . ' : , .',,..
_,=..._ ..
..
i : ,
"
..
...
; ,I_,,j.__.
3JAN ZYVFRTSZ,boekcooper, heeft bij Testamente gemaect
. ' ' . .,
.
hondert
Dende
_
'
,
_
',
gulden,
besproken CORNELIS,zyn natuerlycke zoon,
`,I' )
" ,,' ._
..
?die ontfangen heeft AELTGEN ZyVERTSZ,daer vooren zy den
' ,
__"
'.
'
.
'woorsz CORNELIStsjairs Renten gheven zal de penning XVIII
;
,
"' ' '
"<
.
'
.
"
Sint
dair
alle
.-._
off
Sint
Yacob
,... ' ..
....
,een, verschynende
jaer op
Jacobsdach,
'
....
zal
teerste
verscheenen
XXXIX
houdende
>)anno
__ 'j , _.
jair
wesen,
.. ;
. ' j I' ')_', . )
op
,,,Ij:
"
..
' ...
» alle hoer goederen. Actum den IIII Novembris anno XXXVIIII.
.'
_" " , "
'
.
. ' .'
"
enz."
J
Presentibus
;
35)
_
."
,
'
" ....>
'
Zijne zuster zoowel als zijn zoon waren nog in 1549 in leven; den 22 Mei ontvin
"
hij van zijne moei het bovenbedoelde
kapitaaltje.36)
.
boekdrukker
Dat JAN SYVERSZ te Utrecht
was, blijkt uit de vonnissen waarnaar
..
wordt
alleen
Hier
door mij verwezen werd.
hij
boekverkoopers genoemd. Alleen LE LONG
vermeldt hem als drukker van twee verboden boeken omstreeks 1534. 37).JACOBUS KONING
teekende
evenwel
1530 zoowel CORNELIS HENRICKSZ te Delft als
aan, dat omstreeks
te Antwerpen
voor hem als drukkers werkzaam waren.
Dit belet
omstreeks
dat
weder
eene
niet,
i534
natuurlijk
hij
eigen drukkerij kon hebben, die na zijn
aan JAN JACOBSZ kan zijn overgegaan
dood met het uithangbord
"de vier Heemskinderen"
In een m. s. ter gemeente-archieve
bewaard en getiteld : "Extracten
uit het sententieboek" wordt op blz. 44 vermeld, dat in Mei 1535 AECHJEN
JANS, de huisvrouw van JAN
REYNIER

HENRICSZ

voor haar huis werd opgehangen.
Wellicht is zij de
SYVERTSZ, wegens naaktlooperij
van onzen boekverkooper
geweest.
wettige huisvrouw
Zoowel JACOBUS KONING als LEDEBOER noemen REYNIER HENRICKSZ "aen de
als drukker te Amsterdam.
Ik noem hem hier slechts
oude zijde in den Gulden Eenhoorn"
door den heer
om te verwijzen naar de aankondiging,
zijn werkgever,
dat de man
P. A. TIELE van LEDEBOER'S "proeve"
gegeven 38),waarin wordt aangetoond,
later
te
werkzaam
was.
en
te Antwerpen
Yperen
Is het een toeval, dat deze drukker tegelijk met CORNELIS HENRICKSZ, door onzen
JAN SYVERSZ werd aan 't werk gezet ? Of moeten we gissen, dat
hervormingsgezinde
in een

adem

REYNIER
pathie

en

voor

met

en zonen
CORNELIS broeders
niet
zaak der hervorming

de

dat van den bekenden
zijn uithangbord
VAN LIESVELD na te volgen?

s .
35) Weesboek q bl. igg vo.
Aanteekening in margine aldaar.aldaar.
LEL.ONG)ReformatiebI.2;),26,?.8i.
as) BibliophileBelge 1873.
= :y
: , .. '..'; ' J.-.'
- . : -· ,...., i.;::.

waren

van HENRICK ECKERT, die zijn symte kennen
geven, dan door in

beter

kon

ongelukkigen
.

-

,

'\w

11)

'

:_- ..
'

.
'

' '

..

"

"

–

JACOB

bijbe1drukker

Antwerpschen

*.
''

.

;

'
"

. ,
....
.

'

- ' ..'."'
'
.

173
Al evenzeer der nieuwe leer toegedaan
als de meeste zijner gildebroeders
van diens
's
in
dat
te
was
de
Onder
het
152¢
zestal,
tijd
JACOB
boeckebynder.
Hage werd gedagvaard wegens het houden van vergaderingen
wordt hij genoemd. 39) Het schijnt, dat krachtens
het privilege
de stadsregeering
hem aan de rechtspraak
van het Hot
de non evocando,
wist

te

onttrekken.

hem

beschuldigde
mannen
verzamelde

Althans
van
en

het

in

'.t volgende jaar was hij nog op vrije voeten, toen men
van vergaderingen
ten zijnen huize, waarin voor de
het evangelie gepredikt
werd.
Boze tongen voegden er

houden

vrouwen

dat

de vergadering
later ,,met paren bovengaende
ende daer gespeelt had crescite et
bij,
en dergelijke lasterpraatjes
meer. Zekere JAN JACOBSZ had er onzen boekmultiplicamini"
en werd nu door hem voor den gerechte geroepen. Mijne
binder openlijk van beschuldigd,
van den Gerechte,
die in dien tijd niet gezind waren de tweedracht
heeren
onder de
hem den 26 Augustus
boete, omdat hij het "
burgerij aan te stoken, veroordeelden
1525 tot
feit had moeten aanbrengen
als het waar, en had moeten zwijgen als het niet waar was
een oordeel tegen een lasteraar,
Salomo waardig.
dezen JACOB is mij verder niets bekend.
LEDEBOER noemt omstreeks dezen
maar
ik
denk
hier met den heer T IELE eer aan
een
SEVERI
CLAUDUS,
JACOBUS
tijd
'
een drukfout, dan aan een broeder van JAN SYVERSZ..
Van

..

wel

,

.....,

".
Onder dede zes voor
Hofvanvan Holland gedaagde
voor 't Hof
treffienwewe OOk
?VILLEM
personen treffen
gedrukt
boek#
CORVER aan, in wiens huis, "de gulden
Lelie", in 152o een te Zwolle gedrukt boek
metro numerique a Palide restituta"
te koop ;.
"Curculio, Plauti Comoedia longe lepidisima,
was.
Of hij in familie-betrekking
stond tot den omstreeks
denzelfden tijd te Zwolle
hebbenden
SIMON
durf
ik
niet
uitmaken.
CORVER,
geleefd
boekverkooper
Hij schijnt
man te zijn geweest.
In I529 was hij nog in leven, maar zijne huisgeen onvermogend
vrouw NEEL EELGIS dr. kort te voren overleden.
Zijne zeven kinderen, waarvan het
oudste dertien
en het jongste een jaar oud was, keerde hij toen voor moederlijk
erfdeel
te zamen 1600 gulden uit. '2)

in het vierde decennium van de
op den voorgrond
namen
van
REYER
GOVERTSZ, PIETER HENRICKSZ,
Zij dragen
THYMAN PIETERSZ, JAN EWOUTSZ, BARTHOLOMEUS JACOBSZ, JAN JACOBSZ, en zekere
Een

zestiende

nieuw

eeuw.

zevental

treedt

de

TER Gouw, Geschiedenisvan Amst. IV bl. 139.
Correctienachter Keurboek D bl. 193.
TER Gouw, 1. 1.en Catal. van LE LONGNo. g6g (octo.)
42) Weesboek 3 blz. 295.
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boekbinder

GERRIT,

door
'

KONING opgeteekend
'
--'
,
..... ' .-

'

het

op

1534, doch
.

jaar

-

door

tnij niet

teruggevonden.
die in 't begin van
, - .. - REYER GOVERTSZ, GOERTSZ of GEURTSZ was een boekbinder,
't jaar 1529 zijne vrouw GHIJSLAND AERNTSdr. verloor,
en als weduwnaar
met een
van anderhalf jaar achterbleef.
Deze vrouw was eene zuster van comen AERNT
dochtertje

'

VAN DEN BROECK, die in de oudste stads-rekeningen
en ook onder het zestal voorkomt,
wordt genoemd,

meermalen

van papier
is gezegd,

als leverancier

dat, gelijk zoo aanstonds
werd gedaagd.
van
Holland
REYER's dochtertje
Hof
1524 wegens ketterij
de voor dien tijd niet onaanzienlijke
beurde uit de moederlijke
som van
nalatenschap
in
het
trad.
REYER
100 gulden, toen zij op bijna twintigjarigen
leeftijd
huwelijk
ontving

'

in

:
:
.

voor

daarvoor
hebben

'

. '

kwijting

het

op den 21 Mei

1547. 43)

Hij

kan dus bijna

twintig

jaren

zijn beroep

uitgeoefend.

bleef eene tot dusver nagenoeg onbekende grootheid.
der hier genoemden
Reeds een geruim
LEDEBOER maakt enkele melding van zijne admissie in den jare 1546.
echter
en
een
oefende hij
eerst
aantal jaren vroeger
zijn beroep uit,
nog grooter aantal
ten grave gedragen.
In 1532 komt in
door zijn gildebroeders
jaren later werd hij
De tweede

van PIETER HENRICKSZ, boekbinder,
rente verschijnen
Een jaar te
zou.
waarvan
1533 de eerste jaarlijksche
op 18 Januari
dus
reeds
die
schuld
hebben
Wellicht
ontdekten
we
PIETER
voren moet
aangegaan.
in
zelfs een spoor van zijn bestaan
ge44) Ook in 1534 wordt hij boekbinder
hem
Een
later
we
aan
de
stad.
zestal
levert
ontmoeten
jaren
noemd, als hij papier
dat
de woorden boekverkooper
en
Het
behoeft
echter als boekverkooper.
betoog,
geen
45)
een

boedel

boekbinder

een

vaak

schuldbekentenis

promiscue

van

gebruikt

12 gl. voor

werden,

omdat

beide

te zamen '

dikwijls

beroepen

ill

werden

uitgeoefend.
der stad ingeschreven
en ive '"
Inmiddels was PETER HENRICKSZ op den poorterrol
daar den toenaam van MOL, terwijl hij in
in den loop van het jaar 1538 46) Hij draagt
de
stad leverde "') PETER of PETER HENRICKSZ .
aan
wederom
toen
en
papier
1566
hij
1543
wordt genoemd.
,.,De Vette Henne" is de naam van een boekver,,in de vette Henne"
w
tot
dat
van
1588 mede door CORNELIS JANS te Delft, en in
i 579
koopers-uithangteeken,
MERTEN VERHASSELT gebezigd werd.
boekdrukker
PIETF,R's leeftijd door den Leuvenschen
'
er omstreeks
dien
aandacht
toenaam
omdat
de
Ik
,'
MOL,
I s4o te Antwerpen :
,
op
vestig

'
-

>.

Weesboek 3 bl. 2C)2 VO..
44) Zie blz. 76 hiervoor.
45) Thesauriers-rekening 54o bl 70 Thesauriers-rekening in den hoofde poortergelden..
47) Thesauriers-rekeningenx543 bl. 1566 bl. 118.

-- , _

"

.

-

.

`

-'

"

"

^

.
_
·

175
drukker

een

de vader

leefde

van

HENRICK

PETERSZ genoemd,

wiens adres

"in de Mol"

was, en

die

PETER HENRICKSZ kan
was

geweest zijn.
een handelsvriend
van den beroemden

CHRISTOFFEL PLANTIJN,
was hij een welgesteld
man.
Dit blijkt
waarin zijn aan de oostzijde
het vijfde benoorden
de St. Jansstraat,
van de Warmoesstraat,
gelegen huis op een som
van 56 k vl. geschat is, ) maar het blijkt uit de omstandigheid,
dat hij den 28 Augustus
van
Oude
kerk
een
kerkmeesteren
van
de
in
i 56o
graf kocht,
gelegen in het zuiderperk
de zesde rij.60) In het gratboek
vindt men het graf staan ten name van "PIETER
Onze

en

PETER

dus zeker

van beteekenis.48)
een boekverkooper
Daarbij
van
niet alleen uit het register der taxateurs

in de vette Henne van Mol". Moet men hieruit opmaken, dat
HENRICKSz, boeckverkoper
het in Brabant (prov. Antwerpen)
was, waaraan de naam,
gelegen Mol zijn geboorteplaats
'
in 't poorterboek
ontleend
?
was
,
opgeteekend,
Het
De

was

gewoon

was, merken.
gekochte graf liet hij, gelijk in dien tijd gebruikelijk
of de poorter met het merk, dat hij
het met zijn wapen, de koopman
van zijn
of ter waarmerking
te bezigen, hetzij bij wijze van handteekening
is dit merk aangeteekend:
In de grafboeken

door

edelman

eigendommen.

hem

deed

Ik geef er hier eene afbeelding van, omdat zonder twijfel
of in den handel gebracht, dit merk zullen vertoonen.
In

dit

graf

werd

zijn

stoffelijk
1573, werd

overschot

de boeken,

door hem

gebonden

2 Januari 1569 bijgezet, en vier
een lijk naar de Oude kerk gedragen,

den

er wederom
jaren later, den 13 Februari
uit
Hen"
Het was WYN RYCKEN. Was het zijne weduwe,
dat
"de vette
gekomen was.
op wier naam het huis nog tot in r 578 staan bleef? a Wij moeten het antwoord hierop
een huis, dat een goede reputatie
was blijkbaar
"De Vette Henne"
schuldig
blijven.
maar zekere
in
is
had.
het
ofschoon
bekend,
geen boekhandelaar
genoten
Nog
1594
'
HERMAN HESTERS het bewoonde.

.
Breda

_

In de geschiedenis
der vaderlandsche
eervolle
een
herkomstig,
plaats in.

boekdrukkunst

neemt

de familie

PETER VAN OS, die in 't laatste
.. +

VAN OS, uit
kwartaal der

48) MAXRoosES. Vie de Plantin p. 409. Document9.
49) Registersvan taxateursbl. 97 vo. in verband met het Registervan de iooe penning van het jaar 1578,bl. 29.
Grafboekder Oude kerk.
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eeuw te Zwolle werkzaam was, - GODFRIED VAN Os, die in 1486 te Gouda drukte,
'vijftiende
- THYMAN PIETERSZ VAN Os, die van 1497 tot 1507 te Zwolle, en in 1 $ 1 7 en ' 18 te
Het merk van PIETER vindt men in het
tot deze familie.
behooren
Zutfen werkten,
werk van W. J. HOLTROP 51) afgebeeld, ook dat van zijn zoon THYMAN, die
bekende
Deze THYMAN PIETERSZ, die te Zutfen reeds
bezigde.
zijns vaders otngekeerd
als zoovele
een zwervend leven
zijner vakgenooten,
schijnt,
aflegde,
zijn familienaam
te
Amsterdam
te
metterwoon
te hebben
zijn gevestigd
geweest.
geleid, en in 1534
zonen der kerk, die gelieime sympathien
Ook hij behoorde tot de ontrouwe
gevoelden
het merk

na den bekenden
te Amsterdam,
aanslag,
in
weerwil
en
die
het
onderstonden
om,
anabaptisten,
de

voor

zoo

zeer

verafschuwde

secte

der

van de gestrenge

verbodsbepalingen
buiten de stad,
wederdoopers
briefwisseling
daartegen
afgekondigd,
te vertoonen.
THYMAN PIETERSZ "de
aan 't gcrecht
brieven
zonder de ontvangen
tot
eene
bedevaart
naar Keulen
dien
hoofde
den
16
werd
uit
Juni 1534
boeckbynder"
verwezen. 52) Negen jaar daarml, op den 2 Juni 1543, komt hij op de VI eeskamer, om
dochter HEYLTJE, voor
bij wijlen YMME AERNTSdr. verwekte
zijne toen veertienjarige,
moeders erf te bewijzen een rente van
gl. 's jaars, staande op een huis - waarschijnlijk
van de St. Jansstraat.
aan den burgwal op den zuiderhoeh
Deze dochter,
het zijne te

houden

met

uit een huwelijk van onzen "boeckbinder"
op meer gevorderden
geboren
den
metselaar
van
werd
de
JAN CLAESZ, en ontving van haren
echtgenoot
leeftijd gesloten,
erfdeel tusschen
vader het haar toekomende
i s s2 en 1557 53).
dat hij reeds in 1497 drukte, dan moet hij in dien tijd
Neemt men in aanmerking,
waarschijnlijk

een zeer bejaard man zijn geweest.
Toch wijst de chronologie
uit, dat deze acte alleen
kan hebben.
namigen kleinzoon, betrekking
Dat
in
stapel,
hem weten.

was voor rechtzinnigheid,
zijn huis geen kweekplaats
spreekt uit den brandDit weinige
slechts is het wat wij van
1552 voor zijnc zoon opgericht.

- -- .--..----.----..--------

.

..
Eene

en niet op zijn gelijk-

op hem,

andere

is die van JAN EWOUTSZ. Bij geen der tot dusver
verschijning
het
kunstenaars-element
meer op den voorgrond,
dan bij hem;
besproken
personen
want niet alleeen was hij boekdrukker,
maar ook figuur- of vormsnijder;
ik geloof niet,
dat de bibliografen
veel hebben omgezien naar, zelfs hier te lande zeldzame, voortbrengselen van zijn houtsnijkunst,
en deze in verband met zijn drukwerken hebben beschouwd, om
gansch

treedt

,
_
Monuments
IIoLTROP.
51)
J.
typografiquespag. 85.
Correctienachter Keurboek D. blz. 230. WAGENAAR
Amst. I, bl. 238.
Weesboeck I`' bi. 327.

'
_
°
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de eenvoudige
reden, dat de prenten, die zijn werkplaats verlieten, in de kunst-p ortefeuille!i,
onder die van de kunstenaars
zijn geborgen, enhet merk van den boekprenter
JAN EWOUTSZ
'
.
Passer"
slechts
aan
bekend
kon
den
kunsthistorici
,,in
zijn.
vergulden
van 1535 vinden we onder het hoofd van ontvangen
Thesauriers-rekening
het
volgende aangeteekend:
poortergelden
.
»den 2en Octobris anno voors. van JAN EwoU'rSZOONform snijder
»die ten zelven dagen poorter gheworden es, op rekeninge 4 sc. 2 d.
dat is de helft van het verschuldigde
Wanneer hij' de andere helft betaalde, vond
bedrag.
ik niet aangeteekend.
Of men 't hem uithoofde zijner verdiensten
heeft ?
geschonken
In

Wat

de

kon uit deze inschrijving
te weten te komen:
zijn geboorteniet uit, en wij zouden kunnen meenen, dat hij zich in dit
plaats leert men er helaas
jaar hier ter stede had nedergezet,
gaf het grafboek van de Oude kerk, in 1524 aangelegd
en eenige jaren met dezelfde hand bijgehouden,
niet aanleiding tot het vermoeden,
dat
zeker graf van vijf steenen, in het noorder-vak
in de io- rij gelegen, reeds voor I535 ten
Daar althans staat geschreven:
zijnen name stond.

terwiji

men vermoeden

cen graf van V stenen.
Dit graf comt toe JAN EWOUDTsz,in die vergulde
passer, en zyne erfgenamen.
het gemerkt was :

dan weer vormsnijder
JAN EWOUTSZ noemt zich zelven nu eens figuursnijder,
meermalen
en
die kunsboekprenter.
Hij sneed dus niet alleen in hout de teekeningen,
tenaars - gelijk b. v. CORNELIS ANTHONISZ hem gaven, 5() en waarop hij een ander
een passer
tusschen
de letters I en E, plaatste, maar schijnt ook naar zijn
monogram,
te
hebben
eigen compositien
gewerkt.)
van vele ordonnantien
Hij was de uitgever
op de munt, en voorzeker ook de
der
in
tal
van
waarin de juiste waarde van de
snijder
munt-afbeeldingen
evaluatie-boekjes,
vele toen gangbare
werd opgegeven.
muntspecien
Hij schijnt de eenige te zijn geweest,
die te Amsterdam
de kunst van houtsnijden
beeldebeoefende, geen andere dergelijke
naars, dan die uit zijne werkplaats
den
18
kwamen, zijn mij uit dien tijd bekend.
Op
liet
zich
met
vriend
September
Toen
1546
CORNELIS CARELSZ admiteeren.
hij
tegelijk
zijn
'
54) PASSAVANT,
le peintre graveur III blz, 32.
,
55) Catal. van ISAAKLE LONGNo. 280 der folios, zoo althans deze niet door hem
zijn gesneden naarteekeningen
van CORNELIS
ANTHONISZ,
1. bl. 33 schijnt te veronderstellen.
gelijk PASSA'VAN'f,
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te
feestelijk
1549 zich gereed maakte om Prins PHILIPS, den troonopvolger,
werd hij belast met het snijden en drukken van verschillende
wapens zoo van
ontvangen,
Hem werd daarvoor
den Keizer en den Prins, als van Holland en Amsterdam.
9 gulden
de

stad

uitbetaald,

in

blijkens

...
,

'

den volgenden

post

in de thesauriers-rekening.

JAN EWOUDTSZ,figuersnyder, van i 50 's prinsen wapenen
te printen, bet. voor 't stuck XII I., noch van 4do. kleine
wapenen van den Keyser, Hollant ende Amsterdam te
printen, bet. van 't stuck IX 1. ende van de printen te
10 sc.
compt I
snyden bet. 4gel.... n

'

hebben ongetwijfeld
onder zijne leiding
In zijne werkplaats
gezellen en leerjongens
hun eerste opleiding in de kunst genoten.
Dat hem
en toezicht gewerkt, en tegelijkertijd
is
Waaruit
die
dit onderwijs eenige geldelijke voordeelen
bestonden,
opleverde,
duidelijk.
van Amsterdam
voor Weesmeesteren
verleden contract, waarbij
leert ons het volgende
de

bloedverwanten

van

den

zoon
negenjarigen
ongeveer
leer besteedden.
Ik neem dit contract

overleden

CORNELIS CARELSZ diens toen
boekverkooper
CORNELISZ
CIIRISTOFFEL
bij hem, JAN EWOUTSZ, in de

op, omdat er uit blijkt, wie de meester was van dien,
van den Boven-Rijn
tot dusver ten onrechte, bij de duitsche kunstschool
ingelijfden, doch
in
en
te Amsterdam
1546 of'/t./ gewonnen
geboren kunstenaar CIIRISTOFFEL VAN SICHEM, de
van wien men tot dusverre geen oudere
van een geheel kunstenaars-geslacht,
stamvader
berichten
vervolg

,

-

.

hier

te Basel in I g73 en wellicht in 156957) In't
had, dan die van zijn werkzaamheid
van dit opstel zal ik gelegenheid hebben meer over hem en zijne verwanten te zeggen.
'
Opten 5e Aprilis anno 1555 is op de Weeskamer gecomen JAN
EEUWOUTSZ,
figuersnyder, ende heeft angenoomen ende aennam mits
desen te onderhouden in cost ende cleederen ende zynen ambacht
van figuersnyden, lettersnyder ende prenten te leeren, STOFFEI,,de
zoone van CORNELlSKAERLSZ voorn., ende dit tot dat de voorn.
STOFFELtot zynen achtien jaren gecomen sal wesen, 's jaers omme
de somme van vyff karolus guldenen,, die de voorn STOFFELaen een
brieff van 15ca. guldenen 's jaers spreeckende heeft ende hem voor
. zyne moeders erfve bewesen is, blyckendc by 't voorgaende registre
fo. 218 in de 2e syde.
.
Ende hier en boven zal de voorn. JAN EEUWOUTSZ
noch hebben
ende ontfangen, ende hy mits desen bekende uyt handen van HENRICK
'
ELBER'TSZOON,
boeckvercoper, ontfangen te hebben, de somme van
de
voorn. STOFFEL
vyftich karolus guldenen, wel verstaende, indien
quame te overlyden voir zynen achtien jaren voorn., zoo zal de
de voorn. vyftich karolus guldenen behouden
voorn. JAN EEUWOUTSZ
.
sonder gehouden te wesen den erfgenamen van de voorn. STOFFEL
dair off yet te restltucren; mair zullen de voorn. vyff guldenen sjaers,
,
inden voorn. gevalle van sterven, comen ende erfven op des voorn.
'
STOFFELSbroeders ende zusters; welverstaende oft gebeurde, dat de
voorn. JAN EEUWOUTSZquame te overlyden voor ende aleer hy de
voorn. STOFFEL tot zijnen achtien jaren gebracht zal hebben, zullen

5c) Thesauriers-rekening1.549blz. II2 vol...
PASSAVANT, le peintre graveur III bl, 71.

.

'
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'
alsdan des voorn. J AN EEUWOUTSZ
erfgenamen de voorn. STOFFEL
houden tot zyn achttien jaeren voorn. ende 't voorn. ambacht in maniere
voorn. te leeren ofte doen leeren, ofte by gebreecke van dien zullen
gchouden wesen de voorn. vyftich karolus guldenen, by de voorn. JAN
EEUWOUTSZ
hier vooren ontfangen, tot proffyt van de voorn. STOFFEL
alleene te restitueeren.
Omme te volcomen tgundt voorscr. is heeft de voorn. HENDRICK
ELBERTSZ,boeckvercoopere, hem borge gestelt ende stelt hem borge
mits desen voor den voorn. JANEEUWOUrszonder verbant van alle zynen
goede roerende ende onroerende, tegenwoordige ende toecomende.
Ende dit all by consente van HErrRICKGE?1
mit
GOODSCHALCX,
BARENTELBERTSZ,haren man ende voocht, moije van't voorn. kindt.
Presentibus beyde de Weesmeesteren. 58)

.
'

,

blijkt, aan
JAN EWOUTSZ woonde, zooals uit menig door hem gesneden prentwerk
zouden
in
de
Warmoesstraat
tusschen
de oude zijde in de Kerkstraat,
of, gelijk wij
zeggen,
Uit het register van de taxateurs
en de Oudekerks-steeg.
van den jare 1557
de Damstraat
de
der
straat
aan
huis
dat
oostzijde
gelegen was, terwijl wij, door vergelijking
blijkt,
zijn
van dit register met dat van den ?oo?n penning van den jare I g 78, tot de ontdekking kwamen,
St. Jansstraat
stond, en het negende huis was van die straat at
Het schijnt een huis van middelmatige
grootte en waarde te zijn geweest.
gerekend.
werd
het
HENDRICK
HARMEN
In laatstgenoemd
door
jaar
JANSZ, een snijder, bewoond.
Passer opvolgde, schijnt dus het uithangbord
JANSZ, die JAN EWOUTSZ in den Vergulden
dat

benoorden

het

de

te hebben gehecht.
aan een ander huis in de Kerkstraat
Het was of JAN EWOUTSZ, nadat hij het bovenstaande
contract met de verwanten
van CORNELIS CARELSZ had gesloten, het zich tot een heiligen plicht achtte het ondermaansche

te verlaten,
voor hij CHRISTOFFEL CORNELISZ zijn achttiende jaar had
In het door hem gekochte
Toen ook kon hij het hoofd gerust nederleggen.
de Oude kerk werd hij den 3 Mei 1564 bijgezet, en zijne weduwe, die gelijk beniet

zien bereiken.
graf in
kend is,

de

zaak

minstens

4 gl? 7
Of JAN kinderen
die gemeenlijk
bekend,

tot in 1568 voortzette,

naliet ?

betaalde

het grafgeld

ter somme

van

Zou

HARMEN J ANSZ, beter als uitgever dan als graveur
den toenaam MULLER voerde, zijn zoon zijn?
Er is iets voor te
als
men
in
dat
HARMEN
een
broeder
had, CORNELIS
neemt,
zeggen,
aanmerking
JANSZ
In ieder geval zal een nader onderzoek
JANSZ, die zijn zoon wederom EWOUT noemde.
dat moeten uitmaken.

Gelijk een eeuw later het Damrak de plaats was waar de groote boekverkoopers
zich bij voorkeur
te hebben, 61) was het in de eerste helft der zestiende
schenen nedergezet
eeuw de toenmalige
en hare zijstraten, waar de boekhandel welvoer bij
Oudezijds-kerkstraat
68)
59)
6o)
>
61)

Weesboek VI bI. 93 VÜ.
Het draagt thans het nummer 149,
der Oude kerk.
I3egrafenisboek
A. WILLEMS.
les Elsevierp. LXIII.

I .
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het drukke verkeer. We kennen er reeds ,,Engelenburg",
"de Vette Henne" en "de Vergulde
Passer", en we kunnen "de Vergulde Bybel" of eenvoudig
"de Bybel" er bijvoegen.
BARTHOLOMEUS
van
De eigenaar
wordt van zijne
"de Bybel",
JACOBSZ genaamd,
levende naamgenooten
onderscheiden
door de vertwee in denzelfden tijd te Amsterdam
boekbinder
of boekverkooper.
beroep:
Nog in 1530 woonde hij te
en vestigde zich weinige jaren later te Amsterdam.
JACOBUS KONING teekende
in
er
handschrift
dat
BARTHOin zijn, hiervoren
aan,
1534 een boekbinder
besproken,
Is dit juist, dan kan 't niemand anders zijn dan hem.
LOMEUS hier ter stede woonde.
reeds
hier
in
Zeker woonde
hij
1536, toen in een acte van 12 Januari BARTHOLOMEUS,
van

melding
Leiden

zijn

vermeld

bouckcooper,
DEVENTER

werd

als

een

van den bakker

der buren

GERRIT HENDRICX VAN

dit jaar het burgerrecht
van Amsterdam
Waarschijnlijk
hij
maar noch in die van
Het thesaurier s-rekeningboek
van dit jaar ontbreekt,
gekocht.
in
die
komt
naam
noch
van
latere
voor.
jaren
zijn
vorige,
waarin hij zijn winkel had, was gelegen in de Warmoesstraat,
,,De Bybel",
het
Thans is dat huis met 193 genummerd.
vierde huis benoorden
de Pijlsteeg.
heeft

in

ook

dreef hij handel in papier, en leverde tusschen
1541 en 1545
alle
van
soms
aan
de
soms
met
had
anderen,
stad,
menigmaal
uitsluiting
daai"entegen
papier
die deze onmisbare
vol te houden tegen Antwerpsche
papierhandelaars,
hij concurrentie
aanbieden.
liet
zich
kunnen
tot
schenen
te
als beeedigd boekHij
koopwaar
lagere prijzen
verkooper admitteeren 22 September r 546. Van zijn boekhandel heeft men geen latere berichten
Bij

zijn

boekhandel

dan van

In een acte van Januari 1548 ontmoette
ik hem echter nog als executeur
1547.
van den uitersten wil van Heer CLAES GYSBERTSZ, uit de familie WORNIER, priester. 64)
Den 18?" Maart van het vorige jaar (1547) had hij met zijn huisvrouw WEYN
van de Oude kerk een graf gekocht in 't noordelijk gedeelte
van de kerk, in dc wandeling "de
Noorderkerk"
genoemd, gelegen, en op de steenen, waarmcde
merk
laten
het gedekt was, had hij zijn
houwcn65). Ik laat er hier eene afbeelding van volgen:
DIRCX van de kerkmeesters

Wanneer
Het
halve

'-

begraafboek
moet hij

BARTHOLOMEUS overleden
van de Oude
v6or

Kerk

is kunnen
aan met

vangt
dien tijd begraven zijn.

LEDEBOER.
63) WeesboekIV bI. 44.
64) Weesboek IV bl. 191.
65) GrafboekII bl. 27,

, '

Het

we niet dan bij benadering
bepalen.
I g g3. Na dien tijd is hij niet, deris immers niet waarschijnlijk,
dat hij

..
_
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dan in de Oude

elders

Kerk

begraven

is, waar zijne vrouw

WEYN DIRCKS "in die Bijbel,"

den 28 Augustus
I g64 werd bijgezet.
Na BARTHOLOMEUS' dood schijnt zijne weduwe te zijn verhuisd naar een kleiner
ofschoon nog een van de grootste huizen in de Pijlsteeg, wellicht een der achter aan "de
die nog in 't laatst der zestiende
woningen,
grenzende
Bijbel",
(in de Warmoesstraat)
door WEVN
behoorden.
In
in de Pijlsteeg
eeuw
"de Bijbel"
1557 werd
daarbij
in
de
in een
bewoond
twee
deuren
verder
DIRCKS
"knecht
Bijbel",
terwijl JACOB
1 o gl. aan 't St. Pieter sgasthuis,
klein huisje woonde.
WEYN vermaakte bij haar testament
die HENDRIK in de Bijbel aan dit gesticht op den 29 November
1564 uitkeerde.
68)
Uit BARTHOLOMEUS' huwelijk werd althans eene dochter geboren, MARIE, die met
dezen HENDRIK in de Bijbel, eigenlijk HENDRIK ALBERTSZ genoemd, de opvolger van
zijn schoonvader,
gehuwd was.
Het is niet onmogelijk,
dat hij nog een zoon had: JACOB BARTHOLOMEUSZ, reeds
in 1546 te Hoorn geadmitteerd,
van beroep, dien wij in 1554 als schepen der
boekbinder
stad Hoorn genoemd vinden 69).
Nadat
nu

in den zomer

van

1538 JAN SYVERSZ overleden was, zien we J.kN JAcoBsz,
eens
aan
"bouckbinder"
"boeckcooper"
genoemd, een winkeltje betrekken
Brug, zoo al niet hetzelfcle, dan toch zeer in de nabijheid van datgene, waar JAN

eens

dan

de Oude

SYVERTSZ "de vier
stadskas aanvankelijk

daarvoor
aan de
Hij betaalde
uitgehangen.
Een jaar
een som van 9 gl., later van 14 gl. 's jaars, tot in 1541.
later was het aan een ander verhuur d.
Uit het jaar 1541 dagteekenen
de laatst bekende,
men beide gegevens bij elkaar, dan ligt de gissing
boeken.
bij hem uitgegeven
Voegt
voor de hand, dat hij toen overleden
is; onder de in 1546 geadmitteerde
prenters en
wordt hij dan ook niet genoemd.
boekverkoopers
Het blijkt uit een post in de thesauriersrekening
was
van 1541 "'), dat h;j gehuwd
'
met zekere GRIET.
Heemskinderen"

had

aan de Oude Brug schijnt hij een drukkerij te hebben gehad
zijn boekwinkel
in de Niesel, "in dye vyer Heems-kinderen"
waar hij wellicht tevens woonde. Daar werden
de zeldzame boekjes gedrukt, die in hun tijd voor ieder stuurman en "scipheer"
onmisbare
Bij

waren

de

ROGGE meldt ons in den Catalogus der ten vorige
dat
van
van de Universiteits-bibliotheek,
jare gehouden tentoonstelling
merkwaardigheden
de eerste druk van de "Regelen van het Zeerecht"
volgens de bekende Amsterdamsche
ordonnantie
was
dus
hem
verscheen.
bij
Hij
blijkbaar de voorlooper dier boekhandelaars
in wier winkel de zeevarende
man zijn gading vindt..
gidsen

*

op

wilde

zee. De Heer

66)-Registersder Taxateurs bl. 116.
67)Is hij dezelfdeJACOB,die in y2?. van het houden van Ketterschebijeenkomstenbeschuldigdwerd ?
68jDe Heer Mr. Dozy, teekende dit aan uit het ontvangs:en-boekvan dit gesticht.
69 In de regeeringslijstbij VELIUS,Cronyckevan Hoorn.
70)Thesauriers-rekening1541 bl. 28VO.
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In

een

der

zijn monogram

hem gedrukte
aldus voor

door

en ter universiteits-bibliotheek

bewaarde

'
opvolger is mij van hem bekend.
er nog wel een huis ,,de vier Heemskinderen"
In 1501 bestond
en
het
't
was
die er woonde.
Damrak,
geen boekhandelaar,
lijk op

boeken

komt

'

Geen

maar

.

vermoede-

In een nieuw, thans het vijfde decennium van de zestiende eeuw, wordt het aantal
wederom met een negental vermeerderd.
gildebroeders
Ik noem de namen van JAN HENRICKSZ, PIETER THIJSiANSZ, JAN PIETERSZ, WEYER
HENDRICKSZ, JAN GERRITSZ, CORNELIS KARELSZ, WiLLEM en zijn broeder DIRK JACOBSZ
en HENRICK ALBERTSZ.
,
JAN
delaar
er

boekhandelaar
bekend.
weinig is ons van den eersten hiergenoemden
In 't laatst
van 't jaar
1541 werd tot burger der stad Amsterdam
aangenomen
van
bouckebinder
boekhanHENRICIISZ,
Dansyck
geboeren 71) . Een gelijknamige
Slechts

Ik twijfe
volgens LEDEBOER den 29 Maart 1552 te Haarlem geadmiteerd.
Ik vermoed evenwel, dat hij
of we hier aan denzelfden persoon moeten denken.
is als Mr. HANS Boecbynder,
die in Juli 1543 en Februari
i 544 accijns betaalde

werd

aan

dezelfde

Deze M. . HANS, die hierdoor blijk geeft van niet tot de
voor wijn door hem gedronken
te hebben behoord, was gehuwd met MARIE CLAESDR. aan het bekende
smalle gemeente
GAEF
verwant, eene vrouw, die als kinderlooze weduwe bij testamenten respectievegeslacht
lijk in 1556, 1562 en r 567 verleden, een rijken inboedel, waaronder vele juweelen en schilderijen worden
in een huizinge

aan hare
opgenoemd,
van 't Betanien-convent

neefjes
stierf.

en

nichtjes

vermaakte,

en voor Mei 1568

berichten overgeleverd.
Van PIETER THIJMANSZ zijn ons belangrijker
De Amsterdamsche
met
maken,
geschiedschrijvers
verwijzing naar het Sententie-boek
van dien naam, vroeger kuiper,
van de jaren
i 523-156?
i3) gewag van een boekbinder
na
door
van
VAN
AKEN
te
GILLES
Zutfen,
die,
zijn herdoopt, op den 6 Augustus
geboortig
.

Herinneren
we ons, dat THIJMAN PIETERSZ eenige jaren vroeger
verbrand i4).
werd wegens het niet inleveren van brieven afkomstig van anabaptisten;
dat
gecorrigeerd
1552 werd

'
71)Thesauriers-rekeningop den hoofde poortergelden.
over
dat
den
72)Rekening van
jaar.
accijnsmeester
73)Berustendeaan de grifhe van het Hof van Amsterdam,bl. 202.
AmsterdamI. bl. 259.
COMMFLIN's
beschrijvingvan Amsterdambl. 975. WAGENAAE

-.
,
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zeker
THIJVTAN in I g I 7 en I g I8 te Zutfen gewerkt had, dan is de veronderstelling
door dezelfde godsdienstige
niet gewaagd dat we hier een vader en een zoon ontmoeten,
laatsten
den
zou
,
den
op
brandstapel
brengen.
dweeperij verblind, die
omstreeks
dan gerust PIETERS' geboortejaar
IgI7, doch zeker' niet,
Wij kunnen
deze

1507 stellen.
Dat PIETER gehuwd
was, mogen we afleiden uit het feit, dat in lateren tijd een
die van het boekdrukkersmet
den
naam
en
boekbinder
THIJMAN PIETERSZ voorkomt,
VAN Os alzoo de vierde bekende generatie vertegenwoordigt.
boekhandelaars-geslacht

voor

Wij hebben JAN PIETERSZ reeds ontmoet, toen hij in Mei 1546 voor Weesmeesters
dat zijn vader PIETER JANSZ THIBAULT onvermogend
gestorven was 75).
verklaarde,
In datzelfde jaar huurde hij van de stad "de nye stede" aan 't huis St. Lucas op
dat kort te voren door de regeering van den schilder BAREND CLAESZ
den Middeldam,
10 gl. 'sjaars
was aangekocht.
76). Volgens de opgave van ConHij betaalde daarvoor
in "de Navorscher" 77) was hij den 1 3 December
i 546 te Amsterdam geadmitteerd.
op dit drukke
punt van de stad goed te gaan, want in 't volgende
Zijn zaken schenen
stede
mede voor 10 gl. 's jaars er bij. Voortdurend
de
daarnaast
jaar nam hij
gelegen
als
komt hij, nu eens JAN, dan weder HANSKEN PIETERSZ genoemd, in de rekeningen
tot
in
den
van
het
toen
huurder
dier twee steden of stalletjes voor,
jaar r 575,
loop
zijn
Met
November
dit
huisheeren
hem tot 27 gl. hadden
treedt
van
opgeslagen.
jaar
stanter

HENDRICK "in de Vles"

huurder

op, en wij verliezen

zijn spoor.

in 1546 te Amsterdam
noemt LEDEBOER
geadmiteerd,
twee jaren vroeger
ontmoeten
we hem echter in de
van een van de zes "craemen
als huurder
op de Plaetze aen
Ook hij betaalde er 's jaars 10 gl. voor. Tusschen de "craemen"
en

de boekverkoopers,
HENDRIKSZ. Reeds

Onder
ook

als nieuwe

WEIJER

Thesauriers-rekeningen,
comen Lamberts
huys."

te hebben bestaan. Hij wordt toen nog boekverIn
had
I547
hij gedurende
kooper genoemd. 7)
negentien weken een "craem" op den Dam
in huur voor 6 stuivers 's weeks 79), en in 1549 wordt hij als huurder
voor de vierschaar
van
mede
twee "steden"
aan 't huis St. Lucas.
Of hij JAN PIETERSZ daarmede
genoemd
omdat hij van toen af "Cremer" wordt
concurrentie
aandeed, ben ik geneigd te betwijfelen,
de "steden"

genoemd,
placcaten
ons op,

schijnt

dus niet veel verschil

Als we de keizerlijke
1564, na welk jaar hij niet meer voorkomt.
in
was, dan komt het vermoeden
kennen, waaraan de boekhandel
onderworpen
de boeken voor de kramerijen
dat WEIJER niet dan gedwongen
na
verwisselde,
tot

in

76)Zie hiervoor biz- 77.
76)Thesauriers-rekening1547 bl. 27.
i7) NavorscherXVII, bl. 77.
i8) Thesauriers-rekening1544bl. 27.
Id.
79)
1547bl.

'
·

. -' .
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uit het gild te zijn gezet.
gerecht
van verboden boeken.

door

't

Dat

was de gewone

straf voor 't verkoopen

werd volgens LEDEBOER in
JAN GERRITSZ, van der Goude (Gouda), boekbinder,
hoofdstad niet lang
te Leeuwarden
Hij is in Friesland's
1543 als burger
aangenomen.
van
stad Amsterdam
I
huurde
Thesauriers
der
November
want
1544
hij
op
gebleven,
van de Oude Brug naest het oirgat, geteekend
metter
aen de suydzyde
het ;,winkelken
in
't
de
2
£
vl.
Of
letter L," waarvoor
bedongen
hij de
hij
volgende jaar
betaalde.80)
Zeker is het, dat hij later als huurder
verliet, kan ik niet beslissen.
de aan de Oude brug gelegen
meer
ofschoon
niet
wordt,
genoemd
winkeltje
en afgebroken.
winkeltjes eerst in 1558 werden ontruimd
in een klein
In I55? vind ik nog een JAN van der Goude vermeld, woonachtig
is ?
huisje in 't Boerensteegje.
81) Of hij onze boekbinder
stad

weder

van

dit

'

spocdig

der hicrgenoemdc
boekhandelaars
valt meer te zeggen.
CORNELIS KARELSZ wer d op 18 September 1546, te gelijk met JAN EWOUTSZ, hier ter
Dat wil nog niet zeggen, dat dit jaar het eerste van zijn optreden
geadmitteerd.
den zesden

Van

stede
in

den

te

voren

boekhandel

was.

Wij

als

zagen

immcr s dat
wordt

WEYER HENDRIKSZ reeds

twee jaren
PIETER HENDRIKSZ ,,in de
beider namen ook onder die der

en vermeldden

boekverkooper
genoemd
reeds cen vijftiental jaren vroeger, ofschoon
van 1546 worden opgegeven.
geadmitteerden
De admissie was het gevolg van een keizerlijk mandement
Vette

Hen"

van I 546, dat maatregelen
van
het
boeken
kwade
met
van.
uitgevcn
leeringen
tegen
ontduiking der censuur. Het
en be6edigd,
gelastte, dat voortaan niemand zou mogen prentcn, die niet was geadmitteerd
boeken
in zijn winkel zou te koop leggen dan zoodanige,
en geen boekverkooper
die
binnen 's lands door de beeed igde boelcprenter s gedrukt, of zoo ze daarbuiten
geprent
hadden
verworven
Leuven.
Ook
de bevan
de
van
eene
Universiteit
waren,
approbatie
bevatte

moesten zich aan die admissie onderwerpen.
staande boekverkoopers
In ieder geval geeft
de admissie ons tot dusverre het oudste bericht omtrent CORNELIS KARELSZ.
Waar hij op dien tijd woonde of zijn winkel had, weten wij niet.
Eerst in 1550
nam hij van Thesaurieren
den winkel of "stede opte nieuwe brug tusschen
die twee doeren
van

't

16 gl.

's jaars in huur.82) Een paar, te Kampen bij STEVEN t-0
boeken lagen in 1551 daar bij hem te koop, en uit zijn
JooSSEN gedrukte geneeskundige
boeckadres, dat hij daarin vermeldt, komen wij te weten, dat hij zich noemde "geadmitteerd
der
Missael"
en
dat
vertoonde.
"het gulden
verkoper
keyserlijcke Majesteijt,"
zijn uithangbord,
paelhuys"

voor

WAGENAAR meldt

ons83), dat dit paalhuisje

aan de oostzijde

der Nieuwe

Brug

) Thesauriers-rekeningbl. 27.
81) Registersder Taxateurs bl. 161 vo.
82) Thesauriers-rekeningbl. 27.
ArnsterdamII, bl. 29. Zie voorts over dit gebouwtjeDud-Holland,II bI. 46. 47. 48, 51. 52.
WAGENAAR,
.
_

ge-
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de nadere aanwijzing "op de nieuwe brug bij St. Olofspoort",
die
legen was, en dit verklaart
CORNELIS van zijn winkel in de bedoelde boeken geeft. Tot in 1 g g3 betaalde hij geregeld
We zullen zoo aanstonds
de huurpenningen.
zien, dat hij in 't volgende jaar overleed.
was met de geerfden op de Lastage, was
In I g g 3, toen de stad aan 't procedeeren
en de situatie deser stede" die
bij de stukken een kaart noodig van de "gelegenheid
Ik vermoed, dat dit geen andere
voor gl. 4 : 2 bij hem werd aangeschaft.
door Thesaurieren
van
ANTHONISZ.
CORNELIS
Andere plattegronden
uit
is dan de bekende
plattegrond
dien tijd zijn immers niet bekend.
er

als boekhandelaar.
Dit zijn de weinige gegevens over zijn werkzaamheid
in betrekking
tot zijn gezin.
om hem te beschouwen
Rijker zijn de gegevens,
18
Februari
korten
weduwnaar
den
toen
r551,
hij, pas
tijd
zijnde, nieuwe
Op
om de drie kinderen, uit zijn
koesterde, verschijnt
hij voor weesmeesteren,
trouwplannen
huwelijk met HEYLTJE GOODSCHALCxdr.84) geboren, elk een som van 100 gl. te bewijzen
voor moeders erf. 15) KAREL zijn oudste zoon was toen reeds negen jaar oud; wre mogen
Het schijnt, dat de gelden
dat hij in of omstreeks
dus aannemen,
1540 gehuwd was.
niet ter Weeskamer
werden opgebracht
voor April
der minderjarigen
1555, toen hij
zich
van
ten
tweede
vrouw
en
reeds ter ziele was,
denzelfden plicht
opzichte van hare
zijne
eigene kinderen kweet, door hun beide een som van 1 i6 gl. benevens twee vijfden
te bewijzen. sfi) Bij deze erfportie der kinderen moet nog
schulden"
de
van
"intecomen
des inboedels ten bedrage van 30 gl.
gevoegd worden hun aandeel in de opbrengst
Toen zijne weduwe ANNA P AU\VELS87) op den 3 April van bovengenoemd
jaar I s s s,

twee

aan

deze

kooper,

artikelen

van

kennisse

de Weeskeur

HENRICK ELBERTSZ, boekvervoldeed, verklaarde
des boedels te hebben, zeggende zoe veel meer,
oom van de voorn. kinderen tottet toesien van de

van den staet

"goede
"dat hij by GERIJT VAN ZICIIEM,
HENDRICK ELBERTSZ had echter betere rechten om
"voorn. kinderen versocht is geweest."
want in November
van het zelfde jaar noemde hij zich 88) ,,voocht der voorn.
,,toetesien"
van
de
monde
voorn.
CORNELIS KARELSZ." KAREL, de zoo even genoemde
"kinderen
bij
en STOFFEL, de tweede zoon, pas in de
oudste zoon, was toen "innocent ende miserabel",

hiervoren
leer bij JAN EWOUTSZ, den figuursnijder,
medegedeeld.
ingevolge het contract
we thans
leeren
de
was
van
de
GERYT
VAN
ZICF-IENI
oom
minderjarigen,
Aangezien
van
de
Met
van
KARELSZ
kennen.
CORNELIS
den familienaam
behulp
gegevens uit de
der VAN SICHEM's in de oudste generakon ik nu de volgende geslachtlijst
Weesboeken
heb ik mijne aanteeVoor
de
tien dezer kunstenaars-familie
jongere generatien
opmaken.
keningen

en enkele

van DE VRIES gebruikt,

zoowel

als degene,

die Mr. DozY mij afstond.

ELBERTSZ
later met BAREND
was toen 8 jaar, hare zuster HENDRICKJR,
GooDSCxAZ,KS,
84) Haar broeder BAREND
GERRITS.
huwde in Januari r56s met HILLEGOND
gehuwd,toen 23. BAREND
85) Weesboek V bl. 218vo. 282.
Weesboek VI bl. 92 vo
Zij was in 1562 de gade van HENRICKWAkNARSZ,
snijder.
88J Memorienboekop de WeeskamerI bl. 62.

VAN
DER
SICHEM'S.
GESLACHTLIJST
IN BIJLAGE.)
(MET EENIGEBEWIJSSTUKKEN
>':>'
'
.
'
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_
.

.

"
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'

CAREL VAN SICHEM
,=
t

..

" " .. _

,

CORNELIS
CARELSZ
boekverkooperin 't guldenMissaelte Amsterdam, begraven aldaar in de Oude Kerk,
30 Mei 1554. tr. omstr. 1540
HEYLTJEGOODSCHALCXDR.
hertr. 1 5 5· 1 :
ANNAPOUWELSDR.
op hare beurt hertr. met den snijder
WARNARSZ.
HENDRICK
en overledentusschen 1562 en 1576.

GERYTVANSICHEM
genoemd 1555en 1576,
in 't laatste jaar als
Hopman.

'

'

__ _
VANSICIIEM
HENDRIK
TRUYEVANSiCHEM
CORNELIS
CORNELISZ
CAREL VANSICHEM CHRISTOFFEL
VANSICHEM
geb. omstr. 1541 geboren 1_546of 47,dus te Amsterdam,vorm- VANSICHEM geb. in 't laatst van 1552. Zij
innocent, verpleegd ten of figuursnijder,ontvangt zijnvaderlijkerfdeel geb.omstr,1648 ontvangt 18 Maart 1576 haar geb. in 't laatst van
toen gehuwdmet 1554 waarschijnlijk
huize van zijn oom den 8 April1578,woontte Baselv?ellicht1,569, overleden na erfdeel en was
na zijnvadersdood.
Go VERTJANSZ ;
ELBERTSZ zeker 1 573- 1 582te Straatsburg 1590 (?) te zijn broeder
BAREND
vader
tot
na
1620.
was
den
8
van
Amsterdam
van
had
CORNELIS,
doch
1598
Hij
April 1578 was zij de Overleden na zijn
Hij
zijn
halven broeder
die 7 Augustus voor 1559. gade van
ioogl.vooruitgekregen, gehuwd met KATHELIJNA,
ALBERTFRANSZ,
in 1559is hij dood. 1620, komende uit de Wolvenstraat,in de
CAREL,
doch v66r 1 559.
K. begrav. werd.
metselaar.
O.
_________
___ _ /g_
__ _
_
_VANSiciirm, de
.
CHRISTOFFEL
?
?
CATHEUJNE?
.
vAV SICHEM
CORNELIS geb. te Basel omstr. 1582, Ilervormd, Overledente Amsterdamin Juni
KAREL
VANSICHEM 1658 en begrav. 2 Juli in de NieuweZijdsKapel.Zijnlaatstewoonplaats geb. te Basel omstr. VAN
'.
(Men zie over was op den hoek van de Roskamsteeg,achtcr ,t Weeshuis(dus Boom- 1586, woonde sedert SICHEM
hem en over markt?) in "de verguldeRoemer." Hij was Figuursnijderen woondebij de 1598te Amsterdamop
,
KARELhet Monkelbaanstoren,toen hij 23 Maart 1613, gcassisteerd met zijn de iVlonlcelbaensburgw.
toen zij 18 Januari 1614,
werk van
vader, ten huwelijkaanteekendemet
ANNEKENLUNDEN
geassisteerdmet haren
van Antwerpen,oud, als hij, 31 jaren, wonende op 't Rokin, geassisvader, ten huwelijk
LUNDEN.
aanteekendemet
(geb. sAUTYN).
' teerd met hare mocder J ANNEKEN
BERENDLUNDEN
_
Hij is den 25 September 1633te Sloterdijkhertrouwd,als weduw.
van Antwerpen,oud als
naar van ANNAGLIMMEmet
MARRETJE
JoosTEN
zij 28 jaren, van be"
van Lochem. Zij waren toen beide woonachtigin de Wolvenstraat.Zij
_,
roep was-bleyker.
is overleden
1641 of '42, met achterlatingvan eene dochter :VTARRETJE.
__._
- -,
-.,__
""
I
2
(I..
MARRETJE
4
C1>
3
(Jq
VANSICHEM
CHRISTOFFEL
VANSICHEM
BARENU
VANSICHEM "Q,
VANSICHEM,
JANNEKEN
fl
0 ANNEKEN
VAN geb. te Amsterdam en ged. in de geb.te Amsterdam,ged. '
geboren te Amst.en gedooptin
geb. omstr. z64i .
Haar vader bewijst
de Oude Kerk 6 Juli 1614.
5' SICIIEM Nieuwe Kerk 4 Maart 1618,(gctuige in de Nieuwe Kerk
met
HANSLUNDEN)
Zij verkoopt harenbroeder
Plaatsnijder,wonende October 1620, (getuige S p* haar 31 Juli 1642
in
erf.
decreet
van
in
de
tocn
BERN
ART
moeders
CHRISTOFFEL,
Wolvenstraat,
bij
? sterdam
hij 30 Januari
LUNDEN)
den Hovevan Holland,een tuin ° flQ 1617 of 'i88 1642, geassisteerdmet zijn vader, ten overleden te AmsterZij is overleden
met een groot woonhuisop it
tusschen October
overleden huwelijkaanteekendemet
dam tusschen 1636en q g
St.Anthonistusschen MARIADASSONVILLE
ABRAHAMSDR.,
Weespad buiten de
1659 en Mei 1661,
'43.
1636en van Amsterdam,22 j., woonachtigin Deze vier kinderen cj_ < en liet de zes nagepoort voori8oo gl. Dit huiswas
8'::S
de Kalverstraat.
kinderen van
door haren vadermet 1515 gl.
1659.
ontvingen den 3 Juli g > laten
belast geweest. Zij overl.Au- (D
haren half-broeder
Hij overleed in October 1659, en 1636 moedersversterf,
16
den
woonde
toen
in
Nieuwe
hun
CHRISTOFFEL
de
Leliestraat. waarbij
vader zijn 0\ f!J
N
gustus 1658, begr.
Aug.
in de N. Z. Kapel, weduwe S..
,
tot erfgenamen
Zijn onaanzienlijkeboedel vervielaan huis in de Wolvenstr. _C°x
achter.
van
den
de
Desolate
Boedelskamer.
ver- %' g
zijnde
wijnkooper
genaamd
go
'
WILLEMELIAS,
bond.
uq
uit welk huwelijkeenzoon,als
,
Q
_
'
ti
.
onvermogenden innocent, in't
_
Lazarushuis opgenomen.
I
-__
CHRISTOFFEL
VANSICHEM
ANNAVANSICI-IEM
Nog vierkinderenwaarvan
de namen niet begeb. te Amsterdamen ged. in de NieuweKerk 18Mei1642,(getuige
geb. te Amsterdam omstr. 1683
CATHARINA
VANSICHEM.)
ondertr. 25 September 165o
kend zijn.
Plaatsnijder,ondertr.te Amst.8 Dec. 1663
LEONORA
ANDRIESBESSELING
SUYTDORP,
dr. van JAN HENDRICKSZ
VAN geboren te Amsterdam,korendrager.
S. kruidenier,en vanMARGRIETE
SOMEREN.Hij was in 1683nog te Amst., in1693in Oost-Indii,en
Zij is binnen 't jaar gestorven.
'
'
.
dood.
van
den
als
werd
't
Leidsche
wed.
komende
x698
Singel,
op
Zij
«
kerkhof begraven 29 Juni 1698 . ,
- ,/
--------. '
VANSICHEM
JOHANNES
·
'"
geb. te Amsterdam.Trompetter. ondertr 16 Mei 1693.
HANNAMACHIELS
SMIT
,
.
'"
.
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Toen

CORNELIS KARELSZ overleden

en op den 30 Mei 1554 begraven was in de
weduwe
van haren echtgenoot aan DIRCK
Oude Kerk 89), schijnt zijne
den winkel-voorraad
Deze gaf haar voor geheele of gedeeltelijke
JANSZ te hebben overgedaan.
betaling op den
een schuldbekentenis
van 15carolus
27 November daaraanvolgende
guldens, die op den 24
Mei 1559 werd, ingewisseld
hebben
tegen eene op CLAES JANSZ 90). Achtereenvolgens
den winkel

boekhandelaars

beide

we hierop terug.
CRISTOFFEL, de reeds
drukken
gehouden.
onledig
contract
beth's

geleerd.
verkocht.

aan de Niéuwe

betrokken.

Zoo aanstonds

komen

zoon van CORNELIS, heeft zich ook met het boeledan ook blijkens het hierboven medegedeelde
boedel werden in 1625 een drukpers en eenige alpha-

genoemde
Hij had

Uit zijn nagelaten

Brug

het

uit de zestiende eeuw is wel WILLEM
boekprenters
hetzelfde
dat
als DOEN
weten,
hij
uithangbord
gebruikte
Engelenburg.
dat hij diens onmiddelijke
tot het vermoeden,
PIETERSZ, en dit gaf aanleiding
opvolger
anderen
was. Zoo dacht onder
nemende, dat het laatste
LEDEBOER, die, in aanmerking
hem bekende boek van DOEN in 1532 werd gedrukt, er toe kwam, om den aanvang van
Een

van

de

meest

JACOBSZ in

behende

We

op het jaar 1533 te stellen, ofschoon zelfs aan den heer P. A. TIELE
geen ouder drukwerk bekend is, dat zijn persen verliet, dan een, dat het jaartal 1547 draagt.
Hiermede komt overeen, dat WILLEM JACOBSZ op den 5 Mei 1547 geadmitteerd
werd.
en waagde
in een aangevangen
maar niet
JACOBUS KONING ging nog verder

WiLLEMS

werkzaamheid

voltooide
het

der oudste Amsterdamsche
boekdrukkers,
biografie
van
het
Amsterdamsche
eigendom
gemeente-archief

welke

mede
dat

door aankoop
hij met DOEN

werd,
Nemen
was gehuwd, of althans zijn winkelbediende
was geweest.
van
den
een
we echter in aanmerking,
dat er tusschen het verdwijnen
en 't verschijnen
van den ander een tijdvak van vijftien jaren ligt, dan schijnt ons deze gissing wel een
Evenmin
is het waard de aandacht te schenken aan een andere
toe.
weinig gewaagd

PIETERSZOONS dochter

dat

onze WILLEM een zoon zou zijn geweest van zekeren burgemeester,
die den
van VAN BEVERWAARDE 91) droeg.
niet uit in 't zelfde huis, en was
WILLEM JACOBSZ oefende zijn beroep buitendien
Het oudere "Engelenburg"
andere
denkbeelden
dan
DOEN
PIETERSZ.
blijkbaar
toegedaan
in de Warmoeswas de naam van een huis, gelegen
gelijk we straks aantoonden
gissing,
toenaam

straat
wel

de Papenbrugsteeg. 92)
tegenover
is waar gelegen
in een goede

Het Engelenburg
maar toch minder

door

WiLLEM JACOBsz bewoond,
straat
dan de Waraanzienlijke

89) Het blijkt uit een post uit het begraafboek luidende (1554.) Item den 3 Juni ontfangendat graffgheltvan
CORNELIS
KAREL,boekverkooper,den 30 Mey begraven..... 4.7.0.
90)Weesboek V. bl. 218 vo.
91)Jacob Willemszvan Beverwaarde.Raad 1485,schepen 1488,burgemeester1492.
in dit huis logeerde,in 1567. Drie jaren later hield de Graaf van.
92) Het is bekend dat de Graaf van BREDERODE
Bossu er zijn verblijf,volgens Thesauriers-rekening1570 bl. 196 vo. Het ging er toen vroolijktoe.
u
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toe zijn naam te hebben ontleend aan een uithangbord,
waarvan
moesstraat,
schijnt -mij
we ons een voorstelling
kunnen maken, als we de hooge, sterk ommuurde
en rijk met
torens voorziene burcht aanschouwen,
waarvan de afbeelding achter verscheidene,
bij hem
met
het
adres
die
boeken
Oude
in
Sinte
Annenstraet."
Het
voorkomt,
gedrukte
"aen
Syde
was gelegen aan de noordzijde, het eerste huis achter het hoekhuis van de Warmoesstraat.
Dat dit huis geene zeer aanzienlijke
woning was, blijkt uit het register der Taxateurs van
den jare t557, alwaar het op een waarde van 20 ? vl. geschat wordt 93), terwijl de huizen
in de buurt, meerendeels
afwisselend
tusschen
geschat
zijn op een waarde
30 £ als
als
en
10
.6
Toch
was
WILLEM
een
voornaam
die
laagste cijfer.
boekhandelaar,
hoogste
met PLANTYN onderhield 94).
handelsbetrekkingen
??VILLEM JACOBSZOONS geest uit de boeken,
die hij in den handel
Wij kennen
bracht en die alle een streng kerkelijk karakter
droegen "vroem ende devoet" zijn als de
beste. Hij stelde prijs op eene officiebele sanctie van zijn handel en wandel, die hij slechts
en door te voldoen
aan een examen,
door een reis naar Antwerpen
hem door den
af
des
te
kon
was
worden.
een van de
nemen,
konings
deelachtig
archi-typograaf
Hij
drukkers, die zich tusschen r 57o en 1576 met dit doel te Antwerpen
kwam nooit in ernstig
WILLEM
conflict met mijne Heeren van den
vinden 95).
en schijnt in den gunst van de stadsregeering
te hebben gedeeld.
In 1554
Gerechte,
Amsterdamsche

beide

lieten

hij ten dienste van de secretarie papier, en in Mei 1558 drukte hij op stadskosten
inhoudende
"deser stede ordonnantie
aanplakbilletten
op de pest", waarvoor hem 5 sc'
8 penn. vl. werden uitbetaald 96).

leverde

nu eens boeckebinder,
dan boeckprinter
We hadden
genoemd.
te
dat
dit
is.
merken,
geen ongewoon verschijnsel
gelegenheid
op
de naam zijner vrouw kennen
Onze boekhandelaar
in Engelenburg
was gehuwd;
dat zij een zuster was van ALBERT JANSZ
hier vermelden,
we niet, maar we kunnen
van een kind van
CORTOOR, die in November
1563 of kort te voren, met achterlating
twee jaren overleden was 97).
WILLEM

wordt

reeds

mij, in 't register der verhuring van de huizen der fugitiven ten
DIRCK JACOBSZ wiens borg WILLEM JACOBSZ
jare 1568 gehouden
op een boeckprenter
mede boekprenter
was 98). Ik gis, dat we hier twee broeders voor ons hebben, dat DIRK
in 1546,
te 's Gravenhage
dezelfde is, die door LEDEBOER vermeld wordt als geadmitteerd
Mr.

Dozy

wees

en dat hij later bij zijn broeder werkzaam was.
De naam DIRK JACOBSZ brengt mij tot een conjectuur, die de stelling,
JACOBSZ de opvolger van DOEN PIETERSZ was, te niet kan doen.
93)Registersder Taxateurs bl, 124
Vie de PLANTIN
94)M. ROOSES,
p ..Io6.
96)l.I.p.zo6.
96)Thesauriers-rekeningi,554bi. 9 . Id. 1558 bl. in.
·
97) Weesboek VII bl. 294.
98)AldaarbI.6vo,

'
..

:

dat WILLEbz

'
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woonde JACOB DIRCKSZ .
aan, dat er omstreeks
I s l te Amsterdam
de
huis Engelenburg
Haarlemmersluis
bij
99). Was hij misschien de
van DIRCK JACOBSZ en ook van WiLLEM?
_
Ik

teekende

OLYBLOCK in 't
vader

,

____

_

De laatste boekverkooper,
die we in dit tijdvak
HENDRICK ALBERTSZ of ELBERTSZ.
Ik zeide reeds,

dat hij de schoonzoon

bespreken

en opvolger

antwoordt

op den naam

was van BARTHOLOMEUS JACOBSZ

in "de Bijbel."
Hij werd

2 Mei 1547 als boekverkooper
kort voor het
geadmitteerd
waarschijnlijh
van
dreef
handel
in
en
stak hij de
behuwdvader.
Evenals
deze
hij
overlijden
zijn
papier,
in een behoorlijken
en hoornen
boeken
band, ja men kon later ook pennen, perkament
in
winkel
Van
is
de
tot
leverancier
van
omslagen
zijn
i55
1565
hij geregeld
krijgen.

de schrijfbehoeften
boven velen

keur

WOUTERSZ

zijn
en

aan secretarie,
genoot vindt

thesaurie

en weeskamer.

Dat juist HENDRICK de voordat de secretaris JAN
zijne verklaring,
was.
In laatstgenoemd
buurman
jaar bond hij eenige boeken met
later
deed
al
het
bindwerk
voor 't stadhuis.
Niettemin
hij
eenige jaren
wellicht

hierin

,,caperculen"
dreef hij ook handel

in boeken, zijne betrekkingen
met PLANTYN bewijzen dit.
Dat HENDRIK een vriend was van CORNELIS KAREI,SZ, heb ik reeds gezegd.
Een
ander zijner vrienden
en het pleit voor zijne vrijzinnigheid
was DAVID BARENDSZ,
van
den
schilder
BAREND
CLAESZ
in
St.
goudsmid,
(zoon
Lucas), die otn de geloofsvervolgingen te ontgaan in 1568 der stad ontweek.
Onze

verkeerde

in

zou hij in 1556 en 1557
geen overman
zijn geweest van den Voetboogsdoelen,
hij zou geen huis hebben kunnen
de
in
waarvan
huurwaarde
werd
en hij zou in t573 zijn
bewonen,
155? geschat
op 60
kinderen niet ieder een som van 600 gl. hebben kunnen bewijzen voor moederlijk erfdeel.
Deze vrouw droeg den naam van MARIE BARTI-IOLOMEUSdr. en had hem in verloop
waarvan sommige vroegtijdig
van tijd een aantal kinderen geschonken,
gestorven en zeven
boekverkooper

goeden

doen,

anders

bij haar overlijden
1573 een
nog in leven waren.
Zij had met hem den 26 Februari
mutueel testament
gemaakt voor den notaris Mr. CORNELIS VAN HAMERODE, en had het
kort daarna met den dood bevestigd,
althans den 18 Juni ?573 had HENDRICK zijne vijf
kinderen
hun moederlijk erfdeel bewezen'oo) en daarbij zijn huis "de Bijbel"
minderjarige
ten onderpand
gesteld.
Slechts
korten
1574 werd
tijd heeft hij zijne vrouw overleefd, Den 2 December
zelf
in
de
Oude
kerk
hij
begraven.
Bij de verdeeling zijns boedels traden Mr. JAN THIJMANSZ en Mr. CORNELIS VAN
99)Weesboek III bI. 34 vo.
100)Weesboek IX bl. 321 VO.
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HAMERODE als curateurs op, kochten de drie oudste kinderen DIRK, BELIA en GERBRAND
de goederen
aan BEATRIX
(geb. in 1553) uit, en bleven onder hun beheer houden
in 1555, later
BARTHOLOMEUS (geb. in 1561, in 1585
impotent
genoemd),
(geb.
in
in
1587 vrouw van PIETER PIETERSZ) en
1559,
101),. ERCKGEN (geb.
Apothecar
Deze goederen
bestonden
in
WEYNTGEN (geb. in i 56?? toebedeeld 102).
hoofdzakelijk
met
het
huis
een
o.
a.
daarachter
en
vaste
"de gulden Bijbel",
somcrhuyfgen
goederen
in een slopje van de Pijlsteeg;
uitkomende
voorts een
daarachter,
en
een
kleiner
huis
in
dezelfde
"Absalon"
nog
huis, genaamd
steeg gelegen; benevens
de
een ledig erf, hetwelk een tuin geweest was buiten
Jan-Rodenpoort.
Met den dood van HENDRIK ELBERTSZ ging de boekhandel
,,in den gulden Bybel"
drie woningen

wederom

te niet, om een tiental
'"

jaren

later,

op een gansch

andere

plaats

trouwens,

te herrijzen.

'

-

mocht men de mannen van kunst en wetenschap niet
In den tijd van den Anonymus
thans betreuren
we het, dat hunne namen op enkele
hebben geacht,
vermeldenswaard
bleven.
Er
heerschte
een opgewekt kunstonbekend
na
ons
ongetwijfeld
uitzonderingen
voor het eerste vinden
we in de omstandigDe bewijzen
leven.
en wetenschappelijk
hier reeds een hooge vlucht had genomen.
op dit tijdstip
heid, dat de renaissance
van dien tijd, om
vinden we nog genoeg verspreide proeven in de bouwwerken
Daarvan
niet
de
minder
nieuwe
Maar
oordeelen.
kunnen
er over te
spreekt
stijl uit de schoon
Het is bekend, dat ook
schepenen gebruikten.
zegels, die de Amsterdamsche
gesneden
hadden
maar dat men hier
toen reeds vele dienaren
gevonden,
wetenschappen
van een vijftal beoefenaars
van
elders niet achterstond,
blijkt o. a. uit de aanwezigheid
in
der
die
GOLTZIUS
dien
a
nieuwe
toen
tijd (1556
wetenschap
1558)
muntkunde,
ontmoette.
Amsterdam
en mogen we
heel wat veranderd,
In een halve eeuw was er in Amsterdam
de

bij
de
te
de

als maatstaf gebruiken,
voor de vermeerderde
van een aantal boekwinkels
aanwezigheid
behoefte aan geestelijk voedsel, dan hebben we reden ons over het aantal nijvere poorters
in de
die door het drijven van een boekhandel,
te verheugen,
boekdrukkerij
of boekbinderij
stad een middel van bestaan vonden.
sterk ontwikkelde
en welvarende
.
aan het onderwijs
was dit een gevolg van de zorg, die de regeering
Ongetwijfeld
de
te ontlater
deed
om
haar
en
die
besluiten,
schoolknapen
besteedde,
weinige jaren
in de kerken te zingen.
om de votief-missen
heffen van de verplichting,
in de
101)Deze, in 1605 Apothecar te Alkmaar, verkocht het graf van zijn grootvader BARTIIOLOMEUS
JACOBSZ
Oude Kerk den 8 Nlaart van dat jaar.
io2 Weesboek X bl. 83 vo.
THIEDERICUS
103) Hunne ,namen, zijn: WILHELMUS
Schout) HANO
praefectus. (WILLEMDIRKSzBARDESIUS,
HELISEUS
MASLESORTANUS
SIMONSONIUS
(Elias .... )
SIMONSZ)
frisius,Dr. Med. JODOCUS
juris consultus(JOOST
HERMANIUS,
HOEGAERDEN
en PETRUSSOMERUS
(PIETERSOMER). Ik kan den naam van den PeriSlOriariS vAN
daarbij voegen.
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Aan
door

de

geestelijken

beide
en

van

werden

die
boekerijen
langzamerhand
verbonden,
Meermalen
vindt
men
verrijkt.
melding gemaakt
aan leden van de regeering,
toebehoord
hebbende
aan

parochie-kerken
leeken werden

bibliotheken
particuliere
doctoren
of licenciaten in de godheid,

de medicijnen

of de rechten,

en aan geestelijke

of

wereldlijke
priesters.
We geven hier den catalogus van een hootdzakelijk
bibliotheek,
juridische
die geen
Het was de
onaardige bijdrage vormt voor de geschiedenis van de beoefening van het Recht
bibliotheek

van den Amsterdamschen

pensionaris MR. FLORIS VAN HOEGAERDEN, een s'ebo?en
die in ?5q.2 tot dit gewichtige
ambt werd gekozen en het tot 1552 bekleedde,
Leuvenaar,
toen hij op Heilige Misse overleed. 111) Een blik op deze boekenschat
bewijst duidelijk
hoezeer het Kanonieke
en het Romeinsche
recht bij de rechtsgeleerden
van dien tijd in
stonden.
achting
zulke romanisten,
ter zijde stonden

Het

landsrecht

moest

wel

in verval

onder den invloed van
geraken
die in moeielijke gevallen de schepenen zoowel als de burgemeesteren
en met rechtskundige
adviezen voorlichtten.
BOUCKEN IN FRANCHOYS.

'
Les coutumes et statuz particuliers de la pluspart des Bailliages.
Sensuit le preut chevaillier Artus de Bretaigne.
Recueil d'aucunes lectres et escriptures.
L'adolescence clementine aultrement.
Le livre de nouvel faisant des sept parolles.
'
Le prothocolle, stille et science des notaires royaulx, tabellions, greffiers.
Le grant somme rural.
Le livre d'ore de Marc Aurele empereur et eloquent orateur.
Preparation de la mort.
Cronique et histoire faicte et composee par feu messire Philippe de Comines chevaillier.

,.

"

DUYTSCHE BOUCKEN.
Een profitelyck boecxken van nieuws geordonneert ende wederom gecorrygecrt om te leeren Franchoys
spreken gemaeckt hij Jacob Huyssens, schoclms. t'Antwerpen.
Die cronycke van Vlaenderen int corte.
d'Instructie van den Hove van Hollandt.
Institutiones Imperiales in duytsch, oft den gerechtich oorspronck der keyserlycke rechten.
Een tractaet van crimineele saken, ende die maniere om een proces te voeren bij malcander gebonden.
De wech des levens.
Summe ruyrael gemaickt bij Jan Bottelgier.
Een tractaet van criminele saken.
'
Het wonderlijck leven van Esopus.
,
Een evangelien boeck in duytsch, maer die eerste zijde is daer uyt.
Een schoon en geleert onderwijs hoe cristen menschen geloven ende leven zullen.

Io4)Zij ligt ter Weeskamerin de lade H.
los) Mr. FLORISVANHOEGAERDEN
bekleeddebehalve het pensionarisschapook het Notaris-ambt. Hij was gehuwd
met ELISABETH,
eene dochter van Mr. MICHIELRusE of RUYSCH
en van MARYKE
ADRIAENS.FLORISkoch den 29
naast het Agnieten-conventvoor m25 gl. en had er op de bovenkamereen
April z55o een huis op de Oudezijdsburgwal
"casse en coetse" gemaakt. Zijne weduwe verhuurde het aan zijn opvolger Mr. REINIERZWIJNvoor 52 gl. 's jaars.
Zijn nalatenschap bedroeg 4100 gl., en hij had een rijken inboedel. Na de reductie der stad vond ik zijn zoon FLORIS
als spekkooperin de Vo elsteeg terug.
<.
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Een choon geestelijcke verclaringhe van dat waerdyge heylyge sacrament.
Vocabulare van nyeuws geordonneert bij Noel van Barlaymont.
Die cronycke ende gesciedenisse van Gelderlandt.
Receuil oft verhael van sommige brieven van saicken gebuert tusschen de keyserlycke Majesteyt ende de
Coninck van Vranckrijck.
Affscheydt ende determinatie van 't gene de keyserl. Mat. ende staet des Rijck gedaen ende geslooten
hebben op den Rijcksdach tot Ausburch.
Noch twee boecken in Overlantsche taele, d'eene in groot formaat, ongebonden getituleert des Heylygen
Roomschen Rijck ordnungen, en d'ander in cleyn formaet, gebonden, geintituleert verscung leibs und seel.
'
BOUCKEN IN LATIN1:.
Tria voluniina juris canonici viz decretales, decretum et sextus cum Clementino.
_
Vocabularius Juris.
'
Duo tomi artis notariati.
Institutionum imperialium libri quatuor.
Aureum singulareque opus Joannis de Terra Rubea.
Summa angelica de casibus conscientic.
'
Summa Azonis.
Fallentia Socini cum regulis cum suis amplificationibus et fallentiis a toto jure delecta.
Aymari Rivallii Allobrogis jurisconsulti eruditissimi eloquentissimique civilis historia Juris. Sive in XII
tabularum leges commentarii libri quinque.
Johannis Ferrarii Montani advocationes in quatuor institutiones Justiniani libros.
Viatorium Juris.
Institutionum sivc elementorum divi Justiniani sacratissimi principis quatuor.
Caii Suetonii Tranquilli vite XII caesarum.
Institutiones juris civilis libri quatuor.
Excercendarum causarum civiliu m quotidianarum formula.
Ardree Alciati Mediolanensis.
Flores legum.
Institutionum sive elementorum divi Justiniani libri quatuor
Hortulus anime
,
.
Vocabularius perutilis utriusque juris
Epistole et evangelia totius anni, cui primus quaternus deest
Excellcntissimi legum interpretis domini Mathei de Afflictis Neapolitani de jureprotomiseos perutilis tractatus
'
'
Harmanni Torrentini prima pars grammatices
Omnium gentium mores, leges et ritus. Johanne Bodino auctore
Flores ultimarum voluntatium
Joannis Hanspergii
Classis quinta actionum juris, Joanne Oldendorpio auctore
'
In utriusque Juris libros introductorium
'
Tractatus perutilis domini Mansuerii
.
Processus judiciarii totius compendium
_
.
Murmellii pappa
Dictionarius latinus et gallicus
Lambertus de camponibus
.
"
Cato.
Consilia Frederici de Senis, cui prima pagina deest.
'
'
.
Hortulus anime secundus.
Consilia criminalia Bartolomei Cepolle. - .
-'
Decreta Synodi diocese leodiensis.
,
'
.
Infantia grammatices
.
_
Consilia Thome Grammatici.
_
Liber Tobie.
'
'
.
-
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Articuli orthodoxam religionem sacramque fidem nostram despicientes.
Formula reformationis per Cesaream Maj.
Corpus legum incerto auctore in compendium reductum.
Assertio Juris Imperatoris Caroli in Geldrie ducatum.
_
Tridentini consilii acta.
Compendiaria forma procedendi extra-ordinarie in controversis criminalibus.
is, weet ik niet.
Dikwijls bepaalde een
van zijne familie
dat
zou
ten
dienste
boekenminnaar,
zijn boekerij
blijven
Soms luidde de beschikuit haar, die zich aan de studien zou wijden.
of van dengene
daaruit moesten worden
in
haar
of
wel
enkele
boeken
dat
belangrijke
geheel,
zij
king,
maar geschiedde
dit
kerk- of klooster-bibliotheek,
naar de een of andere
overgebracht
Wat

er

van

deze

bibliotheek

·

l'

geworden
onvervreemd

deser stede."
niet, dan werd ze met den inboedel publiek verkocht door "den conchierge
Dit had o. a. plaats met de boekerij van den op 18 December
1552 overleden Mr. JACOB
welke
van
in
leven
St.
Ursulen-Convent,
boekerij de kapitale prijs van
pater
JOOSTEN,
145 gl. 9 st. 8 penn. opbracht,
blijkens een post in de rekening van de voogden zijner
erfgenamen los).
deze bibliotheek
van geen gcringe beteekenis
moet zijn geweest, iswmeer dan
Wat boeken in dien tijd nieuw kostten
een vermoeden.
laag,
schijnt ons fabelachtig
zelfs als we daarbij de hoogere waarde van 't geld in rekening brengen.
met
een lijstje van boeken tusschen
Ik geef hieronder
I 5 54 en I 56o aangekocht,
minderjarige
Dat

de
had

besteed.
daarvoor
prijzen
maar er loopen toch

weten

thuis

is waar zijn 't boeken, die een schooljongen
noodig
wel
van
die
onze
zullen
classici
onder,
bibliophilen
eenige
Wel

te brengen.

,Noch ontfangenvan den boecken vyt dat sterfhuysvercoft,als in 't lang verhaelt staet in een registre daeraf
"gemaect, bij diverscheluyden gecoft" - In margine staat "dit register hierbij onergeleuert. I"Het was echter nict meer
aanwezig, Weeskamer Lade 24.
107) Zijn naam was CLAESMAETGE,
OCCOPOPPIUSZ
zoon van CORNELIS
JoosTENen neef zoowel van SYRRAND
als van voornoemdenMu JACOBJOOSTEN,
pater van St. Ursulen. Deze schooljongenwerd later apothecar en noetnde
zich toen NICOLAUS
MATIUS.
,
"
'
ins) Van Johannes Rinius.
109) Syntaxis Varennii(Griekschj.
>.
IIO) Dit was de bekende grammaticavan Johannes Despauterius.
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der zestiende eeuw zoodanig veranderd
bij die van
de prijzen der boeken daargelaten
dat er
een dertig,
nog
veertig jaren vroeger,
om te kunnen zeggen, dat het toen
boekhandel
aan ontbreekt,
slechts een antiquarische
was tout comme chez nous.
De
in oude boeken schijnt echter niet van dien tijd te zijn geweest.
De handel
De

is in 't

toestand

midden

bij verschillende
boekverkoopers
bewijzen,
achtereenvolgens
uitgekomen,
dat de oplagen in dien tijd niet groot of spoedig uitverkocht
waren, en
naar
dat men meer naar nicuwe dan
oude boeken vroeg.
die ik te Amsterdam
De eerste oude-boeken-handelaar,
ken, en die aan LEDEBOER
moest
leefde
een
halve
eeuw
later.
blijven,
bijkans
Hij was een telg
natuurlijk onbekend

vele

dunkt

uit

herdrukken,
mij, en

een

Oost-Friesch
geslacht,
oud-adellijk
state te Sauwert had bezeten.
gelijknamige

ik als
ONSTA, ontmoette
van
hoek
de Langestraat

oude-boeckverkoper
in I 593 en 1618.

noem

slechts

tusschen

ik

zijn

naam

hier

155o en ?56o het eerst

Ik noem

dat

een

Deze
in

groote honderd jaar te voren zijn
edelman GERRIT of GIJSBERT ABELSZ
"de drie oude Oost-Vriesen"
op den

Daar

om
terloops,
worden vermeld.

hij niet in dit tijdperk thuis behoort,
over tegaan tot de boekverkoopers,
die

de boekbinders

HANS JONGE en ANTHONIE COURTSZ, de boekverkoopers
DIRK JANSZ, ADRIAEN BARENTSZ, CLAES JANS? VAN DEVENTER, de boekdrukker
HARMEN
voorts
THYMAN
DAMIAEN
PIETER
PIETERSZ,
PIETERSZ, JELIS JANSZ,
JANSZ,
WILLEVISZ,
ABRAHAM VAN DER BEECK en CORNELIS CORNELISZ, boekverkoopers
of boekbinders.
Van
ongetwijfeld

de

meesten

meer

werd

aan 't licht

mij

slechts

weinig

bekend ;

een voortgezet

zal

onderzoek
'

brengen.

' m) De bekende grieksche GrammaticaCleonardi(Cleynaert).
CompendiumJoannis Rinii in GrammaticamDialecticamet Rhetoricam. '

'

I

.
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HANS JONGE of JONGH werkte in 1550 22 dagen op de secretarie
een som van i
I sc. vlaamsch als loon 1'3). Nog in I s s7 was
en ontving
daarvoor
in het Verwers-steegje
aan de oude zijde,
toen
binnen
de
stad
woonde
hij
gevestigd.
Hij
in een huis, dat door de taxateurs
op 6 2 vl. werd geschat 114).
_
De

boekbinder

mede boekbinder,
COURTSZ, van Oerdorp in Friesland
geboortig,
der
zoozeer
secte
In
handen
der Justitie
herdoopers.
aanhanger
gevreesde
komen werd hij in 1553 veroordeeld,
om met den zwaarde te worden onthalsd 115).
ANTHONIS

der

een

Na

het

"bouckvercooper"
Ik
huysken."
overnam

na

was
ge-

van CORNELIS KARELSZ betrok
DIRCK JANSZ
overlijden
waarschijnlijk
die twee doeren
van 't Paelden winkel op de Nieuwe brug "tusschen
niet
direct
dat
de huur
omdat
aanstonds
blijkt,
hij
zeg waarschijnlijk,

CORNELIS' dood.

Het is mogelijk, dat de weduwe de zaak nog gedurende
is het, dat DIRCh in November
van den
1554 als huurder
den loop van 't jaar 1556 aan de stad voor anderhalf jaar
huur,
Mei deszelfden jaars, 24 gulden betaalde.
later
vinden
wij
Nog een jaar

een half jaar aanhield.
en in
winkel optrad,
tegen
eindigende
hem als huurder

Zeker

Toen echter had de stad hem met de helft van de huurgenoemd
Er
schijnt omstreelis dien tijd iets met hem te zijn voorgevallen,
penningen
opgeslagen.
om boekverkooper
te zijn verbeurde.
waardoor
hij zijn bevoegdheid
Wij weten, dat dit
een gebruikelijke
straf was voor 't verkoopen van verboden boeken.
In 't volgend jaar

wordt

kramer
van den winkel
en als zoodanig bleef hij huurder
hij althans
genoemd,
en wel CLAES JANSZ, de "stede" betrok" en als
totdat in I s s9 weder een boekverkooper,
schuldenaar
bij de erfgenamen van VAN SICHE1Z in de plaats trad van DIIVCK JANSZ
Wat er verder van DIRK JANSZ geworden is, boezemt ons weinig belang in, nu we weten
dat hij den boekhandel
verliet.

CLAES JANSZ, van Deventer,
aan
JANSZ is zijn opvolger
te Amsterdam
bekend.
Wel vermeldt hij een CLAES JANSZ
LEDEBOER als boekverkooper
in 154I-44,
als boekverkooper
te 's Gravenhage
die 22 September
1546 werd geadmitteerd, maar het blijft de vraag, of we hier aan een en denzelfden persoon hebben te denken.
Evenmin

als

DIRn

'Thesauriers-rekening..
.
Register der taxateurs,blz. 123 vo115 Justitieboek,£0. 208 vo aangehaald in de Oorkonclenvan 't Hist. Gen. te Utrecht .I8:i6,feu.
m) Thesauriers-rekeningeni556, blz. 31 en 31 vo.
'/.ie liiervoor blz. 187.

,
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Indien

dit

inderdaad

palen,

zijn

woonplaats
in het

vinden
gevestigd
Twee jaren later
hetzelfde

hij

geval is, dan
naar Amsterdam

het

treedt

Goysterssteegje
hij op als huurder

verwoonde

als

PIETER PIETERSZ

heeft hij, wanneer is thans nog moeilijk
te behem
alwaar
we
in
overgebracht,
het jaar
I557
als bewoner
van een huis op 6 £ geschat"").
van den winkel

voor 't paalhuisje 119), waarin
hij daar niet gebleven, want in

zijn voorganger.
Lang is
hem in dien winkel op. In Maart

dat jaar trok deze
verliet CLAES dit levendige en drukke punt niet, maar huurde een "stal"
of winkel, mede aan de oostzijde van de Nieuwe brug, dus naast of juist tegenover
zijn
vorige standplaats
gelegen, waar hij een even hooge huur aan de stad betaalde
120). Tot
eene geregelde
dier huurpenningen
in het jaar r 57o hadden de thesaurieren
aanzuivering
I56I volgt
er in. Daarom

van

werd ingedaagd
te boeken, in weerwil dat hij in 1568 wegens de hervorming
121). Het
hem
al
dat
dit
voor
afliep.
netelige geval nog
gunstig
schijnt,
tusschen
hem en de erven van zijn voorganger
Hoe we ons de verhouding
is mij niet duidelijlc.
Of hij 's mans opvolger
CORNELIS KARELSZ hebben
voortestellen,
was in dien zin, dat hij met den winkel ook het uithangbord
over nam, zou ik niet durWel

we, dat "het gulden Missael"
nog in i 563 bestond, toen er
en eylanden"
een te Antwerpen
gedrukte folio atlas "die nieuwe werelt, de landschappen
Was dan PIETER
te koop lag, maar wie dien winkel hield staat er niet bij vermeld.
van den winkel voor 't Paalhuis misschien tegelijk in 't bezit
PIETERSZ bij 't betrekken

ven

beweren.

van
het

't uithangbord
waar
althans

dat

ADRIAEN

admitteerd

..

weten

Ook op dit punt blijven we in twijfel verkeeren,
wanneer
gekomen ?
XVII.
bl. 77 mededeelt,
is, wat CONSTANTER in den Navorscher
van CORNELIS KAERLSZ den 9 Januari r 560 geBARENTSZ als opvolger

werd.

ADRIAEN BARENDTSZ geeft een nieuw bewijs voor de stelling, dat de datum
niet altijd overeenkomt
met den datum van vestiging als boekhandelaar.
van admissie
en reeds in I s s7 ontmoetten we ADRIAEN BARENTSZ
Eerst in 1560 werd hij geadmitteerd
als bewoner van een op 20 £, geschat huis in de St. Olofskapelsteeg
"boeckvercorer"
122).
Deze

niets meer dan het jaar van zijn admissie
L?:DEBOER vermeldt van dezen boekverkooper
en toch heeft hij meer dan 40 jaren zijn beroep uitgeoefend.
Hieruit kan men eenigzins
.

.
.

l18j Register van de Taxateurs.
'
1t9? Thesauriers-rekening1559, hlz. 27 vo.
bl.
38.
120) Thesauriers-rekening1562,
AmsterdamD. I. bl. 310. Geen andere boekverkoopcr,die den naam CLAESdraagt, is mij in
121) WAGENAAR
dien tijd bekend.
van
CARELSZ
122) Registervan de Taxateurs. Dit was zeker hij de St. Olofspoort,een aanwijzingdie ook CORNELIS
ook werkelijkCORNELiS' opvolger,
dan moeten
zijnen winkel gaf. Dan zal 't wel hetzelfdehuis zijn geweest. Was ADRIAEN
wij het er voor houden, dat de laatste 6n een winkel daar ter plaatse een boekenstalvoor 't paalhuis had,hetgeenzeker
niet onmogelijkwas.
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hoeveel

afleiden

boeken

zestiende-eeuwsche

moeten

zijn

verloren

gegaan,

om een der-

te verklaren.
in de vergetelheid
verdwijnen
een tuin op het
in 1592 aan de stadsregeering
Onze boekverkooper
verkocht
ouds
de gegoede burwant het was van
Appelmans-pad
121) . Dit pleit voor welvaart,
bezat.
Voor die welstad haar zomertuinen
omgeving der
gerij, die in de onmiddelijke
gelijk

Het was op
een bewijs het koopen van een eigen graf in de Oude kerk.
boekbinder
daartoe
toen
dat
onze
ADRIAEN,
overging 12') en
genoemd,
1597
letters A. B., hetzij met het:
het aanstonds
liet merken,
hetzij met de aaneengevoegde
beide..
of
wel
met
volgende merk,

vaart
den

is mede

i 1 Maart

Dit

graf zou echter niet lang in zijn bezit blijven, want den 29 Mei daaraanvo19
BAREND en EGBERT ADRIAENSZ, zijn zoons, voor kerkmeesteren,
om
gende verschenen
van wege hun vader van dit graf afstand te doen ten behoeve van de zuster van den
verkooper
1:)'»).
Ofschoon we den dag van zijn overlijden niet kunnen opgeven, mogen we aannemen
dat hij dien verkoop slechts enkele jaren heeft overleefd.
Wij zullen later zien, dat zijn
zoon
in
als
in
de Warmoesstraat
"in 't gulden Schrijfeerstgenoemde
i5gi
boekverkooper
boeck"
Is dit als een variant van het uithangteeken
van zijns vaders winkel
optreedt.
te beschouwen,
dat ADRIAEN "het gulden Missael" had uitgehangen,
of moeten
gesteld
we aannemen,
dat ADRIAAN omstreeks
en reeds vroeger onder
159 de zaken kwiteerde,
veranderde
Missael"

..

tijdsomstandigheden
had laten varen ?

het

uithangteeken

van

CORNELIS

KARELSZ ,'t

gulden

De

PIETER PIETERSZ, eigenlijk PIETER SWERTKENS geheeten, van
boekverkooper
wien we reeds
zoo even melding maakten,
ik het eerst in het register
ontmoette
der taxateurs
van 1557
een
huis op de Braeck, dat een
Hij was toen bewoner van
huurwaarde

van

40

gl.

vertegenwoordigde.

Ook

hij

zocht

het gewoel

van de Nieuwe

.
.
Stads-kwijtscheldingen,
12t) Oudste grafboek der Oude Kerk, bl. 61.
125) Id.
126) BIz. 45. Of hij dezelfde persoon is als een boekbinder van dien naam, die blijkens LRDEBOER
in 1555te
Leeuwardenwerd geadmitteerd,betwijfelik.
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,

voor zijn boeken te vinden, maar
koopers
brug op, om onder de velc voorbijgangers
daar de oostzijde reeds bezet was, koos hij een "stede" aan de westzijde op den vleugel
het sierlijke gebouw op den hoek van Damrak en Haringvan de brug juist tegenover
een
waarvan
gedeelte in wezen is gebleven, en dat in die dagen algemeene
pakkerij 127),
nog
een benaming die het in dien tijd zeker verdiende.
bekend
was als "het hooge huis",
en liet er een "stal" of "winckel"
huurde
Die "stede"
van
Thesaurieren,
bouwen,
hij
Van 15 Februari
1556 tot in 1561 vinden we hem
nederlegde.
Toen
als
huurder
verplaatste
genoemd.
hij zijn zetel naar
Thesauriers-rekeningen
oude winkel van CORNELIS KARELSZ en CORNELIS CORNELIS REMMENZOONSZOON
hij zijn voorraad

alwaor
in de
de

in zijn plaats.
PIETER

komt

had het er niet bij gelaten om behoorlijk
boeken
geapprobeerde
had
ook
verboden
lectuur
man
te
in
hij
verkoopen;
gaanden
voorraad
stond, ze
gehad, wie weet zelfs, of niet PLANTYN, met wie hij in betrekking
die nering was, zoo duur zou hij er voor boeten.
hem had verschaft.
Zoo voordeelig
van het Hof van Holland "te.n eeuwigen dage
In Augustus
1560 werd hem bij uitspraak
aan

en

den

komenden

drie jaren te
werd hem opgelegd gedurende
die hem weinig toelachte en die hij
cen gedwongen
tnatigheid,
voor 20 gl. afkocht 128). Van dat oogenblik af wordt PIETER SWERT-

nering geinterdicecrt"
en brood te zitten,

?ijn
ier
enkele

dagen

later

en daarenboven

Wel verre van door dit vonnis in ongenade te zijn gevallen
genoemd.
en
zich
de huur te zien opgezegd, bleef hij voortdurend
huurder
stadsregeering
van de kas voor 't Hooge huis, en sedert I s6I van 1 den winkel voor 't Paelhuis 13°),
"cramer"

§ij
eerst

de

op de Damsluis
hij in r 5?2 op nieuw verhuisde naar een stads-winkel
waar we hem nog in i 583 ontmoetten
zijde van de Vischmarkt,
In de "stal"
voor 't Hooge huis zoowel als in die voor 't Paelhuis
I'
meer gevestigd.
I5E)II geen boekhandelaars

totdat

.

Een

en dus
persoon
gelijknamigen
TIIYMAN PIETERSZ, van wien we hiervoor
in de Halsteeg
,,boeckebinder"
gevestigd,
WILLEw
.

JACOl;sz bewoond,

hoogstxvaarschijnlijk
gesproken
in een huis

op een huurwaarde

van 20 9

dat,
was

aan de oost-waren

sedert

kleinzoon van dien
vinden we in 1557 als
door
evenals Engelenburg
een

Dit huis was

Gelukkigis er nog geen boete gesteld op het gebruik van de oude straatnamen,als op dat van de oude maten
en gew,clitcn. De nieuwe naam voor al de verschillendegedeeltenvan de oude Buitenkantwil er bij geen rechtgeaard
Amsterdammerin.
128) justitieboek, aangehaaldbij KONING,
lijfstraffel.Rechtsplegingte Amsterdambl. 5i. 57.
bl. 406.
dezelfdepersoon is, blijktuit M. RooSES,Vie de PLANTIN
en PIETERSWERTKENS
129) Dat PIETERPIETER9Z
Iao) Onze PIETERhad daar zonder vergunningvan Burgemeestereneen nieuwenwinkel getiinmerd, De stad nam
dit getimmertein 1564voor 54 gl. van hem over. (Thesauriersrekening1564bl. II3 ,)
_
131) Thesauriers-rekeningen....'
,
'
'
=
132) Zie blz. 176.
°
,
Register van de Taxateurs.
_
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.

en droeg tot aan de
schuin tegenover de Pieter Jacobs-dwarstraat
aan de Noordzijde
in
tot een Damstraat
het nummer 85
buurt J. De eigendie de Halsteeg
hervormde,
ter
afbraak
het
stadsbestuur
berusten thans
van
dit
huis
door
aangekocht,
domspapieren

gelegen
amotie,

bekrachzich een stuk, dat hij met zijne handteekening
door den aankoop
we zien, dat hij in 1562 zijn eigendom vërgrootte
tigde en waaruit
erf.
een
acte
Uit
van
van een achter zijn huis gelegen ledig
blijkt, dat hij in dit
van zijns buurmans huis het vermoeden'
jaar nog leefde, terwijl de eigendomsbewijzen
ten. stadhuize.

Daaronder

bevindt

Veertien
dat hij in 1575 nog niet was overleden.
jaar later verkocht zijn
wettigen,
dochter AELTJE THYMENS, toen weduwe van den kaaskooper JAN S?rwonTsz, het ouderlijke
huis en droeg het den 16 Juni 1590 voor schepenen aan den kooper op.

van a'e
deelt CONSTANTER
den reeds aangehaalden
jaargang
in
VVILLEViSz
als
te
Delft
werd geadmitteerd.
DAMIAEN
1546
boekverkooper
mede, dat
Of hij geruimen tijd te Delft zijn zaken heeft gedreven, zou een onderzoek in 't Delftsch
Zeker is het, dat op 23 Juli r 56o door DAMIAEN WiLLEMSZ
uitmaken.
archief moeten
het burgerrecht
van Amsterdam
werd gekocht.
Toch was
van Delft, boeckvercoper,
deze
stad
binnen
metterwoon
In
drie
1557 toch,
gevestigd.
jaren vroeger
hij reeds
- wij zouden
tusschen de Boeren- en Betaniensteeg
woonde hij immers aan de "vesten"
- in een op Iq.
het Trippenhuis
thans zeggen
tegenover
op de Kloveniersburgwal
een aanzienlijke
buurt, een ware uithoek van
geschat huis. 13i) Het was daar geenzins
zich
echter
liet
een
deel
der
waar
de stad,
vinden, omdat weinige huizen
gaarne
burgerij
In

Mr. WOUTER JANSZ de eenig bekencle "stove" hield,
niet voor den wind te gaan. In 1566 had
Toch scheen het onzen boekhandelaar
getrcden als looloende ? bode, 138? een
hij de zaken aan kant gedaan, en was in stadsdienst
van
aard
der
zaak
een
den
waartoe slechts
maar
uit
groot vertrouwen,
nederige
post,
Tot in 1569 vonden we hem in deze
worden
konden
aangenomen.
weinige personen
verder

niewve
trekken

betrekking

genoten
niet melden.

Of hij toen .naar zijn meening genoeg van het reizen
genoemd.
had en een anderen werkkring
zocht, of dat hij overleed kunnen

Weesboek VIII bl. 2.
Navorscher1867, hI. 77.
Thesauriers-rekeningvan dat jaar bl. 28vo.
137) Register der T'axateursbl. 162...
in den hoofde
138
I 'Thesauriers-rekeningen

'

,

'

en
we
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den bij LEDEBOER niet vermelden
JORYS VAN CAMPEN, kunnen
boekverkooper
dan
dat
in
anders
niets
mededeelen,
hij
1557 binnen deze stad woonde
wij
aan de Nieuwe zijde op de westzijde van den Achterburgwal
bij Jan Thaemsz-stege
(dicht
huis
de
in
een
op 14 E geschat t:!9).
bij
Korsjespoortsteeg)
,
Van

tot

.

heden

Slechts

weinig
die

boelsbinder,
Hij wordt

hier

in boeken

op.

op

talrijker
26 Maart

JELIS JANSZ van Antwerpe1J,
dezer
stad werd ingeschreven
1557 op den poorterrol
14°).
hield
boekbinder
doch
zich
ook
met
den
handel
genoemd,
zijn

onze

berichten

over

uitdrukkelijk
Ook hij was er niet huiverig voor om boeken, door de censuur met de
aan den man te brengen.
Uit dien hoofde ontging hij zijn
zwarte kool aangeteekend,
Den 22 Maart
straf dan ook niet.
156o werd ook hem gelijk zoovelen zijner vakgenoten
klinkt
immer
te
verboden
zonderling
"zijne negotie
mogen exerceeren"
141). Eenigzins
Maar
was."
voor die veroordeeling:
een der argumenten
"omdat hij niet geadmitteerd
der boekverkoopers
zich aan deze formaliteit onderde minderheid
we zagen, dat slechts
De
worpen had, zonder dat zij, voor zoover mij althans bleek, daarom aanstoot leden.
van de verboden boeken gelegen zijn geweest.
hoofdgrief zal dan ook wel in 't verkoopen
.
Wat er verder van dezen Vlaming geworden is, bleef ons onbekend
142). Uit het
men moet zijn met de bewering dat boekbovenstaande
blijkt aliveder hoe voorzichtig
binders

geen
Een

Pylsteeg
boekdrukker
zullen

boekverkoopers

boekbinder
Ik
en

kan

zijn.
in i 55? genoemd als bewoner van een huis in de
de bekende
dat deze persoon
aannemen,
kunstverkooper,
HARMEN JANSZ l\1ULLER zou zijn, die we zoo aanstonds
'

HARMEN wordt
niet

plaatsnijder

behandelen.

ABRAHAM VAN DER BEECK genoemd, kocht het burger recht
boekbinder,
In 't volgende jaar droegen Thesaurieren
van Amsterdam
op den 16 December
kaart
van de Zuiderzee, welke DIRK JANSZ
om
een
bouckebinder"
die
op
,,ABRAHAM
HOEN koster van de Nieuwe Kerk 146)voor de stad had gemaakt, op linnen te plakken.
Meer is mij niet van hem bekend.
Een

ander

13s) Registervan de taxateurs bl. 56 vo. JAN THAEMSZ,
lijndraaier,had daar zijn houttuin.
140) Thesauriers-rekening.
Confessie-en Justitieboeken aangehaaldbij KONING,
lijfstr. Rechtspl. bl. 5i.
In r5?g wordt zekere JELYSals boekverkooper binnen Zwol gemeld. (Mededeelingvan den Heer VAN
in Oud-HollaudI bl. 226). Zou hij daar zijn geluk zijn gaan beproeven?
SOMEREN
143) Register der Taxateurs.
Thesauriers-rekeningvan dat jaar bl. 27...
145) Thesauriersrekeningz56o bl. 108.
146) Zou hij onze voormaligeboekverkooperDIRKJAhsz zijn? De kosterleverdein 1567nog de zegelwasaan de stad.
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die 29 October I56o werd geadmitCORNELISZ is een boekhandelaar,
naam
het
die
eerst
noemde,
CONSTANTER,
zijn
voegt er bij, dat hij waarschijnom
was, omdat de schout van dit eiland bij 's mans aanvraag
afkomstig
lijk uit Texel
Ik gis, dat hij dezelfde perscon
is als die CORNELIS
admissie
een attest
overlegde.
CORNELIS

.
teerd.

CORNELIS REMMENZOONSZOON, die we in I56I den winkel van PIETER SWERTKENS voor
't Hooge huis zagen betrekken
Hij werd toen echter "cramer"
genoemd, hetgeen
dat
ook
hem
om
de
een
of andere reden zijne "nering geinterdiceerd"
zou bewijzen,
was,
en dit zou op zijne beurt

Een
in

het

aantal

tijdvak
zwaar

verklaren,

boekverkoopers,
door TER Gouw

waarom

er zoo weinig

die we hier bespraken,
zoo kenschetsend
de

van hem gevonden

is.

leveren

er het bewijs voor, dat
de
nacht genoemd,
Spaansche

tak van handel en industrie,
drukte, deze belangrijke
op den boekhandel
deze krachtige hefboom van ontwikkeling
en wetenschap
deed kwijnen, en ten slotte het
moest worden voor de oprichting
van boekwinkels en de nederzetting
grootste struikelblok
censuur

van

vreemde

boekhandelaars,

tigde en verdraagzame
en gevonden.

die

regeering

meermalen
onder
vroeger
binnen de veste bescherming

de

hoede

en steun

van een gemahadden gezocht

dan toch
van vooruitgang
ontdekken
we, zoo al geen achteruitgang
dit
en
toch
was
Amsterdam
door
handel
en zijn
gebied
zijn uitgebreiden
op"
die welvaart en weelde verspreiddeli,
een der plaatsen geweest aangewezen als
scheepvaart,
In

stede

stilstand
het

zou wo rden
wa,re, om reeds nu te zijn, wat het in latere jaren voor den boekhandel
Het verwondert
ons daarom
niet, dat we in de twee volgende decennien geen
nieuwe boekverkoopers
den
zien ingeschreven,
en dat we ons bij de verop
poorterrol
van boekverkoopers
tusschen
de jaren
melding
I s6o en I58o tot zeer weinige moeten
Ik
wil
nu
niet
er
dat
niet
beweren,
bepalen.
nog enkele andere dan degene, die ik hier
noem

bestaan

maar

van anderen

hebben

15°), maar wel, dat zij althans voor 't meerendeel niet zelven uitgaven
de boeken in commissie kregen en te koop legden in den winkel.
Op
die wijs konden zij wellicht volstaan, met in plaats van zich te laten inxchrijven als boekverkoovan 't kramersgilde
te koopen.
Ik moet het er voor houden, dat daarper, het lidmaatschap
die met PLANTYN in betrekking stonden, aan mijn aandacht
door de volgende boekhandelaars,
GERBRAND ALBERTSZ, HENDRICK BARENTSZ, wellicht
een broeder van
zijn ontsnapt.

"
i471 Navorscher1867 blz. 77.
14e) Zie hiervoor blz. 198.
Als een bewijs voor dien stilstandkan ik b. v. aanvoeren,dat er in 1560 nog geen muziehdrukkerijhier ter
stede bestond en de gezangboeken voor de choorkinderen,die tot dusver geschrevenwcrden, toen voor 't eerst door
over wien
burgemeesterenwerden aanbesteed bij den te Leuven gevestigdenmuziekdrukkerPIETERVANDENPHALIESE,
men veel wetenswaardigslezen kan in ALPH. GOOVAERTS'
schoone monographie"Histoire et bibliografiedc la Typografie
musicale". Voor 800 stuks cantualen,die hij leverde,kreeg hij gl. 16 : 13 : 4uitbetaald.
van i56o).
(Thesauriers-rekening
:
PIETERSZ
en MATTHEUS
lso? U l?et tijdvad i55o -i56o mis ik b. v. gegevensoverde boekverkoopersCLAES
JACOBSZ.
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BARENTSZ waarvan

ADRIAEN

PIETERSZ, wellicht een zoon
en HENDRIK SYLVIUS.
in
thans
Wij hebben

ik gesproken
heb, 151) GERBRAND HENDRIKSZ, HENDRIK,
van PIETER HENRICKSZ in "de Vette Hen", hiervoor vermeld,
tusschen
i56o en de reductie der stad's3 )
tijdsverloop
de andere van een tot dusde eene van een onbekende,

het

te noemen,
verre slechts weinig meer bekende grootheid.
die uit zijn huwelijk met LVSBETH, de
DAVID GERRITSZ was een boekverkooper,
den
binnenlandsvaarder
van
dochter
JAN AERTSZOON, een zoon JAN zag geboren worden,
DAVID had zijn vrouw
die op den 30 Maart
1565 den leeftijd van
jaar had bereikt.
verschenen
aan
Daarom
dacht
hertrouwen.
en
verloren
hij op bovengewaarschijnlijk
van zijn overwaar hij vernam, dat de verwanten
datum voor weesmeesteren,
noemden
slechts

twee

leden

vrouw

dat

namen

hem toestonden,
zijn kind behoorlijk

om in den gemeenen boedel te blijven zitten op voorwaarde
Er schijnt dus niet veel te
en opvoeden.
zou onderhouden

hij
deelen te zijn geweest.
,
Meer valt er op 't oogenblik

opstel

Belangrijker
sluiten 153).

persoonlijkheid

niet van hem te vermelden.

is de kunstenaar,

waarmede

wij dit gedeelte

van ons

boekdrukker
en figuursnijder
is zoo
HARMEN JANSz MULLER, kunstverkooper,
van onzen tijd nog kon vragen, of
weinig bekend, dat een der gevierdste boekhandelaren
voor ons hebben als de kunstenaar,
die 't beroemde
we hier een en dezelfde persoon
Deze kunstenaar
heette evenwel niet HARMEN
portret van Prins MAURITS graveerde. ??4).
HARMENSZ
en
een
maar
MULLER
was
omstreeks
JAN
JANSZ,
155)
1570 geboren zoon
Van

.

van den hier behandelden
boekverkooper.
dat
HARMEN
JANSZ de opvolger was van JAN EWOUTSZ in "de vergulde
Wij weten,
wiens weduwe
de zaak tot 1568 voortzette.
Passer,"
LEDEBOER, die hier niet door
HARMEN
vermeldt
niet
voor
ofschoon
uitmunt,
duidelijkheid
hij zelf uit de Thesaui 570,
van 1569
had kunnen bewijzen, dat hij in dat jaar reeds eigen zaken dreef.
riers-rekening
toen
leverde
twee
en twee witte kaarten van de stad aan
Hij
gestoffeerde
(gekleurde)
Burgemeesteren

die er hem 1 2

13 sc. 4 gr. voor betaalden.

Hij wordt

daarbij

uitdruk-

het eerst in 1605wordtgenoemd.
151)Tenzij hij in een later tijdvak thuis behoort, en degene is, die bij LEDEBOER
152) M. RooSES,Vie de PLANTIN
p. 409. Het is te betreuren, dat de schrijvervan dit vorstelijkuitgevperdewerk
de jaartallen niet opgaf, waarin deze boekverkoopersmet den held van zijn boek in aanraking kwamen.
153)Ik heb mij voorgenomen de boekdrukkers en boekverkoopersuit het tijdvak sedert de reductie der stad tot
1600later te behandelen.
bl. 121.
Alphab. Lijst in voce H. Jz. MULLER
154)Vgl, LEDEBOER,
'
le peintre graveur.
Issl Zijn werk vindt men o. a. beschrevenbij BARTSCH,
,
.
156)Aangehaaldin de Oude Tijd 1873bl. 159.
'
.
.
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Van zijn werkzaamheid
als graveur hebben wij echter
kelijk "bouckeprenter"
genoemd:
DE VRIES toonde mij eens op het Amsterdamsche
reeds vroegere bewijzen.
prentenkabinet
hand
naar M. VAN HEEMSKERK, welke het jaartal 1565 droeg, en
een gravure
van zijn
werkte naar JACOB
mij, dat hij reeds in I56q. voor HANS LIEERINK te Antwerpen
nu
dat
zich
van
hier
ter stede heeft
FLORIS. Moeten wij
aannemen,
hij
Antwerpen
Ik ben geneigd hierop een ontkennend
antwoord
te geven, omdat in de lijsten
gevestigd ?
tusschen
die
en
het
dezer
stad kochten, zijn naam - niet
I56o
1569
burgerrecht
dergenen,
vertelde

Het was nog in den tijd van het strenge toezicht der stadsregeering
gevonden.
den
zoodat wij nauwelijks kunnen aannemen,
dat hij zich als vreemdeling
op
boekhandel,
hier had durven nederzetten
zonder vooraf het poorterschap
te hebben verkregen.
Maar
wordt

dan

een poorterszoon
zijn geweest, en dan verwijs ik voor het onderzoek
naar het vaderschap
naar bladzijde 179 hiervoor, waar ik de gissing waagde, dat hij een
zoon van JAN EWOUTSZ zou zijn geweest.
Daarom
kan hij wel eenige jaren te Anthebben aangeknoopt
met den
werpen gewoond en gewerkt hebben en er de betrekkingen
toen

moet

hij

reeds

ook

vermaarden

PLANTYN, met wien hij nog in latere jaren zaken dreef en door
om een brevet van bevoegdheid
I57o en I5?6 liet examineeren,

wien hij zich tusschen
tot het uitoefenen van de boekdrukkerij
te verkrijgen.
157)
HARMEN had een broeder CORNELIS, van wien wij niets anders weten, dan dat hij
in 1564 een zoon zag geboren
worden, dien hij den naam EWOUT gaf, 158) en dat hij.
in
was.
overleden
Onder de overigens onbekende graveurs, die tusschen
I588
vermoedelijk
en
voor
PLANTYN werkten vonden wij een CORNELIS MULLER opgenoemd.
I56q.
I57o
159)
Het is niet onwaarschijnlijk,
dat wij hier dezelfde persoon
voor ons hebben.
Beide
broeders

hebben

dan tegelijkertijd
te Antwerpen
gewerkt.
Ik
Op 't einde van zijn leven was NYESGEN ARIAENS HARMEN'S levensgezellin.
dat
tweede
en
de
zuster
van
eerste
vrouw
was.
Tusschen
zij zijne
gis
zijne
1565 en
van de Nieuwe zijn de trouwboeken
uit dien
I57o werden alleen in de Oude Kerk zes
niet
in
den
echten
staat
zonder
tijd
gespaard
gelijknamige
bruidegoms
bevestigd,
dat het mij gegeven was in een hunner met zekerheid onzen boekdrukker
te herkennen.
Ik geloof echter dat HARMEN JANSZ, die zijn bruid MEYNSGEN ARIAENS in October 1567
naar het altaar voerde, en daarbij werd vergezelschapt
door CLAES PIETERSZ - wellicht de
van

dien

een boekje
naam, van wien ik op de Universiteits-bibliotheek
kan geven jaar zag, maar van wien ik overigens geen nadere berichten
onze man is. Zeker weten wij, dat hij in I s70 gehuwd was.
Op den 5 Mei van dat
immers
HARMEN JANSZ, "in den Gulden Passer, een kind onder den arm"
jaar bracht
naar de groeve in de Oude Kerk, en in zeven jaar tijds had hij dien treurigen
plicht nog

boekverkooper
juist uit dit

vie de PLANTIN
157)MAXROOSES,
p. 206.
158)EwoUTCORNELISZ
werd boekdrukkerte Amsterdam. Ik kom later op hem terug. De familie-betrekkingblijkt
uit zijn ondertrouw-acte.
159)M. RoosES,1.1. p. 170, 279.
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Hij moet een talrijk kroost hebben gehad, waarvan in 1617 behal
en drie dochters in leven waren.
JAN, de graveur, nog een zoon
..
het
er
voor
in het huis van zijn
houden, dat HARMEN aanvankelijk
Wij mogen
woonde.
Tegen Mei van 't jaar '78 verhuisde
voorganger
hij evenwel en betrok een aan
te vervullen.

driemaal

aan "de Zuytzyde
in de Olofspoort,"
dat hij voor drie jaren
aanvaardde.
tijds tegen een huurprijs van 52 gl. 's jaars van thesaurieren
lsl) Maar voor
voor de som van 18 gl.
het debiet scheen hem dit niet voldoende, zoodat hij tegelijkertijd
huurde
aan 't oosteinde
van de Nieuwe Brug gelegen - dus dicht
een ,,craem"
'sjaars
een paar jaren had ledig gestaan.
die gedurende
Toen de drie
bij zijne woning de

stad

toebehoorend

huis

de Warmoesstraat
hij huis en kraam niet verder in en schijnt
jaren om waren huurde
we6r te hebben opgezocht.
in 1597 voor de stad "verscheyden
HARMEN J ANSZ drukte
billetten aengaende
voor
den
22
en
schout"
waarvoor
st.
in
4
hij
wachtgeld
rekening bracht. 163)
gl.
tappers,
een
dreef
en
Maar behalve
kunsthandel
hij
gaf hij bijna al de eerste
zijn boekdrukkerij
van zijn zoon in 't licht.
van de prachtige
gravures
Op enkelen staat het jaar
dat
ik
en
het
alzoo
is 1604.
LEDEBOER
vermeld,
aanteekende,
jongste jaar,
uitgave
kende boeken van hem, die nog in 1615 van de pers kwamen.
Hij heeft echter nog later
eerst
den
dan
want
October
werd
17
1617
gewerkt
hij uit "de Passer in de
1615,
naar de Oude Kerk gedragen,
waarheen zijne vrouw hem twaalf dagen
Warmoesstraet"
Het was niet voor December
later volgde.
1617, dat zijn kinderen een graf in de Oude

drukken
der

Kerk

kochten

en

lieten

teekenen.

16t)

het

met

het

volgende

merk,

hoogstwaarschijnlijk

dat van hun vader,

160)Deze zoon omstreeks1583geborcn, ondertrouwde26 April 1609 blijkensde volgendeacte opgeteekenddoor MR
A. D. DE VRIESAz.
Mr. ADRIAENMULLER,der beyde rechten Licentiaet,oud 26 jaren, wonendetot Emmerick,geass. met HERMAN
zijn vader, hem opleggendede geboden te Emmerickmede te laten doen, ter eenre, ende CUNIRAVANDE
JANSZMULLER
verklaerende2 iaeren wedegeweestte hebben,wonendete Emmerick
GRAEF,van Emmerick,wede van JAN TENBROEKHOFF,
ten andere zijde.
,
161)Thesauriersrekening1578 bl. 69..., '
.
bl. 69
id.
Iss)
id.
Issl
1597. Extia-ordinarisuitgaven.
'
Oudste grafboek Oude Kerk bl. 17.
.
16'1)
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Ik stel mij niet voor, dat hetgeen
zou vatbaar
en verbetering
aanvulling

in de vorige bladzijden is opgeteekend
niet voor
De gl'ondsIag
waarop mijn arbeid rust is,
zijn.

min of meer eenzijdig.
Ter wille van het onderwerp
gelijk ik in den beginne aantoonde,
zal het mij aangenaam
zijn indien dit weldra van elders blijkt. Reeds nu echter laat zich de
Voor
gevoelen, om op nieuw den arbeid van DR. LEDEBOER aantevatten.
noodzakelijkheid
zijn, maar dat neemt niet weg, dat men al spoedig
mag men hem dankbaar
zijn "proeve"
Had DR. LEDEBOER zijn
tot de erkenning komt, dat zijn stof hem te machtig is geweest.
en
werk over de Nederlandsche
van een algemeen
boekdrukkers
denkbeeld
grootsche
wanneer de locale lijsten waren afgesloten, dan zou zijn
uitgevoerd
waarde
hebben
dan thans.
Het is aan
arbeid
vrij wat hooger
gehad
omvangrijke
LEDEBOER'S verzuimen van den regel, dat men eerst van het bizondere tot het algemeene
omtrent zijne
te wijten, dat zijn arbeid niet dan met zeker wantrouwen
kan opklimmen,

boekverkoopers

eerst

en den beoefenaar der geschiedenis
kan worden
der typografie,
geraadpleegd,
gegevens
hetzij dan algemeen of locaal, niet die diensten bewijst, die hij er van verwacht.
'
AMST. Juni 1884.

BIJLAGEN
EN

BEWIJSSTUKKEN

VOOR DE GESLACHTLIJST

DER VAN SICHEM'S.

WaA2?,z: Gepaald van acht strikkerz, met een schilllioofd waarin een uitkomende leere-v.
Helmteekett: Een korf waarop de leeitw -uait '1 schild.
'
23 Macrt I6I3.
A. Compareerden: CHRISTOFFERVAN SICHEnTde Jonge, van Bazel, figuursnijder oud 31 jaren, wonende
VAN ZICHEbi,zijn vader, ten eenre, ende ANNEKEN
Monkelbaenstoorn, geassisteert met CHRISTOFFER
. bij
LUNDEN, van Antwerpen, oud 31 jaren, wonende opt Rokkin, geassisteert met JANNEKENLUNDEN
hare moeder en DANIELSAUTYNhare oom, ter andere zijde.
Kerkelijke huwelijks-proclamatien.

B.

,

18 Januari 1614..
van
BERENT
LUNDEN,
Antwerpen, was-bleyker oudt 28 jaeren, wonende (24 annis) it
Compareerden:
de Hooghstraet, geassisteert met JANNEKENSAUTYNS,zijne moeder, ende CA'rHARYNEVANSICHE1?I,
van
Basel, out ?28 jaeren, wonende (15 annis) op Monkelbaensburghwal, geass. met CHRISTOFFELVAN
SICHENIhaer vader.
Kerkel. huw.-procl.
.
(Aant. van Mr. A. D. de Vries Az.)

VANSICHEMde Jonge, in de Wolvenstraat, verkocht de
14 Januari 1625 tera verzoeke van CHRISTOFFEL
navolgende goederen:
'
Inboedel en kleederen enz. samen f 200 : 2 waarbij :
5 overvloedige rijkdom
-I s
1.6
7 tien geboden
9 schilderijen waarvan v. Sichem 3 kocht o. a.
- 18.2 wapens en bortgens
3 printborden en 2 schilderijen.
1.15
$
- 12
2.I I.
I schoolmeesters-bord
I schilderij van 3 personen
i deel printen
2.¢
83 schuyers inet goudleer
ca. f I5. '
I luyt
"
24.
Io¢ schuyerhouten
5. ..
i. i koperen trompet
18 kleine printbordjes
3.13
.
1 deel printen
2.2
14 do. zijnde een passie
-.19.
'
i.6 - _
12 printbordjes
.
,
C.

207
VA
15-17 Januari 1625, zijn verkocht de navolgende goederen achtergeiaten bij CHRISTOFFEL
SICHE12den ouden, in de Wolvenstraat.
,
3:4·
Kunstboeken gekocht door Jacob Olijkan, Alex. v.
d. Hoeven, Nic. de Mareez, Jacob de Grebber,
Eenige penningen.
'
Boudew. Hendriksz goudsmid, David ter Haer, enz.
i vrouwtje van was gemaect.
I neut in yvoor gemaekt om te drincken 3 : 6.
I deel prenten van de zeilwagen 1.6. Nicolaas de
i dito.
2: 14.
Mareez.
i print van de bruiloft van Cana van Goltzius 7 1berchwerckjen met schulpgens en vogeltjens 4 . 12.
.
stuks ieder ?5 a II st.
i berchgen met 2 haantjens en vogeltjens 2 : 12
van
Goltzius,
5
12.
koopen.
2 printgens
1 ebbcn laatgen met gevogelt en bloemen derop 6:
l doodshoongen van hout 1.2. Jacob de Grebber.
I uytgesneen vergult stoeltgen.
'
10
st.
met
de
2:
i
zwaard
van
een
zwaart-vis
pen gedaan
i Trony
i groen kints hoetgen met goude geborduurde bant.
Eenige kunstboekjes.
i schilderij van een vrouwtjen - io. Hans Lethoor.
i bant met peerlen geborduyrt.
'
I Oostindisch boeck.
I gedrayde inctcoocker.
4 stuks schaal met goudgewicht.
i schilderijtgen met een gedructe lijst.
)
Eenige paren teekeningetjens in lijstjes ieder 24 à 17 st. Een Druckers pars 39 : 5 Pieter Jacobsz Paets.
.
i verguld boek met kunst.
Een A. B. C. capitale letteren 2:10 Pieter Jacobs
Paets.
Assegayen.
5
,
Eenige schuyers met goudleer.
i utsupra grooter 2 : I Pieter Jacobsz Paets.
Schilderij van Loth.
6 platen 2: 1 Jan Lambertsz.
i houten plact van de 10 geboden 3:8 Lenaert
Schilderij van de gulde regen.
'"
I yvoren kopgen 3: 6.
Pietersz Goutappel
,
i tronie met de pen gedaen.
26 houten platen
5 : 10 Sichem.
4 doosgens met wasse beeltgens 10 7 7 st.
4 dito
3: 7 P. J. Paets.
'
Een aantal teekeningetjes.
i hoop houten letters 5 : i Jan Lambertsz...
Een luyt.
i hoop dito
: 15Sichem.
Een leeren schoucleet met cen dootshooft.
Een a,antal doosjes met hoorntjes.
Boeken en kaarten.
Oost Indische lepels.
'
i Oost Indwell stoeltgen.
3 stucken papier gelt.
Stukken cornalyn en andere steentjes.
,
13 Indiaense pypen. '
..
Een doosgen met lapis lazarus (sic.)
I Indische booch met pijlen.
Een lepel van jaspis.
2 Sweertgens.
Paerlen.
i lavoir.
Summa totalis gl: 366: 11.
I zilveren klater met een kettingh.
'
°
i verguld kelckgen.
',
i groote zilveren penning.
Erf hnysen van de Weeskamer
I zilver beeckertjen.
1624/25.
i zilveren penning van de oude prins met zijn vrouw
'
'
10 September 1633.
D. Compareerden: CHRISTOFFELVAN SICHEM,plaatsnijder, wedr van ANNA
woonende in de
ivolistraet en MARRITIEJOOSTEN,van Lochem, wonende als voor, geen ouders hebbende.
In margine staet ; Hij de weescamer te kennen. Zij haar moeders consent inne te brengen voort
3e gebod.
'
De weeskamer is voldaen volgens de notelen van 13 Sept. 1633.
Des moeders consent is goet ingebracht geteeckent Georgius Clophouwer predikant tot Lochem.
Dese personen zijn getrout op den 2.5 September 1633 tot Sloterdijk door
',
,
Matthias Meursius predt aldaer.
Kerkel. huw.-procl.
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'
30 Januari 1642. "
E. Compareerden: CHRISTOFFELVANSICHEOi,van A(msterdam), plaetsnijder, out 24 jaar geass. met sijn
vader CHRISTOFFELVANSICHEMde oude, wonende in de V4'olvestraet en MARIADASSONVILLE,
van A.
out 22 jaer, geassisteert met ABRAHAMD'ASSONVILLE
haer vader en MARIATELHEM(?) haer moeder
' ' .
in de Calverstraet.
Kerkel. hwvel.-procl.

'

'
1659.
.
Dootschulden van den ouden SICHEni(ob: 1658)
Dootschult......................
43
:
3:
'
"
_
Wijn op de begrafenis ...........
63 : 4 : - .
'
'
Kaes...........................
2:1S:Voor de kist....................
i o :- ; De knecht van Sint Lucas-gild... ,.
:
3 :15 : .
Onkosten met d'overluyden van do. 17 7: voorkomende in den inventaris van wijlen JANNETJEvAN SICHEM,
wed. ELIAS, wijntapster, 29 October 1659. Acte in 't protocol van
den Not. J. Q. Spithoff te Amsterdam.

F.

.

8 December 1663.
G. Compareerden: CHRISTOFFELVANSICHEM,van A(msterdam), plaetsnijder, oud 21 jaer, geassisteert met
woont in de Tuynstraet, ende LEONORAZUYDORPvan A. Otid 22 jaere
sijn oom GERRIT DASSONVILLE,
geass. met haar moeder MARGRIETIEVANSOMEREN,woont op de Princegracht.
Kerkel. hwv.-procl.
,
'
.
(Aant. van Mr. A. D. de Vries Az.)
18 juli 1669.
H. CHRISTOFFELVAN SICHE14I,van Amsterdam, plaetsnijder heeft etc. als getrout hebbende LEONORA
SUYTDORP,dochter van JAN HENDRICXESU1'TDOr.P,in sijn leven cruydenier en poorter.
3e algemeene poorterboek.

1.

.
25 September 1683.
Compareerden: ANDRIESBESSELING,van A(msterdam), koorendrager, wedr AETIE RIJNDERS in de N. Z.
Houttuynen en ANNA VAN ZICHEM,van A. out 33 jaaren in de Berestraet, ouders doot, geassisteert
Puiboek.
met haar broeder CHRISTOFFELVANZlCHEM.
(Aant. van Mr. A. D. de Vries Az.)

16 Mei 1693,
VANZlCHEM,van A(msterdam), trompetter, out 19 jaren, op
K. Compareerden: JOHANNESCHRISTOFFELS
de Baengracht, geassisteert met zijn moeder LEONORAZUYTDORP,de vader in Oost India, en ANNA
MACHIELSSMIT, van A. oud 19 jaeren, in de N. Z. Houttuynen, geassisteert met haer moeder JANNETJE
Kerkel. huw.-procl.
CORNELIS.
*
(Aant. van Mr. A. D. de Vries Az.

EENE

TELG

DER

VAN

HARENS

DOOR
MR. C. BAKE.

ENRIETTE AMLLIE DE NEHRA 1) behoort niet tot de lJeroemde
vrouwen, en vergetelheid zoude reeds lang haar deel zijn, als zij
niet gedurende eenige jaren de wel onwettige maar toch getrouwe
van den ontzagv-ekkenden
MIRABEAU geweest
levensgezellin
was. Wie was die HENRIETTE AMELIE DE NEHRA ? Men weet
er ons weinig "met zekerheid van te berichten.
Veel verder
en
heeft
vermoedens
men
dan tot
het nict gebracht.
gissingen
Wellicht kunnen de volgende mededeelingen
eenig licht werpen
Waar men in het duister rondtast, moet
geboorte.
men reeds blijde zijn, als er een klein lichtje ontstoken wordt !
men vroeger HENRIETTE AMELIE DE NEHRA voor eene onechte
over hare

hield
Algemeen
dochter
van WILLEM VAN HAREN; 'zoo o. a. HALBERTSMA in zijn Geslacht der VAN
Woordenboek.
MIRABEAU'S pleegzoon
HAREN'S 2) en VAN DER AA in zijn Biogra?l2isch
van de 1l`leznoires biographiques,
et
litteraires
echte,
MONTIGNY, heeft in zijne uitgave
de 1l?Iiraheau (La Haye 1834) in haar een onwettig kind van ONNO ZWIERVAN
HAREN gezien 3), en deze meening heeft nog na hem enkele verdedigers
In
gevonden.
1) Aldus teekent zij hare brieven; meestalwordthaar naamechterDENERAH
geschreven. 2) Deventer1828,blz..2o2.
VANHAREN[noot: .
3) Dl. V. blz. 348: »HENRIETTE
AMELIE,née le 15 mai 1765, était fille naturelle de ONNO ZWIER
Ng a. Leeuwarde(Frise)en 1731 [!], mort a Amsterdamen 1779]qui acquit beaucoup de reputation en Hollandepar son
habilit4 dans de grands emploispublics, et par Ie talent sup4rieurqu'il montra dans des travaux d'histoireet de litt6rature.
Privee A quatorzeans d'un excellentp?re 1'interessanteorphelinefut plac4e commepensionnairedans un convent de Paris."
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,

in de Revue des deux Mondes van 1 Juni 1858 (V. blz.
verhandeling,
opgenomen
"HENRIETTE AM#LIE,'connue sous le nom
574) schreef LOUIS DE LoMtNIE het volgende:
fille
d'un
homme qui figure parmi les illustrations
Mme
la
naturelle
etait
DE
NEHRA,
"de
Son pere, ONNO ZWIER VAN
de la Hollande au XVIII6 siecle.
et litteraires
"politiques

eene

dans les affaires' se fit surtout
remar,,HAREN, apr?s avoir joue_ un r6le assez important
chants intitule les Gueux."
,,quer par un po?me 6pique de vingt-quatre
van 1858 vond dit gevoelen bestrijding.
In
In de Tladerlandsclae Letteroefeningen
en in eene
dit tijdschrift werd eene vertaling van DE LOMPNIES verhandeling
opgenomen,
niet van ONNO ZwIER, maar
noot daarbij gevoegd, dat de schrijver in een punt dwaalde:
va.n WILLEM

VAN HAREN was Madame

en

van

Letterbode

noemd

DE NEHRA de dochter.

De Algemeene Konstvan bovengeaankondiging

in eene
insgelijks
doet hare voornamen

12 Juni 1858 merkte
"De transche
schrijver

(HENRIETTE AMELIE)
opstel op:
haar
dochter
van
ONNO
van
als
eene
ZWIER VAN HAREN,
en
natuurlijke
spreekt
,,kennen
in
die
te
van
WILLE1?I.
omdat
ONNO ZWIER tot
zijn,
dwaling geraakt
Hij schijnt
"broeder
gezorgd heeft. Zij nu is op den i sden Mei .r765s
,,haar veertiende jaar voor hare opvoeding
den
van
haren vader, die reeds op den 4 den Julij 1768
voor
dood
drie
jaren
,,gebo?en,
terwijl ONNO ZWIER in het jaar 1779 gestorven is, en hij het dus was, dien
,,overleed,
"MIRABEAU gedurende

zijn

verblijf

in

de

Vereenigde

Nederlanden

in 1776 had leeren

"kennen."
De

meening van den uitgever der ll2emoiYes en van LOUIS DE LOMÉNIE heeft ten
in Jhr. C. A. VAN SYPESTEYN, die in 1869 te
onzent echter een verdediger
gevonden
Van
en
Zoon
HistoYisclze Heri?a?aeYin?geyZuit de Achttz'eiide
C.
Doorn
bij
's-Gravenhage
Eeuw
in de

in

licht

het

als

Memoires

gaf, waarin
in het artikel

een
der

opstel
Revue

over
des

MIRABEAU voorkomt.
mondes" zegt

deux

"Zoowel
de Heer

dat MIRABEAU, gedurende
SYPESTEYN "wordt
medegedeeld,
zijn verblijf te
had
in
haar
Z.
VAN
leeren
kennen
O.
vader,
HAREN,
1776,
,,Amsterdam
4)." - De plaats
voor
van
LOMfNIE
hier
komt
in
een
door
Madame DE
in het opstel
DE
bedoeld
brief,
waarin zij hare kennismaking
met MIRABEAU in het jaar
NEHRA in 1791 geschreven,

VAN

aussi quelquefois
d'un grand homme qui avait ete mon
"Nous parlions
a ONNO ZVIER VAN HAREN,
"bienfaiteur."
(DE LoMtNIE teekent hierbij aan: "Allusion
DE
sa
de
Mme.
et
MIRABEAU, qui l'avait beaucoup
"pere
perte,
NEHRA.) "Je pleurais
1784

verhaalt:

"connu" [noot van DE LOMfNIE : "Pendant le sejour de MIRABEAU en Hollande (1776) j "mélait
sa tombe,
et me savait gr6 de ma sensibilite 5)."
,,ses larmes a celles dont j'arrosais
Men merke op, dat de schrijfster van dezen brief ONNO ZWIER VAN HAREN niet als haren
vader

noemt,

evenmin

4) Blz. 193.

als

MIRABEAU dit, voor

zoo ver ik heb

kunnen

nagaan,

,
_

in zijne
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Memoires doet
Zij spreekt alleen van een groot man, die haar weldoener geweest is,
ONNO ZWIER VAN
en het is DE LOMENIE, die ons verhaalt, ten eerste, dat zij daarmede
HAREN bedoelt,
en ten tweede,
dat deze haar vader was; het laatste vermoedelijk
op
der
zeer
van
den
Mémoires.
Edoch
men
kan
het
eerste
aannemen
uitgever
goed
gezag
en

toch

en

Lctterbode

het

laatste

ontkennen.
dat

Is het
ONNO

waar, wat de schrijver in den Algemeene KonstZWIER VAN HAREN na den dood zijns broeders

mededeelt,
van zijn nichtje gezorgd heeft, totdat zij haar veertiende jaar bereikt had,
voor de opvoeding
dan is er niets vreemds in, dat zij van haren oom als van haren weldoener spreekt.
,
van ONNO ZWIER bestaan er dus niet. Alleen moet men
Bewijzen voor het vaderschap
van MIRABEAUS pleegzoon,
die als kind de
verklaring
AMELIE heeft
HENRIETTE
alleen
van
Dit getuigenis
moederlijke
zorgen
genoten.
kunnen
als
er
niets
was
zelfs als beslissend
voor
zoude
wat
worden,
aangemerkt
WILLEMS vaderschap
pleitte.
die het waarschijnlijk
Verscheidene
maken, dat
zijn er echter,
omstandigheden
eenig

hechten

gewicht

aan

WILLEM VAN HAREN haar

de

vader geweest is.
HALBERTSMA en VAN BEYMA ons mededeelen.

In het bovenhetgeen
leest men het volgende:
werkje Het geslacht der Van Haren's
"Wijlen de
aangehaalde
VAN
BEYMA
dat
KOERT
LAMBERTUS
heeft
heer
verhaald,
mij
hij tijdens zijn
,,weledele
MIRABEAU
aan
zeer
den
beroemden
tafel
verwonderd
was
zittende,
,;verblijf te Parijs bij
Vooreerst

,,dat

mevrouw

MIRABEAU hem
nadere

zoo

naar eene menigte
Friesche familien
nauwkeurig
van WILLEM VAN HAREN
bleek zij ene dochter
K. L. VAN BEYMA schreef den 12den November

kennismaking
Bij
"vroeg.
zelfde
De
,,te zijn" (blz. 202).
uit St. Omer een brief aan zijnen vader met het volgende postscriptum:
"De vrouw
heb en te Parijs in 1788 meermalen ontmoet, was eene
"van MIRIBEAU, die ik gesproken
de la main gauche, zooals ik naderhand
gehoord heb, zij heeft mij gezegd, de
"vrouw
"dogter

van

,,voorgekomen
"de
eenigst
VAN BEYMA

WILLEM VAN HAREN te weesen, en in de kuiperij van het Bild is mij ook
van WILLEM VAN HAREN te Parijs was, welke
dat er eene dogter
Deze eigenhandige
van
kinderen
was."
der
overgeblevene
verklaring

van HALBERTSMA bevestigen.
Jhr. C. A.
mededeeling
ik met dit schrijven heb kennis gemaakt,
VAN SYPESTEYN, door wiens welwillendheid
heeft mij tevens een brief vertoond van den thans overleden MR. D. VEEGENS van den
inhoud:
"Ik hel nog altijd tot het gevoelen over, dat NEHRA eene dochter
volgenden
komt

dus

de

Ik heb daarvoor ook nog dezen
WILLEM, niet van ONNO ZWIER VAN HAREN was.
In de voorrede der uitgave
,,grond, aan onzen vriend VAN SYPESTEYN misschien ontsnapt.
DE
I December
de
HARENS
door
VAN
der
VRIES, gedagteekend
,,van
JERONIMO
gedichten
"van

reeds den4den
6) De Heer VANSYPESTEYN
wijst er blz. igi, noot, van zijn aangehaaldewerkje op, dat WILL EM
Juli 1768 als Ambassadeurte Brusselwas overleden,en dat MIRABEAU
volgens zijne mededeelingenin 1776den vader van
Mad. DE NEHRAin Holland ontmoette,zoodat deze blijkbaar ON;o ZWIERVANHARENwas. - Wordt dit laatste inderdaad ergens uitdrukkelijkdoor MIRABEAU
verklaard?
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.'

vindt

men op bladz.
dochter
van

34: "Voor eenige jaren sprak ik nog in een liefdadig gesticht
hem [W. VAN HAREN], die aldaar, onder eenen omgezetten
,,,,alhier
dit heb ik onthouden,
dat
,,,,naam,
verblijf had.
mogt ik van haar vernemen;
Weinig
Grootvader
in
was
Vader
zijne jeugd reeds doorslaande blijken
,,,,haar
bij zijnen
opgebragt,
met VOLTAIRE en andere Fransche
eene
,,,,gaf van zeer zeldzame vermogens,
geleerden
zeer
en
zoo
hield,
was,
briefwisseling
welsprekend
,,,,doorloopende
moedig, dat hij bij het
,,1823,

eene

,,,,breken

aan den dag legde."
van een rib groote onverschrokkendheid
Al deze trekken
WILLEM
dan
ONNO
ZWIER
VAN
HAREN.
WILLEM
op
op
werd, als oudste
zoon en erfgenaam
in het Grietmanschap,
meer bepaald bij zijn grootvader
en

meer

.,slaan
,,oudste

opgevoed. 7) WILLEM stond
De laatste was
,,ZWIER blijkt mij dit niet.
Van
WILLEM
vind ik bij
,,dichter optrad.
van 1768 een
,,1767 of bij den aanvang
,,naamgenoot

Dit doet

,,opkwam

(201).
Nog meer gewicht
Zooals men weet,

en 's

winters

van

HENRIETTE

huwelijk
Nu heb

hecht

woonde

het volgende.
ONNO ZwIl;R VAN

dit was
Wolvega;
AMELIE opgegeven.
zoude zij waarschijnlijk
levens

volgende
opgeteekend
gevonden:
den
is
middag,
ingeschreven,
,,ure, op
den negentienden
"NERHA, overleden
,,vijftig

jaren,

ook het
Ware

wonende

hij ter nauwernood

in

HAREN 's

,

'

zomers

te Leeuwarden

geval in 1765, ons als het geboortejaar
deze dus eene dochter van den dichter der

Friesland

te

geboren
daar was

Brussel;
jaren zijns
aanging, en dat hij in 1768 overleed.
ik in de Registers
van den Burgerlijken

het
.

zwaren val deed, waarvan
van den rib denken.''

ik aan

te

Geuzen, dan
sleet
de laatste
tweede

aan het breken

met VOLTAIRE in briefwisseling.
Van ONNO
s8 jaren oud (1771) toen hij voor 't eerst als
HALBERTSMA vermeld, dat hij in 't laatst van

Stand

zijn.
het,

WILLEM daarentegen
hij in 1759 een

dat

der Gemeente

Amsterdam

ten twaalf
"Den twintigsten
Juni 1800 achttien
het Afsterven van HENRIETTE AMELIA DE HAREN
dezer
No.

des namiddags
oud vier en
en
Geboren te
aldaar
overleden,
3,
van
Brussel moet dus de geboorteplaats
der VAN HARENS geweest
zijn, en deze

ten

drie

ure

110 Kanton

Deutzenhofje
verder niets bekend."
ongehuwd,
eerzame hofjesjuffer
gestorven
telg
versterkt
ons vermoeden,
dat HALBERTSMA's meening juist is.
omstandigheid
echter is hare doopakte
niet in de parochiale
Ongelukkig
registers te Brussel te
vinden.
Ik heb deze van 1750 tot 1770 doen nazien, doch bericht
dat
ontvangen,
,,Brussel,
deze als

'

.

7) VAN VLOTENschrijft evenwel (Levenen Werkenvan W. en O. Z. van Haren, Deventer 1874,blz. I.) "Zijne
het slot voor den nieuwen
HENRIETTA
WILHELMINA
Du TouR, ruimde een jaar later
moeder, AMELIA
[WILLEMS]
grietman,haar choonvaderWILLEM,die zich, in 't belang van zijn oudsten kleinzoon,die betrekking had laten opdragen,
en er nu met hem en zijn broeder verbleef,"
8) De tijdsopgave is minder juist, zie VANVLOTEN,
Levenen Werkenvan W. en O. Z. van Haren, Deventer
1874, blz. 198: "In February 1767 brak hij, bij een val op zijn kamer, zijn dijbeen [dus geen rib], maar kwam daarvan
na langdurigekrankte weder op. Een jaar later werd zijn herstel door een huiselijkfeest, de vertooningdoor zijnekinderen
van een klein tooneelstukjennla piete filiale",gevierd," De juiste datum blijkt uit een "Relation de l'accident arrive Dimanche dernier IS Fevrier 1767 a Son ExcellenceMr. le Baron de Haren", waarin gewaagdwordt van WILLEMSgroote
onverschrokkenheid
en voor het overige de mededeelingvan VANVLOTEN
wordt bevestigd.
'
9) In de ?YIEmoires
wordt als datum van haar overlijden24 Juni 1818opgegeven.
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,,HENDRIKA AMELIA" VAN HAREN, noch onder den naam VAN HAREN, noch onder dien
van NATALIS (WILLEMS tweede vrouw, die men voor hare moeder houdt) voorkomt
in eene der voorsteden
van Brussel,
(wellicht
of
eene
andere
die afzonderlijke
dan
vrouw
gemeenten
zijn,
geboren
uitmaken)
Dit laatste nu is niet waarschijnlijk.
Is HENRIETTE
NATALIS tot moeder gehad hebben.
in y65 geboren, en geene
AMELIE werkelijk, zooals MIRABEAUS pleegzoon ons mededeelt,
HENRIETTE

AMELIE

moet

dus

of

elders

NATALIS, met wie WILLEM VAN HAREN in
verwekt
overspel
zijn, en ik kan niet onderstellen,
zij
huwelijk, hetwelk reeds zoo veel ergernis gegeven had, nog
Maar dan schiet er, tenzij men haar voor 1759
hebben.
dochter
ders over, dan in haar eene wettige
uit VAN
dochter

van

in

was, dan moet
1759 hertrouwd
dat VAN HAREN zijn tweede
door echtbreuk zoude bezoedeld
late geboren worden, niets anHARENS tweeden echt te zien.

meent, dat DE NEHRA eene der twee onechte dochters geweest is,
door VAN HAREN reeds voor zijn tweede en gedurende
zijn eerste huwelijk (dus in overhare
NATALIS
verwekt.
beide
onechte
kinderen"
"Van
schrijft deze
bij
spel)
"heb ik de eene in de bekende Made DE NfRAH meenen te vinden, en
"geleerde 11) -,

VAN VLOTEN evenwel

al laat men deze gewoonlijk eerst in 1765 geboren
in die meening versterkt,
Vooreerst
toch was toen de dichter reeds met haar moeder gehuwd, en is er
,,worden.
onechte
kinderen
uit hem geen sprake meer; voorts blijkt van zijn echte dochter
"van
notaris eene acte passeerde,
"AMELIA (geb. 1762), dat deze in 1786 voor een Brusselsch
te
Brussel
overleden
van
haar
in
broeder, en dat zij niet "als erfgename
1782
gelijk
"ben

sedert

geschied is - met de vriendin van MIRABEAU verward mag worden. Beide onechte
onder den toenaam van CERCY, als medeuit NATALIS worden
daarentegen,
,,dochters
in de piEtE filiale
genoemd, de jongste, oud dertien jaar, met den doopnaam
,,speelsters

,,reeds

alleen bij haar toenaam vermeld. Deze HENRIETTE
,,HENRIETTE, de oudste, oud negentien,
de HENRIETTE AMELIE DE NERAH (gelijk zij zich met omzetting van
"is dan ongetwijfeld
vaders
,,haar
geslachtsnaam
schreef), doch werd niet in 1 ?65, maar (daar zij in 1768 12)
,,13 jaar oud was) in 1755 reeds geboren.
Zij was dus ook niet 18 of 19, maar 28 of
jaar oud, toen zij met MIRABEAU bekend raakte, en geheel haar wijze van zijn en
,,doen, in dien tijd, duidt dan ook veelmeer zulk een leeftijd, dan een tien jaar jongeren aan."
Tegen VAN VLOTENS bewering, dat deze dochter van VAN HAREN reeds in 17$ $
te Amsterdam
berust
geboren zoude zijn, bestaat echter een bezwaar. Op het Deutzenhofje
die
een lijst van diegenen, die in dat hofje gewoond hebben, opgemaakt
uit bescheiden,
,,29

dat HENRIETTE AMELIE DE
Hierin vinden
aanwezig
zijn.
wij opgeteekend,
den 7 den
HAREN NERAH (die niemand anders kan zijn dan de vriendin van MIRABEAU)

niet

meer

io) Een woord van dank aan het Gemeentebestuurvan Brusselvoor de dienstvaardigheid,mij in dezen betoond.
11) Levenen Werkenvan YV.en O. Z. van Hczren,bIz. 202. Elders (blz. 527) wordt van een drietal, nog elders
(blz. 193) van twee of drie kinderen gesproken.
12) Er staat 1758,doch dit is eene drukfout,zie boven noot 8.
13) VANSYPESTEYN
t. a. p. blz. 216 noot: "Zij (Mme DENEHRA)
was nog geruimentijd als gouvernantebij vert. a. p. bl. 202, zegt dat
"schillendefamili?nwerkzaam,en overleedte Amsterdamden 24stenJuni 1818. HALBERTSMA
nzij aldaar "in een hofje" woonde,waardoor men volgens mededeelingvan tijdgenooten,het Deutz-hofjeheeft te verstaan.''
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1804 in het Hofje gekomen is, en wel op den leeftijd van 40 jaren; zooals wij gezien
hebben, werd, toen zij 14 jaren later stierf, 54 jaar dan ook als haar ouderdom opgegeven;
ware VAN VLOTENS meening juist, dan hadde zij, toen ze in het Deutzenhotje haar intrek
ouderdom moeten bereikt hebben.
nam, bijna den vijftigjarigen

Juni

Op deze gronden hel ik over tot het gevoelen, dat HENRIETTE AMELIE DE NEHRA
de wettige
dochter van WILLEM VAN HAREN is geweest.
Ik erken echter, dat het dan
eene
reden
voor
hare
te
vinden.
is,
naamsverandering
moeielijk
Wij hebben intusschen
als DE HAREN NERHA werd ingete Amsterdam
gezien, dat zij in het sterfteregister
Onder dien dubbelen naam was zij dus in het Deutzenhofje
schreven.
bekend, een van
Mr. ANDRIES ADOLPH DEUTZ VAN ASSENDELFT als haar erfgenaam optrad.
Regenten
den naam haars vaders alleen verborgen
Heeft zij misschien
gehouden,
zoolang zij met
is
het
dat
in
testament
van MIRABEAU
MIRABEAU in onecht leefde? Opmer kelijk
het
zij

welks

voorkomt

als Madame

DE HAREN DE NEHRA.

'S-GRAVENHAGE, Sept.

1884.

"

herinnerdezich onder mcer anderen haar nog te hebben ontmoet. - In 1806
VAN
,,De onvergetelijke Mr.JACOB
in
dat
schreef
reeds
toen;
hofje. Zij
,,]e sui a Amsterdamdans une retraite ou je passe une vie assez douce
""was zij
,,,,mais j'ai été mieux accoutum4e,et jc voudraisbien retrouverdes amis qui m'entendissent. Je ne regrette pas Paris et
,,,,ses seductions: mais je serais bien heureusesi je pouvais transporter ma petite maison dans quelque village de France
.
";,et passer ma vie avec mes amis d'Auteuilet de la Grange.""

'

KUNSTENAARS

BEKENDE

WEINIG

DRIE

DOOR
ABR.

BREDIUS..

I.
DE

SCHILDER

CAREL

HARDY.

een groot, verdienstelijk geschilHARDY
FE. i) DR. BODE had de
stilleven,
gemerkt
goedheid,
mij, voor ik dit stuk zelf zag, eene kleine beschrijte geven, dat ik dezer dagen zoo
van
ving
zijn eigenschappen
ik
te zijn, dat
meen, ze hier weder te mogen
juist bevond
ET Museum

te Brunswijk

derd

bezit

C.

De schilderij stelt dood gevogelte,
met een geweer op
geven.
de
tafel
een
onder
mand.
een tafel voor;
Het is op doek
en
m.
m.
breed.
2.36
1.49
hoog,
geschilderd
BODE zegt: ein feiner ?-Yauliclt-brazt?zer Ton beherrscht das
Farben auf z7t weiseii hat.
itur schr gemässig'te
Arrangeineiii
qeschmacklos,zmd geistreich/.
Nach dent Ton
der Thiere vortrefflich;
I3elzandlung frei
Wiedergabe
Ik weet niet wat ik aan deze uitmuntende
etwa 165o entstanden.
zmd der Malweise
De
smakelooze
toe
te
en de zeer monotone
zou hebben
karakteristiek
voegen.
compositie
das

bruine

kleur

bederven

veel

in dit

anders

breed

en

geniaal

geschilderd

dat een

II bl. 438/40, waarbij eene
1) Zie Professor HERMANRIEGEL'S,Beitriz?-ezur Niederlaendisclie.,z
Kunstgeschichte,
? acsimile der duidelijke handteekening. Mij dunkt, dat de schrijvervan dit nuttige werk deze schilderijniet genoeg naar
Inhalt hat.''
waarde schat, wanneerhij zegt dat ,,die grosse Leinewandnur einen herzlich
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meesterhand

verraadt.

Al

wat

wij

tot

nu

toe

van dezen
in

schilder

wisten, bepaalt zich
In 1656 zoeken we hem

St. Lucasgilde
in het Haagsche
tot zijne inschrijving
der
onder
de
was hij
Schildersconfrerie;
Haagsche
waarschijnlijk
oprichters
vergeefs
Daar
of uit den Haag vertrokken.
de Haagsche
doodboeken
toen reeds overleden
der
hier tot zekerheid te geraken.
De
XVIIe eeuw zeer onvolledig
zijn, is het moeielijk
een
van
werken
voor
zijne
pleit
vroegtijdig
overlijden des kunstenaars.
groote schaarschheid
te

1649 was onze schilder door Ds. TEGNEUS in de Groote
7 November
in
het
Kerk van 's
met MARIA BON, jonge dochter van
huwelijk bevestigd
Gravenhage
heet hij: "jongman, schilder van Valencijn"
's Gravenhage. 3) In de trouwboeken
(Valenecht
werd
Maart
dezen
Uit
1652 eene dochter, SOPHIA, in de Groote Kerk
5
ciennes).
het niet gehad te hebben.
30 April 1650
gedoopt. 4) Heel ruim schijnt onze kunstenaar
Reeds

den

zich borg stellen "om in Mey.
CORNELIS VAN BLAEDEN, wijnkooper,
zwager
60 carolus gulden
over huyshuur van sijn swager." 5) 17 Mei
te betaelen
"toecomende
de
schilder
eene
had
I
vordering in te brengen jegens BARTHOLOMEUS
1651 daarentegen
VAN DER BILT, groot 41 car. guldens, "over leergelt van den voorn: VAN DER BILT'S

moest

zijn

contract daervan gemaeckt." 6)
Hieruit
zien we,
't mondelinge
,,soon (JACOB), volgens
de leermeester
van den bekenden
stilleven-schilder
dat onze schilder
JACOB VAN DER
is.
HARDY
onder
den
naam
bekend
legde beslag op de
BILT, (meer
BILTSIUS 7) geweest
Maar weldra,
diens vader toekomende.
30 April, werd het blaadje gekeerd,
goederen,
Sr. JACOB HOOFT, solliciteur, arrest leggen "op allsulcke goederen, geen uytgeCHARLES HARDY, schilder, wegens 20
berustende
,,sondert,
op sijnen gront, toecomende
verschenen
als
van
't
reste
,,car: gulden
jacr huyshuyr
Mey 165 I en noch van'desomme
den lesten deser
't laeste te verschijnen
,,van 160 : car: gulden over 4/4 jaers huyshuyr,
en kwam

de huyrcedulle
daervan
boven
sijnde en noch een stuck schilderije mondeling
,,volgens
De arme schilder! Zijn advokaat
"boodt aen den eyscher
"de huyrpenningen
belooft." 8)
meerder
stukken
waerdich als den
hand
te
stellen
tot
"ter
sijn securiteijt 7
schilderije
"eyscher (was) pretendeerende "
Hier moet ik mijne mededeelingen
staken;
meester
maar ik kon niets meer
medegedeeld,
mijne

hoe gaarne had ik meer omtrent dezen
over hem opsporen.
Alleen vond ik in
'
collectie uittreksels
uit Inventarissen
de volgende werken :
Inventaris JANNEKEN VAN MIDDELCOOP, den Haag, 19 Maart 1659 :
een stuck van HARDY, daer een cool in is geschildert.

2) Archiefvoor Ned. KunstgeschiedenisIII 259.
3) TrouwboekenGroote Kerk, den Haag.
id.
id.
4; Doopboeken
'
'
S) Prot. Not. VANDERDRIFT,den Haag.
6) Rollen, Schepen archief,den Haag.
7) In Haagsche inventarissender XVIIe eeuw komen herhaaldelijk stillevens,meest stukken met gevogeltevan
BILTSIUS voor.
8) Rollen, schepen archief,den Haag.
.
,
'
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Inventaris

van H. VAN SLINGELANDT, den Haag
met een entvogel van HARDY.
Inventaris
Majoor F. VAN SPANGEN, den Haag 168$ :
en stilstaende
leven, van HARDY.

°v '

een stuck

,

.
-

.

'

Inventaris
Mr. DANIEL VAN DEN BOSSCHE, den Haag 1693:
.
een capoen, door HARDY ............f 4.'
'
door HARDY') ...........112.eentvogels,
De twee laatste stukken werden door den Haagschen
kunstschilder
VAN DEN BRANDE getaxeerd.
_

'

JOHANNES

----

_

II..
DE

SCHILDER

CHRISTIAEN

JANSZ

,
.

STRIEP,

GEBOREN IN DEN BOSCH 1634, OVERLEDEN TE AMSTERDAM SEPTEMBER 1673,

Het

Museum

te Schwerin

bezit

twee fraaie

waarvan het eene,
stillevens, pendants,
is: C. STRIEP. De ijverige Directeur van

992 met duidelijke groote letters gemerkt
dit Museum, Hofrath Dr. F. SCHLIE, vestigde reeds in de "Zeitschrift
fur bildende Kunst"
1882 in zijn artikel: Kleine Studiën, de aandacht op deze schilderijen.
Zij zijn uitvoerig
een
in den uitmuntenden
beiden
zien
beschreven.
we
rijk bezette tafel
Op
catalogus
'°)
met zilverwerk,
vruchten,
zuidelijke
aan den grootsten
stukken
onzer
vooral

de
van

weinig
en kruiden

ABRAHAM
Januari
werd.

.

kleur

is

dezen
op
DE

de

haast

even

enz. Terecht
zegt Dr. SCHLIE, dat deze
porcelein
WILLEM
stilleven-schilders,
KALFF, doen denken;
Tot nu toe wisten
en diep.
wij slechts
krachtig
kunstenaar.
HOUBRAKEN zegt, 11) dat hij distels

verdienstelijken
van OTTO

wijze
HEUSCII.

en de leermeester
was van
MARSEUS schilderde,
licht geeft SCHELTEMA'S mededeeling
12), dat 19
CHRISTIAEN STREEP, van den Bosch, poorter van Amsterdam
Iets

1656 de schilder
Daarna de huwelijks-acte

meer

van :27 Maart

1655, waaruit

we ervaren,

dat CHRISTIAEN

9) In deze inventariswordt een PINASop f 4.- een BLOEMAERT
op f i8.- en 20.- een
op f6.- HOBBEMA'S
FRANSFLOUTS
echter op fI60.- getaxeerd.
op f io.- een JORDAENS
io) BeschreibendesVerzeichnissder Werke ä1terer Meisterin der GrossherzoglichenGemalde-Galleriezu Schwerin
von Dr. F. SCHLIE.Schwerin1882.
Levens enz. Deel II
12) AemstelsOudheid IV, 68. Hij vermeld daar echter niet dat STRIEPpoorter werd als gehuwdmet een dochtervan
den arbeider wijlen CENTJACOBSZ
die poorter was.
HARDING,
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wonende op de Haarlemmerdijk,
JANSZ STREEP, van den Bosch, oud 21jaren,
geassisteert
met zijne moeder JANNETGE JANS, met GRIETGE VINCENT HARDINGHS, van Amsterdam,
in het huwelijk
trad. 13) Eene onbelangrijke
door den schilder
met zijn
verklaring,
kameraad
JOHANNES BOEBOU ) afgelegd op 22 November
1657, waarin hij omtrent 23
doet ons het jaar 1634 als zijn
jaren oud, zijn vriend omtrent 24 jaren oud heet te zijn,
vaststellen.
Ik
laat hier de handteekeningen
der beide kunstenaars.
geboorte-jaar
volgen:

.

te hebben.
ook dezen . kunstenaar
Helaas,
schijnt de fortuin niet begunstigd
Wij
aan
de
wellicht
hem op 8 September
"de beAchtergracht
1673 op
overleden,
sieckte", nog boven aarde staande, van allen, zelfs van zijne vrouw, verlaten,
smettelijcke
Het schijnt, dat zijne vrouw, (die ik in
zonder middelen, met schulden bezwaard, terug.
niet eens voor zijne ter aarde bestelling wilde zorgen.
latere documenten
nog ontmoette)
vinden

Ik

laat

hier

schilderijen

den

zijner goederen
volgen, terwijl ik er nog bijvoeg,
de eenigen zijn, die mij ooit onder de oogen kwamen.

dat de

Inventaris

te Schwerin

'

8 September
de goederen, bevonden

1673.
int sterffhuys van CHRISTIAEN STRIEP, in
van
"Inventaris
,,zijn leven kunstschilder,
gewoond hebbende en overleden zijnde op de Agtergraft tegenover
alwaer 't lijck nogh boven aerde staet; ende op 't aengeven van de
"de Varckensmarckt,
,,weduwe van den yoorsz STRIEP ten verzoeke van Sr. PAULUS TIERENS, apoteecker alhier,
van Sr. JACOB TIERENS, ingevolge van deselffs requeste aen desen
"als ordre hebbende
"E. geregte en daarop gevolgt appoint° gecopieert."
.
In 't voorhuys.
.
een saturtge en een tronitge.
4 stuckjes schilderij, 2 lantschapjes,
,
een rek met aardewerk
enz.
.
Gordijnen,
6 cleijne stuckjes schilderij.
'
Op de kamer o. a.:
'
2 schilderseesels,
met een .begonnen doeck, eenige pinceeltjes en ander gereetschap.
.. _
'
.

13)Mr. Ch. M. Dozy in de Ned. Kumtbodei88i, bl- 357".
14)Wie weet ons iets omtrent dezen schilder medetedeelen?
is) Prot. Not. C. VANDERHoop, Amsterdam.

.
'

'
.
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.

Voorts

een

oud

armoedig boeltje) - oude
Aldus gedaan

bed

met

slegte

2 oude
stoelen,

-

deekens

een

oud tafeltje,

eenige rommeling (een hoogst
'
alles oud en zonder waerde.

een request aan ,,den Ed. Gerechte der stad Amsterdam",
van den 7 September,
dat
CHRISTIAEN
2 jaren gehuurd had
huis
STRIEP
dit
de
voor
blijkt
op
Achtergracht
het lijck
is ter aarden
te
s'jaars....
"en alsoo
tegen 1150.noodigh
gestelt
waartoe
voorraat
is
"worden,
geen
e 11 des i c h n i e man t pre s e n tee r t .....
Daarbij

waaruit

,,v e r z o e k t suppliant
t (JACOB TIERENS, eigenaar van het huis) de begraavinge te mogen
de
meubelen
boodem berustende
den
naar voorgaande
inventarisatie
,,doen,
op
publycq te
het verschot en de achterstallige
,,vercoopen,
uytte penn: daarvan procedeerende
huyrpen't
weder
t'
"ningen
ontfangen, d'huysingh
huyr mogen stellen, enz." 16)
'

-

DE

SCHILDER

'

ABRAHAM

,

'.

UYLENBORGH.

OVERLEDEN TE DUBLIN 1668.

>
in het belang onzer kunstgeschiedenis,
stuiten
we bijna dagelijks
onbekende
Zoo
ook
kunstenaarsnamen.
Wel
hier.
is
de
naam
op
UYLENBORGH in de geschiedenis
onzer schilderschool
Om niet te spreken van
geen vreemde.
SASKIA VAN UYLENBORGH, REMBRANDT'S beminde gade, kennen we toch den kunstenaar en
Bij een aanhoudend

archief onderzoek

kunsthandelaar
GERRIT VAN UYLENBORGH (broeder van den hierboven genoemden schilder)
en den schilder
HENDRICK VAN UVLENBORGH. Uit de navolgende
acte blijkt, dat
ABRAHAM VAN UYLENBORGH, schilder van Hare Hoogheid de HERTOGIN VAN ORMOND
was; hieruit, en uit de volmacht aan den gevierden hofschilder SIR PETER LELY gegeven,
kunnen
we reeds opmaken,
dat hij geen "prul" moet geweest zijn.
Wellicht gelukt het
in Engeland
of Ierland
Amsterdam
gepasseerd,e

ons later

een werk

de

acte,

te

van hem onder

die ons althans

de oogen te krijgen.
Zie hier
iets vertelt van de achting, waarin

hij stond..

,,year

in the
"By the tenour of this present" enz. "that upon this third day of February
of the Lord 1668 before me.....
ANNA
and
SUSANNA
SARA,
appeared GERARD,

. 16) Prot. Not. J. DE Vos, Amsterdam. Reeds was dit artikel geschreven, toen 14 Oct. 1884in het Lokaal
»Pictura"onder No. 73 een C. STRIEPgemerkt stillevenonder den hamer kwam en f80.- opbracht. De schilderijstelde
een zilveren gedreven kan, een wijnglas, oranjeappel en haring op een tinnen schotel voor. Minder van qualiteit dan
de Schwerinerstukken,ook iets versleten: het glas en de oranjeappelplat geschilderd,de haring voortreffelijk.
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in this citty, brother and sisters respectively
and sole
"UYLENBORGH, all four dwelling
of
Her
their
1
a
t
e
to
brother ABRAHAM UYLENBORGH,
,,heyres
painter
HIghnesse
Dutchesse
deceased
at Dublin
in the Kingdom
of Ireof Ormond,
,,the
have iri the best manner, way and forme ordained, constituted
appearers
their trusty and well beloved friend MR. PETER LELY, p a i n t e r t o his
,,and appoincted
the
t
sacred
to bee their true and lawfull
"most
Mayestee
of Engeland,
Kinge
and procurator,
for to aske, demand, recover and receive of Her said Highnesse
,,attourney
of
Dutchesse
Ormond, and ot all other person or persons whom it shal concerne all
,,the
,,la nd,

,.such

which

sums

of money.....

belonging

to the Sr. ABRAM UYLENBORGH deceased."
(Geteekend)

Etc. etc.

GERARDT UVLENBORCH,
SESANNA UYLENBORGH.
SARA UYLENBORCH.
ANNA UYLENBO(R)CH. 17)

.

17)Prot. Not. J. PRICE,Amsterdam.

-

HET

JAAR

EN

DE

PLAATS

VAN

GEBOORTE

VAN

PLANTYN,

CHRISTOFFEL
DOOR
MR.

CH.

M.

DOZY.

IETS is

dan de ontdekking
dat historische
onaangenamer
bijzonderheden,
die men met meer of minder ophef medegedeeld
heeft, reeds voorlang urbi
et orbi bekend zijn gemaakt en, zij 't dan ook in een verborgen
hoekje,
voor een ieder te lezen waren.
Toch is dit moeielijk te vermijden, het
voor Vaderlandsche
is zeker een onschatbare leidGeschiedenis
Repertorium
betreft. Eene wetenschappelijke
d. i. geen
draad, maar alleen wat tijdschriften
bibliographie
van
werken
over
vaderlandsche
maar
Historicoeene
Bibliotheca
naamlijst,
geschiedenis,
Neerlandica
hiermede

is

en

blijft een pium
niet ontkennen.

votum;

dat

er op dit terrein

wel gewerkt

is, wil ik

natuurlijk
Niet de gedachte
echter
dat de hierna te vermelden aanteekening
reeds vroeger
zou
deze
klacht
in
de
maar
de
gepubliceerd
zijn, gaf mij
pen,
integcndeel
vrij groote
dat hier
onderzoek
was om te constateeren,
dat dit niet
zekerheid,
geen
noodig
het geval was.
na te gaan wat er al over
Immers, het mag onnut heeten om zorgvuldig
PLANTYN geschreven
nu
Max Rooses het onderzoek naar diens leven en werken z. t. z.
is,
heeft.
Het prachtwerk,
dat ik hier bedoel is onlangs in den Gids
voorloopig
afgesloten
en
het
was
niet
meer dan natuurlijk,
dat ook hier de kritiek onwillekeurig
tot
besproken,
.
lofrede werd.....: : " ..
, "

,
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werk is dan ook moeielijk denken daarbij tevens fraaier uitgevoerd
en jaar vermeldt.
Zien we wat Max Rooses omtrent PLANTYNS geboorteplaats
baar.
vertrouwt
het
Ten opzichte
van het laatste
hij op
volgens hetwelk
grafschrift,
en
overleden
in
dus
PLANTYN in 1589 op 75-jarigen
1504 geboren zou zijn.
leeftijd
Doorwrochter

bestaat
bron.
Welk dorpje in de
geen enkele vertrouwbare
geboorteplaats
is
dus
maken
een
Dat
nog
open kwestie.
nabijheid van Tours op die eer mag aanspraak
duister is, en die minstgenomen
het Mont Louis zou zijn is eene traditie, wier oorsprong
moet geacht worden in de lucht te hangen; voor Avertin Ø/Cher pleit alleen, dat na 1580
van den grooten boekdrukker
waren.
woonachtig
naamgenoten
aldaar verscheidene
oudste
dochter
was
deze zich te Antwerpen.
In 1549 vestigde
Zijne
Margaretha
meer als Raphein 1565 met Frans van Ravelinghen,
toen reeds geboren;
zij trouwde
Omtrent

de

in 1587 tot gewoon
in 't Hebrceuwsch
Bij zijn dood in 1$97 liet hij drie zoons
aangesteld.
hoogleera.ar
ons op dit oogenblik aangaat.
Deze was
Frans
alleen
na, waarvan
zijn naamgenoot
en gaf enkele gedichten en andersz. in die taal
letteren
der Latijnsche
een beoefenaar
in 1587 te Antwerpen
uitte
Leiden
in
uit. Hij stierf
1643.
Zijn eerste dichtbundeltje
lingius

bekend.

draagt
gegeven,
vzrorum.
< Ik/vermeld

vertrok

Deze

titel:

tot

in

Elog-ia

dit laatste,

1586

naar

Carmine

omdat

onder

Leiden

Elegiaco
mij berust

werd

er

in linagiiies

quinquafJÙzta

een collectie

portretten

met bijschriften voorzien, die blijkens
is. Immers daarop prijkt het volgende
.
Quos hie tabellis mortuis vides vivos,
Vivis tabellis mortuos ve, Spectator;
Miracula illi dum Parentis aeternae,
Abstrusa quamvis, vivida igneae mentis,
Rimantur acie, posterisque recludunt,
Miracula illi quid nisi ipsa Naturae.
FFf. RAPHELENGII.

mannen, op bladen geplakt en enkelen
den zoon aangelegd
door Raphelengius
_ .=
..
..
.

,

en

doctorum

,
van geleerde
het titelblad
gedicht:

,
<

'
'

zelf zijn onbeduidend
na, als o. a. de afbeelding van
op enkelen
portretten
ao. I s 74 door PAULUS WTTEWAEL.
Sera finus Caballi Theol. Dr. et totius ordinis praedicator
en een enkele is zelfs
er
velen
met
van
den
Bovendien
rand, uitgeknipt
zijn
wegsnijding
zoodat het geheel meer op een kinderplakboek
gelijkt dan op een verzameling,
gekleurd,
'
door een geleerd man tot eigen en anderer stichting en genot bijeenbracht.
De

Ook
vrij
een

koud,
werk

de volgende
NB.
ad
auro

de omstandigheid,
bezitters
vroegere
uit diens

bibliotheek

hoogdravende
haec rarissima
Essium

quem pa/rem
contra cariora.

dat zij van den jongen
stelden hier blijkbaar
tegen

goud

aanteekening:
ad me pervenire

is laat mij
afkomstig
Raphelengius
veel meer prijs op en meenden dat
Het titelblad althans draagt
optewegen was.
4

ex Bibliotheca Patris
et Filii VAN Es
h : d: haec ex ipsa domo aut Bibl. Raphelefz,?-ii transierunt
.
·
_

1 ?30,
ergo

.
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dat de onderteekening
tot de bewering,
uit eene breedvoerige
toelichting
den
heuschen
van
is, blijkt dat de oudere en de
Raphelengius
afkomstig
werkelijk
zijn en de vereering meer den naam dan den persoon .
jongere . van dien naam verward
van dezen berust.
niet
kennis
althans
op grondige
geldt,
Trouwens

toch

Bij

van

dien
in

welke

Es, vader en zoon behoeven
zich de uitstekende
collectie

voldoende,
PHORUS PLANTINUS door Joh. Wierix
staat het hierna volgende
daaronder

bevindt,

de lezer weet nu
wij niet stiltestaan,
afdruk van het portret van CHRISTOdat aanleiding
tot deze regelen gaf. Immers

van 's mans kleinzoon
bijschrift, dat als afkomstig
om ter algemeene kennis gebracht en den redacteur,,
voorkwam,
genoeg
mij belangrijk
te worden.
van dit tijdschrift, om daarin opgenomen
.

in agro Turonensi,
aut circa agrum Turonensem
(a Chitr6
mense
Maio Anno 1520: obiit Antverpia
ut puto)
pr?s de Chastelleraut,
inter
ecundam
et tertiam
Anno
mediae noctis, me
1589
prima Julii
inter ceteros praesente,
ejus ex filia nepote Francisco F. F. Raphelengio..

,

'

Natus

Quamvis
creditum

autem

ac ad Alexandrum
destinatis
conGraphaeum
ipso descriptis
Errorem
stat vix excessisse
Annum
aet. septuagesimum.
tamen ex
.
,
non
ante
verbis
ortum
obitum
nego.
ipsius paulo
annis

"
.

ab

hier verklaard
wordt.
Raphelengius
de geboorteplaats
laat hij zich niet met zekerheid
Omtrent
uit; was zij dus
niet veel gewicht in de schaal leggen.
dan zou zijn meening
van elders bekend,
Nu
dit niet het geval is, heeft zij althans meer waarde dan de bestaande
hypothesen-; zij sluit
naar
in
Rooses
mededeelt
het
zich aan bij eene genealogie,
begin dezer eeuw onder
die,
Gaan

B.

.

sit, et non solum vulgo ;x : '"
inscriptum
ipsius monumento
'
sit, sed etiam de ipsius filiabus et generis ita habitum, obiisse
anno aetatis eptuagesimo
quinto ; mihi tamen ex pluribus aliquot annorum serie ipsius manu scriptis epistolis, atque adeo vitae ipsius prioribus

,

J.

'

van

we nu na wat door

der
hetzelfde

Aa

berustte
Chitre

en

aanwees.

die

als
Die

plaats

van

van Plantijn's
vader
overlijden
acht Rooses wel niet volkomen

geslachtslijst
(in 1567)
toe.
vertrouwbaar,
hij kent haar echter toch "un cachet d'authenticite"
Ik mag niet voorbij zien, dat en St. Aventin en Mont Louis dichter bij Tours gelegen zijn dan Chitr6, maar voor beiden pleit zoo weinig, dat zij aan laatstgenoemd
zullen aandoen. Dat de meening van Raphelengius
plaatsje wel geen ernstige concurrentie
niet
uit de luchtgegrepen
is, dat hij zich althans
ijverig met de levensgeschiedenis
uit
wat
omtrent
diens leeftijd mededeelt.
van zijn grootvader
hij
bezig hield, blijkt
Hier heerscht geen twijfel en is hij het, die den twistappel
opwerpt, maar hier ook
en
van
recien
van
met
kracht
Hij put zijne kennis uit een
grond
wetenschap.
spreekt hij
briefwisseling

van Plantijn

met ALEXANDER GRAPHEUS, voorwaar

geen onbekende.

Immers
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toen hij zich te AntwerCORNELIS en hij-zelf waren Plantijn's
beschermers,
te
en financieele
hulp hem volstrekt vereischt was, om tot een standpunt
pen vestigde
talent
zouden
kunnen
en
zich
ontwikkelen.
waar
vrij
klimmen,
zijn energie

diens

vader

dan toch op dit oogenblik on
is wellicht niet vernietigd,
briefwisseling
had de goedheid mij medetedeelen,
heer Max Rooses
welke brieven van
zich
bevinden en wat er aan het AntwerGrapheus in het Museum Plantinianum

Gemelde
vindbaar.
en

aan

De

was
omtrent hem bekend is. Een resultaat, waarvoor ik dankbaar
psche gemeentearchief
niet
in
hoever
de zeer stellige bewemaar een negatief resultaat.
Wij kunnen dus
nagaan
dat
slechts
vertrouwen
PLANTYN
van
verdient,
70 en niet 75 jaren oud
Raphelengius
ring
zou geworden zijn.
voor het overlijden
Hij erkent, dat het algemeen gevoelen, ook van zijne descendenten
dat
die
en
trouwens
ook
en
stemt
het grafschrift
meening
leeftijd
geeft toe,
op ; 5-jarigen
steunen op de eigen woorden van PLANTYN op zijn sterfbed uitgesproken.
Desniettegenstelt hij tegenover
staande
die woorden eens stervenden,
hetgeen hij in diens brieven in
Daaruit
zou met de meeste stelligheid
volle levenskracht
heeft.
geschreven,
gevonden
blijken, dat CHRISTOFFEL PLANTYN in de maand Mei van het jaar i52o geboren is. Zoo
men Raphelengius
hebben die brieven zeker minstens even veel waarde
slechts vertrouwt,
als de uiting, wellicht in onduidelijke
in de laatste oogenblikken
van't leven.
bewoordingen,
Bij opzettelijke
misleiding kan R. moeielijk belang gehad hebben, hij had dan ook
wel
zijne bewering
bestemd,
genoteerd.

in

geboortejaar

noemde,

misrekening
Een

mogelijk
ieder moge

en haar niet, als voor hem zelf alleen
wijder kring verkondigd
Blijft alleen de vraag, of PLANTYN in die brieven ipsis verbis zijn
dan wel dit door R. uit andere opgaven is afgeleid, waaromtrent
is?
zich daarvoor

of daartegen
ik zou tot deze mededeeling
verklaren;
dat zij leidt tot opduiking van de besproken
gedrongen
zijn door de mogelijkheid,
met
Mocht
dit
het
briefwisseling
Grapheus.
geval zijn!
Een man, waarvoor
en
een monument
is opgericht als het Museum Plantinianum
het daaruit ontsproten
werk van Max Rooses
dat men zich met zijne levensverdient,

reeds

bijzonderheden

bezig

houdt.

VONDELIANA.

II.

VONDEL'S

HANDSCHRIFTEN
(Vervolg)
DOOR
J.

H.

W.

U N GE

R.

I onder bepaalde redenen plaatste Mr J. van Lennep VONDEL'S gedichtje op
t IDA BLOCK, op het jaar 1666.
Het ging met dit bijschrift als met zoovan
niet
VONDEL;
altijd kon uit den inhoud opgemaakt
) vele gedichten
wanneer
was.
het vervaardigd
Veelal plaatste van Lennep, en
worden,
van
Vloten
na, de gedichten op gelijkvolgde hem daarin meermalen
I
soms meer aan
of op dezelfde personen bij elkaar.
Dat latere onderzoekingen
soortige
aan
te
het licht brachten,
waardoor
het mogelijk werd het juiste jaartal
wijzen, is zijn
schuld niet.
IDA BLOCK was de zuster van AGNES BLOCK, VONDEL'S bekende vriendin ; zij was
den 26 Juli 1632 geboren
en overleed den 1 r Juli
Op haar maakte VONDEL
een

'

klein

gedichtje,

waarin

hij

"Jongkvrou

IDA, stil

van

aert"

plaagde,

dat zij "haer

I) Deze data zijn ontleend aan de gedenkpenningter harer eere geslagen; de dichter J. D. S. die een bijschrift
hierop maakte (VANLENNEPXII, bl. 56)en die VANLENNEPniet kende, is haar neef Jonrt DE STOPPEr.AAR.

'

'
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den 8 September
sleet.
Toch zou dit niet altijd zoo blijven;
1684, op
jaeren ongepaert"
van CATARINA
rum
zij met JACOB LINNICH, weduwnaar
sO-jarigen leeftijd, ondertrouwde
DE
VRIES.
JACOBS
2)
van Teyler
te Haarlem.
van dit versje is thans in de verzameling
_ Het handschrift
tijdperk van VONDEL'S leven, waarin de toestand van den dichter lang niet
ons wel hebben willen voorstellen,
zoo rooskleurig
was, als sommige der latere biographen
voor den diep beproefden
ouden man gehad:
de vriendschap
van
heeft 66n glanspunt
van haar huwelijk met JOAN of
AGNES BLOCK. In 1649 vinden we bij gelegenheid
Het laatste

in zijn gedichten het eerst melding van haar gemaakt.
DE WOLF, haar zwager,
tot denzelfden
behoorende 3), is zij tot VONDEL'S laatsten dag
godsdienst
Waarschijnlijk
een trouwe, hartelijke vriendin voor hem gebleven. Hoe hoog zij bij VONDEL stond aanvan een deelzijner
is ons een vorige maal 4) reeds gebleken uit de schenking
geschreven,
HANS

handschriften

en boeken.

ons, hoe HANS DE WOLF zijn oom "in het bestieren zyner miden dat VONDEL hem "ook
delen zeer behulpzaam
was, en alles voor hem bezorghde,"
man
en vrouw zoo wedijveren
Waar
alle zyne huiszorgen
huisgeheimen
openbaarde."
te wezen, liet VONDEL van zijn kant niet na die hartelijkheid
den om hem aangenaam
te
door
schoone verzen te dichten bij toepasselijke
eenigszins
vergelden
gelegenheden.
BRANDT verhaalt

In 1666 had hij op haar jaardag,
in het vol29 October, een gedicht vervaardigd,
deed
het
haar
21
in
dit geVONDEL
Loumaent."
Dat
op
hij
naamdag,
"den
gende jaar
dicht ,,Op Sinte Agnes feest" haar op haar naamdag toewijdde, is, dunkt mij, een stellig
'
..
-was.
bewijs, dat zij eveneens Roomsch-Katholiek
hiervan behoort thans aan den heer A. Th. Hartkamp te Amsterdam,
Het handschrift
1882 op de auctie-A.
die het in November
G. de Visser bij Frederik Muller kocht. Daar het
gedicht het eerst gedrukt is in de uitgave van BRANDT (i682), heeft deze daarvoorwaarschijnlijk
dit handschrift
gebruikt, waarvan tekst en spelling geheel gelijk zijn aan de gedrukte.
De
een
, aan

brief

ons nog een verrassing,
in den vorm van
bracht
Vondel-Tentoonstelling
van VONDEL aan OUDAEN. Het is een antwoord op een brief van OUDAEN

onzen dichter,
waarin hij, naar het schijnt, zijn gevoelens over JAN Vos en--diens
Medea had geuit.
Hoe die waren, kan ons blijken,
uit het door den schrijver van
OUDAEN'S leven,
DAVID VAN HOOGSTRATEN,
daaruit
OUDAEN
medegedeelde
noemde JAN Vos, "eenen dommen os, die naeulyx
iet anders kon doen dan bulken en
dat hy waende alles te boven gestegen te zyn.
loeien, met zulk eene opgeblazentheit,
maar van een dallema71s raesgrty,
Hy gaf zyne Medea den naem niet van een Treurspel,
door
van
den
Heer
gunst
gelyk my
Schepen GEERAERT VAN PAPENBROEK, in zekeren brief
2) VAN LENNEPschrijft J. DE VRIESen J. C. DE JONGE,Nederl. Gedenkp.,II 164 na, als hij opgeeft, dat zij
huwde met JACOBLAMMERTSZ.
Het puiboek wijstdit andcrs uit. 3) J. A, ALBERDINGK
bl. 182.
THYM,T?ondelportr?tten,
4) Oud-HollandI bl. 137. 5) Het levenvan YoaclzimOudam,bl. 63,
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aen GEERAERT BRANDT gebleken
is, ook uit eenen anderen brief, hier over aen VONDEL
Daer in wees hy aen hoe verre de tvanschepsels
van dezen
zelf wytloopiger
geschreven.
de welgevormde
evenbeelden van dien grooten Dichter lagen : en na
beneden
wintbuidel
zeide tot slot, dat de werrelt niets aen
te hebben overgehaelt,
uitzinnigheden
sporelooze
deze
steekt
had."
verloren
heftige uiting VONDEL'S brief af, waarin
Merkwaardig
bij
de dichter
zijn eigen meening omtrent JAN Vos niet aan het papier wil toevertrouwen.
van dezen brief behoorde vroeger aan den heer Diedrichs, thans
Het handschrift
is 't het eigendom van den heer J. A. Alberdingk
Thym.
Alhoewel deze brief reeds in den Nederlandschen
Spectator van r 87g 6) afgedrukt is,

zyne
hem

geef ik hem hier op nieuw om te voldoen aan een mij kenbaar gemaakten
zoo veel mogelijk dergelijke stukken in dit tijdschrift bijeen te houden.
De brief 1) luidt aldus :

wensch
'

om

'

Gunstige geleerde en vernuftige vrient,
over het werck van den overleden a) en laete
Ik hebbe gelezen uwe opmerkinge
hier van te spreeken zoude best vallen. Wat
dat omreden met hem begraven. Mondelinge
uwe E. stelt het ruim hoogh genoeg.
Baud equidciii tali yne
Noahs treurspel belangt:
dat
uwe
het
Ik
rekene
het
tot
eere,
waerdigh kent met oordeel
gunst
my
dignor dao?tore.
over Lamech is niet vreemt, en de naem
Uw bedenken
en beschaven.
te beschouwen
ook verbystert
my in 't dichten
in Moses vierde
zien Lamech,
leerden
twee vrouwen teffens omhelsde,
d'eerste
en om van
niet de schrift, getuight:

maer verscheide
en opgehouden
treflyke godtgeen vyfde hooftstuk, voor eenen zelven aen, die
en Kain het leven benam, zoo d' overleveringe,
de Griexe benaemingen
in de Hebreeusche
Hisik
nam
deze
uit
die
te
de
moeder
torien
van Jepthaes
Buchanan,
spreeken :
vrymoedigheit
of kinderliefde noemt, zonder zyn geweten te bedochter S t o r g e, naer het Griexe
zwaeren. Myne Uranie nam ik uit Ur, dat vier beteekent, en met Griex geene gemeenschap heeft.
heeft

Het geliefde u aen te tekenen
tusschen ons beide. Indien Jezus

het groote en geweldige onderscheit
van godtsChristus het middelpunt
daer
hemel
en aerde
zy,
zoo behoort er geen onderscheit tusschen ons beide te zyn. Statilit
en alle dingen omdraeien,
supra petrazh pedes zyzeos. Deze steenrots is Christus : en wat zyne kerk betreft: zy is De
I?olo??t der wacrheit. Van Christus zeght de stem uit de wolken : Hoort hem. Van de Kerke
zelf:
Wie de kerk ?Ziet lzooi-1, -y it als ee1t heiden ett o?etabaer zolidaer.
zeght Christus
en de kerke eene zelve maght en geloofwaerdigheit
Zoo wort Christus
en
opgedraegen,

, dienst

de geloovige aen hunne uitspraek verbonden, waaronder ik my gewilligh en gehoorzaem buige.
MICHEL DE MONTAGNE, ridder van St. Michiel, een uitgeleert
en scherpzinnigh
den
of
drost
heeft
een
orakel
en
verziende
d' oirzaek
HOOFT,
by
twyfelaer,
wys
scepticus
en oordeelen aengewezen.
van deze verstroitheit
der gezintheden
Hy noemt de verwaent6) Bl. 152. 7) De kantteekeningenzijn met een andere hand geschreven,waarschijnlijkeerst in de achttiendeeeuw.
8) Hier wordt natuurlijkJAN Vos bedoeld, wiens ivedea in 1667op nieuw in het licht gegeven was. De begrafenis
van den dichter-glazenmaker-wijnroeier
wordt in het begrafenisboekder Nieuwe Kerk op den men Juli 1667aldus
vermeld:JAN Vos, Mr. Glasemakerin de Kalverstraatbij het pant.... f 8,- Volgensl?et grafboek is zijn graf gemerkt D. 7°'
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heid van het menschelyk
verstant Nimroth : die zyn gebou aen starren optrekt om den te hemel
en
ondertusschen
in zyn werk verstroit wort, door de verscheidenheit
beoorloogen,
der tongen
en menschelyke oordeelen, perdam sapientiazn sapientium, e2 prudentia m prudentium
reprobabo.

.

Uit dien hoogmoedt des verstants, by elk in 't byzonder opgevat, volght deze straf van verstroittael. Dit getuigen heele stapels boeken, en zoo
heit, en zoo spreekt elk eene byzondere
veelerhande
en
Elk voert zynen eigen vont, gelyk eenen
strydige slaghordens
gedeeltheden.
Zulk een baiert leght hier van allerlei gevoelens
afgodt, ten altaere en bidt hem aen.
zonder orde, en dit leert ons dat' er niet zekers is, buiten het geene Godt zelf eens zeker
en vast gestelt heeft.
Hemel en aerde zullen vergaen, myn woort zal niet vergaen.
nu
in het taghtigste jaer gesteigert
ouderdom
en de doot en het graf dagelyx in
Myn
den mont

.

ziende, pooght zich te wapenen tegens de naerheit van de dootkist en verrottinge
door bespiegelinge
van den staet der ziele en het lichaem, na dit leven. Gemelde MONTAGNE
stelt dat' er niet zekers is, buiten het licht van Godts genade en de waerheit, ons geopenbaert. Hy arbeit om te toonen hoe alle schryvers
zelfs Pythagoras
en Plato d' onvergangkelykheit der ziele los stellen, en endelyk de ziel niet vereeuwigen, hetwelk de dogmatisten
hem evenwel niet toestaen, en met groote reden : doch hier tegens stelle ik myne gerustheit
en troost in het onfaelbaer orakel der waerheit, zeggende:
Tlreest ze 1liet die liet lichacz?n
dooden konne1l:

maer vreest

die beide ziel en lir.haam kan bederven £11,de hetle. Wat
het lichaem aengaet:
zal aentrekken, en de zege
wy houden dat dit sterflyk d' onster?t)lykheit
de doot verslinden.
In dit betrouwen
wensche ik dat wy beide stantvastigh
volharden.
arbeit te kost geleght aen de
By mynen drukker
zagh ik uwen onvermoeiden
en

van de gedachten
der ouden
atbeeldingen
heerlyke
My zoude niet
hier uit te leeren en vrucht te scheppen,
maer de hooge jaeren moeten veele
en
alle
kennis
is
hier
stukwerk.
dingen voorbygaen,
Wy hopen op de volkomenheit
en
u
d'
en begenadige,
my
. waer toe
alleropperste
terwyl ik blyve
gewaerdige
t' Amsterdam
vrient
uw dienstwillighe
1667.
den
van
V. VONDEL
3in
_
. J.
Oogstmaent. 1°?
penningen
verdrieten

Het grootste
van Ovidius'

van VONDEL bezitten, is dat van zijn verdrie
flinke quarto-deelen,
waarvan het eerste
taling
zijn
Herscheppingen.
in 26 blz. de Voorrede bevat, daarna in 4o blz. het Loofwerk aan D. Buisero, dan het
kantschrift
boeken
(24 blz.) en de vier eerste
(198 blz), het tweede deel is 31o blz.
het derde 262 b1z. groot.
in het bezit geweest van MR. CORVroeger is dit handschrift
handschrift,

dat we thans
Het

Dit
en Schepen
der stad Amsterdam.
NELIS VAN LENNEP, Raad in de Vroedschap
het ons te meer, dat de kleinzoon van den vorigen bezitter het
bevreemdt
wetende,
heeft voor de prachtuitgave.
Thans behoort het manuscript
niet gekend
en gebruikt
Iaan de Koninklijke
Akademie
van Wetenschappen
te Amsterdam..
9) OUDAEN'S"Roomsche Mogentheyt"is eerst in r670 verschenen. Volgensden titel was Frans Kuiper deui'gever
en Daniel Baccamudede drukker. VONDEL'S
vertalingvan OvidiusHerscheppingewerd bij Baccamude"op 't Rokin naest
de drie Papegaaien"gedrukt. Zijn naam vindt men ook op VONDEL'S
begrafenisbriefje.
.
over het Weeshuiste Rotterdam."
10) Het adres is: "Den geleerden en vernuftigenJOACHIM
OUDAEN,
.
.
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dan

Het handschrift
de sporen

ook

belangrijk
beteringen,
plaatsen

met den in i 67 gedrukten
tekst; het draagt
de
Toch
is
van gebruikt
te zijn op
het niettemin zeer
drukkerij.
elke
tallooze
voor ons.
en verOp
bladzijde zijn
doorhalingen,
veranderingen
de
hand des dichters, op verschillende
alle met
tijden aangebracht.
Op vele

zijn

over

komt

den

geheel

overeen

tekst
geschreven
lezingen voorkomen.

door VONDEL papiertjes
Om VONDEL als vertaler

eerst

met lak beveste bestudeeren

waarop geheel andere
als het hier besprokene
handschriften
onschatbaar.
Hier en daar zijn bij deze veranderzijn
de verzen
met
zwart
of
rood
misschien
wel door ANTOstreepjes
gezet
potlood,
aen
de
NIDES, Het gedicht
ontbreekt
aan
het
Slechts
handschrift.
"Ovidius
Nijdigen"
tigd,

F. VAN LELYVELD heeft
ve van taal

voor

en dic htkunde

HUYDECOPER tot zeKerheid
VONDEL'S

zijn tweede uitgave
(1782) het handschr ift

te maken ; gelijk
van de
vertaling

van BALTHASAR HUYDECOPER'S Proeom gissingen van den Heer
gebruikt,
uit eenigen mijner aanteekenigen
blijken kan."

van Ovidius
ter perse was,
Herscheppinqe
aan
vriend ANTONIDES, die een uitstapje
brief 1°)
zijn jeugdigen
was gaan maken naar zijn geboortestad
om
hem
te vragen vooral niet lang weg te
Goes,
omdat
Mr. van Lennep wijst er te recht op, hoe'
"de drukpers roept om werk."
blijven,
Terwijl
schreef onze dichter

een

hieruit

blijkt dat ANTONIDES VONDEL dus bij dit iverk heeft ter zijde gestaan.
De brief is, behalve een aantal spellingvarianten,
goed bij van Lennep afgedrukt;
niet is :
alleen is in den laatsten regel vergeten: gereet te blyven, terwijl de dagteekening
Den 18den vast Wintermaent
maar dell
in Wiedcmaent (Juni).
HANS DE WOLF, de zoon van HANS DE WOLF en CLEMENTIA
over wien ik boven reeds sprak, was tweemalen
gehuwd geweest. Zijn
CORNELIA BLOCK, de dochter
van PIETER ADRIAAN BLOCK; zij was
toen zij den 29 Februari
De
1643 met VONDEL'S neef ondertrouwde.

VAN DEN VONDEL,
eerste vrouw was

ongeveer 20 jaar,
tweede was, zooals
van AREND BLOCK en IDA RUT-

gezien hebben, de bekende AGNES BLOCK, dochter
GERS. Uit het eerste huwelijk
werd slechts 66n zoon PETER geboren ; daar de ouders
beiden
MennisL
waren, is de juiste datum van zijn geboorte of doop
hoogstwaarschijnlijk
niet op te sporen,
omdat de doopboeken
der Doopsgezinde
eerst met het
gemeente
we

in het Puiboek blijkt echter,
Uit de vermelding
1696 aanvangen.
zijner ondertrouw
in
1665 "ontrent
dat hij
19 jaeren" was. Hij moet dus omstreeks het jaar 1 646 geboren zijn.
Het was op dezen PETER DE WOLF, dat VONDEL bij gelegenheid
van zijn 26en jaareen
dat tot heden nimmer gedrukt is. Het oorspronkelijke '
dag
gedicht
vervaardigde,
ik den lezer hierbij een nauwkeurig
waarvan
facsimile kan aanbieden,
berust
handschrift,

jaar

op het Rijks-Archief
van
Merkwaardig

te 's Gravenhage;
is het hoe weinig

vroeger

behoorde

wij in dit handschrift,

het tot de collectie
'
.

Beeldsnijder

op ongeveer 85-jarigen leeftijd
10)B. HuyuECOrFx,Proeve 2e uitg. le deel, bl. XXLIen 62,
PETER DE WOLF, van Amsterdam,ontrent 19 jaeren, winclcelier,geassisteertmet Hans de Woif zijn vader, wonende in de Warmoesstraeten CLEMENTIA
VANDERVECHT,van Amsterdam,out ontrent 20 jaren, geassisteertmet Anna
de
haer m?eder, wed. van 'Jacobvan der Vecht,wonende op dc N. Z. Voorburgwal.

`
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.

aan dien hoogen leeftijd herinnerd worden.
Het schrift is even vast en krachtig,
geschreven,
was.
alhoewel iets grooter, alsof het twintig jaren vroeger geschreven
"
.
-..
_
'
. ,f..÷..
. ' .. .
.
Het gedicht luidt als volgt :
_
.
,
'
''
.'
m'
OP HET VERJAEREN
',
'
"
- "
' VAN
.
'
.
'
.
DE WOLF.
PETER
CINGITE FRONDE COMAS, ET POCULA PORGITE DEXTRIS.

'
.

u, Amsterdammers:
Verheught
Het is een blyde tyt.
DIE WOLF weit by de lammers,

'

,
.

_
.

Hier

'

'De

'
'
_

.

...- ,
,

.. ,
_

"

twist

noch

stryt.

waterbronnen

'

_
=.

.

wyn gelyk gezonden :
Hier magh een dronk op staen. 1ÎA
De cimbel laet zich hooren,

:
-.

_

,
"

"
,
-" ..
.
- '-

.._,

.....
-:_.
....,

.'

._

„,
,

'

° "

,

,

En mengt zich in 't gezang.
De jeught wort weergeboren;
Wien valt de tyt te lang ! !
- Apol, de zangbeleier;

Met blyschap herwaert
" . Nu drinkt den berkemeier
Elkandren
_
,.

,
vrolyk

toe.
_ ....

-

]

,'

. - , _.
.

J.

v.

-

t, ;.
-

: ..

.

'

'

spoe,

.

„ ..,.
ik

Drinkt

.

'

'

Zich helder openbaert,
Na zeseritwintigh
ronden.
Bekranst uw hooft met blaon.

,

*

geen

,1f
..*..
' , '

springen
Oranjen bloeien schoon.
.
Nu laet ons vrolyk zingen:
De maetzang spann' de kroon.
Viert d'uur van myn geboorte,
'
Die heden we6r verjaert.
De zon uit d'ooster poorte

'

'

valt

.

`
,
yj:...,:.
'

VONDEL.

=
.;
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In I6? zag
de Ystroom van ANTONIDES het licht. VONDEL schreef er een lofdicht
van het boek gevonden wordt. Het oorspronkelijke
dat
in
het
handschrift van
voorwerk
op,
dit vers bestaat nog; het is in het bezit van den kunstlievenden
uitgever van dit tijdschrift,
van het handschrift
en die van van Lennep, komen
den heer H. BINGER. De teksten
geheel overeen ; alleen lees ik in vs. 30 ol 't --ilvre watt?r, in plaats van op 't zilver water.
van ANTONIDES' Ystroom heeft het gedicht in vs. 15 : E'1, laet zich leere?a
dat ook, in werkelijkheid
heeft het handschrift
staat er echter,
Schijnbaar
wyt en zyt.
En laet zich hooren wyt en zyt. " '*'
zooals Mr. van Lennep te recht las:
..
waarvan bij van Lennep een facsimile
Op de laatste bladzijde van het handschrift,
In den eersten

druk

"op zijne afbceldi?ag, door M. vAN ?VIUSSCHER
wordt, is een gedicht geschreven
in den eersten druk van ANTONIDES' Ystroom. Het
dat eveneens voorkomt
geschilderd",
van VONDEI.; maar het is niet door den dichter
de
is, blijkens
onderteekening,
gedicht
Ik meen, door vergelijking
van het handschrift
der brieven van ANzelven geschreven.
gevonden

TONIDES ter Leidsche
vriend

Bibliotheek,

zoo goed

als zeker

hier de hand

van VONDEL'S jongen

te herkennen.

door D. VEELnog een ander facsimile, gegraveerd
dit vervaardigd
WAARD. Waarvoor
werd, is mij niet gebleken.
vele verNiet zonder belang is het hier nog op te merken, dat in het manuscript
Zou ANTONIDES deze zonder mededoor dezelfde hand geschreven.
voorkomen,
anderingen
Van

weten

dit

van VONDEL
hebben,

besproken

bestaat

handschrift

er
terwijl

in

hebben ? Of zouden de beide dichters het
aangebracht
van VONDEL opschreef ?
ANTONIDES de opmerkingen

samen

der gebroeders
Van de drie gedichten, die VONDEL vervaardigde
op de afbeeldingen
Het eerste, op "Meester JOAN DE WITT" komt geDE WITT, bestaan nog handschriften.
VONDEL'S
werken voor; het maakt eveneens deel uit
deel
van
in het laatste
facsimileerd
van den rijkcn VONDEL-schat van den Heer H. Binger. ..
De

r

beide

andere

handschriften

waren

tot heden

onbekend;

de heer bibliothecaris

Campbell vestigde er het eerst mijn aandacht op.
In een exemplaar
van het bekend werk: Leven en dood der doorluchtzgel1, gebroeders
toebehoorende
CORNELIS DE WITT eJ1, JOHAN DE WITT, door EMANUEL VAN DER HOEVEN
in
den
de
Museum
Meermanno-Westreenianum
aan het
Haag, zijn
gewone portretten van de gevan ABRAHAM BLOOTELING
broeders DE WITT vervangen door de fraaie zwarte-kunstprenten
deze
van
DE
BANE.
naar de geschilderde
Op
J.
exemplaren is onder het portret
portretten
die dienen moest voor het gegraveerde
onderschrift.
strook opengelaten,
Hierop
de
komen
teksten
VONDEL met groote letters
zijn vierregelig
geheel
gedichtje;
met de bij van Lennep gedrukte. Beide gedichten zijn onderteekend :
"J. v. VONDEL

een witte
schreef
overeen

vei-schikt.Te Amsterdam.-Bij -7aii
12)Deze2dendruk naazzwkeuriboverzienen veelvermeerderte1Zin lzoofddeeli?zgen
tm Hoorn, Boekverkooper
I708 in 4°.
,".
..
" 1
.I
is..
ill
ak
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Vooral
die bijvoeging
van den leeftijd vind ik karakteout 86 jaeren."
Agrippyner,
de letters zijn veel grooter en onvaster.
ristiek ; aan het schrift is dit duidelijk merkbaar;
schrift
het
van
het
Alhoewel
eenigszins verschilt, is de manuscript-aanteekening
op
type
den titel van het boek, dat deze "versen daer onder geschreven
zyn door de eygen hand
van

voor

VONDEL"

vast

overtuigd te wezen,
voor ons hebben.
is met
onderaan
Augustus

die VONDEL'S handschriften

hem,

A° 1672."

dat we werkelijk
een

andere

bijgeschreven

"in den Haeg

vermoort

12

den

is nog een fragment
inhoud:

van een

bede is dat uw E. E. gelieve konnen van dezen
ootmoedige
te helpen naer Oostindien,
Francis
het is een arme wees en
Jakobs
en
hieraen
zal
Godt
' gauwe jongen,
my sonderlinge
die(n)st geschieden
Uwe E. dienstwillige
dienaer,
en ik blyve.
myne

J. V. VONDEL.
in de eerste helft van 1673 geschreHet overige van dien brief, die waarschijnlijk
hand
een
andere
staat
ven is, ontbreekt;
met
"Deze Francis
hierbij aangeteekend.
_
geholpen den 13 April 1673."
Jakobsz voor jongen nae Oostindien
ROTTERDAM, October

*

?

het bezit van den heer J. A. Alberdingk
Thym
van VONDEL aan een onbekende
van den volgenden
,

,

handschriften

niet noodig om
heeft,
van onzen grooten dichter

_

In
briefje
°

hand

echte

bestudeerd

1884.

(Slot volgt).

,"

AELBERT

JACOB

CUYP

GERRITSZ

FN

CUYP

BENJAMIN

CUYP,

DOOR
G.

H. VETH.

INLEIDING.
doit

on

l'iiidiff6rence
des annalistes et des
deplorer
du
XVII
si?cle
n'ont
rien
transmis
a la post6rit6
qui
,,biographes
la
vie
et
des
habitudes
de
ces
grands artistes de la Hollande!
,,de
Fut-il eleve dansl'aisance,
de CUYP n'existe pas.
,,La biographie
OMBIEN ne

se passa t-elle a
tant d'autres
lutter,comme
jeunesse
Fut-il riche ou pauvre?
,,peintres contre les soucis de la misere ?
Eut-il
des
une
femme,
enfants, des amis, des
question.
,,Grande
et pourtant
Nous l'ignorons,
si ces details nous
,,protecteurs?
......
on
en
tirer
de lumiere
pour comprendre,
pourrait
pour expliquer
,,ou

*

sa

"?taient
connus, que
"le genie particulier du peintre."
woorden zijn van CHARLES BLANC, ') en vroeger en later is,
De hier aangehaalde
door verschillende
eveneens het verlangen naar de kennis van levensbijzonderschrijvers,
°'
' '
'
heden van CUYP geuit. ')
_ .. :
'
'
' '
1) Histoire des Peintres de toutes les Ecoles. Article CUYP.
2) Zie o. a. JOHNSMITH,A Catologueraisonne, London 1834, part the first p. 280, waar men leest: "It woul be
"gratifyingto those who are interested in the art, to kwow some particularsof the life of so great a painter."
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CUYP mededeelt
is gering,
CAMPO WEYERMAN
ons omtrent
VAN
EYNDEN
en
VAN
DER
en
ofschoon
WILLIGEN, en IMMERZEEL
na,
schrijft eenvoudig
van den eersten
hun best hebben
om het bericht
wat aan te vullen, zijn zij
gedaan,
Van
meer
is
wat
hierin niet gelukkig
KRAMM
te weten kwam, maar
belang
geslaagd.
Wat

HOUBRAKEN

toch bleven vele der door BLANC gedane vragen tot heden onbeantwoord.
in
c
der kunst in het algemeen,
in de geschiedenis
maar inzonderheid
Belangstelling
ook
dreven
er
krachten
te
dit
den roem mijner vaderstad,
mij
toe, mijne
op
gebied,
van dien grooten
om een vollediger
schilder te leveren.
levensgeschiedenis
beproeven
Ik heb daartoe

het Gemeente-Archief

van Dordrecht

geraadpleegd,
Doopregisters,
Huwelijksvan
den
en
200sten
en die
der
dooden,
500sten
penning,
Quohieren
Registers
proclamatien,
Ook de papieren van
doorsnuffeld.
voor het lantaarn- en van het straet- en clappergeld
Het archief van ,
door ?ij geraadpleegd.
te dezer stede 3) werden
het Sint-Lucasgilde
ik
en
dat
van
heb
niet ongebruikt
der Hervormde
den Kerkeraad
Diakenen,
gemeente,
gelaten, terwijl ik aan den Heer A. VAN DE WEG, thans benoemd tot Gemeente-Archivaris
door hem gevonden
de mededeeling
van eenige belangrijke
bijzonderheden,
dat ter Griffie der Rechtbank
berust, verplicht ben.
en
de
berichten
der
Deze,
schrijvers en enkele bijzonderheden
nog
bovengenoemde
levensbericht
heb
zijn de bronnen, waaruit ik het hiervolgende
bij anderen voorkomende,
'
sanengesteld.
.
maar
schier al de vragen van BLANC te hebben beantwoord,
Ik geloof daarmede
toch betreur ik het zoo weinig te hebben gevonden, waardoor eenig licht komt over zijn

van Dordrecht,
- in het
Archief,

en vrienden,
van hem of van zijn betrekkingen
meer intiem leven; want eigen geschriften
Zelfs
iets zou kunnen
waaruit daaromtrent
zijn mij niet ter hand gekomen.
blijken,
die
is
inzonderheid
met
verkeer
met
omtrent
kunstbroeders,
zijner woonplaats,
mij
zijn
niets

gebleken.
Hierover

zou wellicht

gevonden worden in de papieren der Confrerie
maar deze heb ik niet kunnen ontdekken.
Zij zijn
'

een of ander

in 1642 opgericht
verloren
gegaan.
waarschijnlijk
, Het spreekt van zelf, dat mijn onderzoek zich ook moest uitstrekken
tot deouders
door
de
in
deze
werd
van
zelf
en
van AELBERT,
wetenschap,
verhoogd
mijn belangstelling
schilder
dat de vader ook een verdienstelijk
was, wiens kunst in zijn tijd vrij hoog
van

Sint-Lucas,

wordt.
vergeten, en thans weder meer gewaardeerd
AEI,BERT had ook, volgens HOUBRAKEN, een neef BENJAMIN CUYP, wiens schilderijen,
zeer ongelijk van verdienste,
schijnen geweest te zijn ), ,
vroeger vrij algemeen verspreid
hem aangaande gevonden.
Ik heb ook enkele bijzonderheden
doch thans zelden voorkomen.

geschat,
'

later

schier

3) Gedeeltelijk afgedruktin het "Archiefvoor NederlandscheKunstgeschiedenis"onder redactie vanFr. D. O. OBREEN
D. I blz. 181 en volg.
en eenige andere schilders. - ...
CUYP,vader van AELBERT,
4) Door JACOBGERRITSZ
.
1.
en
VAN
DER
D.
I bl. 197.
Zie
o.
VAN
EYNDEN
a.
WILLIGEN,
5)
-
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.
nog andere zaken de familie CUYP meer in het algemeen betreffende, kwamen
mij onder de oogen, en daar iemands
familie-betrekkingen
altijd op zijn persoon van
invloed kunnen zijn, heb ik gemeend aan de familie in het algemeen eenige afzonderlijke
.
, '
aandacht te mogen wijden.
is dus hier een levenschets
van AELBERT CUYP te geven; maar
Mijn hoofddoel
Ook

over de familie
CuYP, en
eenige mededeelingen
van
en
over
AELBERT, JACOB GERRITSZ,
spreken
hetgeen
afzonderlijk
<
is
van
bekend
den
neef
GERRITSZ
CUYP.
BENJAMIN
mij
Ik zal nu en dan ook iets moeten zeggen
over de kunst dezer mannen, maar

ik

deze

zal

laten

voorafgaan
over den

door

vader

over de waarde van hun werk moet worden uitgesproken,
zal ik dit
een oordeel
want tot het
aan de hand, en liefst met de woorden van bevoegde kunstrechters,
van een eigen oordeel, acht ik mij geenszins bevoegd.
,
uitspreken
indien
doen

DE

,
fl

FAMILIE CUYP..

,'

.
In

in de
Register der Huwe1ijks-proclamatiën
aanvangende
gedaan
dat op den Burgerlijken
stand aldaar berust,')
te Dordrecht,
leest men
Augustijnerkerk
de
.
20
volgende proclamatie:
op
Januari 1585
GERIT GERITSZ Glasscrijver
van Venloo
85
1585
getr.
ge r. 3 3 Febr 15
GEERTEN MATHIJSdochter
weduwe BERNAERT PELGRIMS
de namen van al degenen, die van 1584 tot 1649
terwijl men in het Register bevattende
het

met

1573

in het St. Lucasgild
te Dordrecht
zijn opgenomen, vindt
aangeteekend:
Den 19 January is int Gildt gecoemen
GERAERT GERITSEN, glaes1585.
,,Anno
sonder
kinderen
van
ende
heeft
tot
wettige
geboerte
gegeven vijff noebelen
"scrijver,
'
.
,,2 k, gl. tien st,"
,
Het
sprake

is duidelijk,

dat hier in weerwil

van het verschil

in spelling,

van epn persoon

is.
In

.

December

van hetzelfde

jaar lees ik in het Doopregister
GERIT GERITZ en GERTGE MATTYSEN 't kind

MARITKE"

geen kinderen
.

aangeteekend

"par.
Verder heb ik uit dit huwelijk in het doopboek
voor December
1594, maar dan vindt men er:
Het

der Herv.

gemeente:
gevonden

,,par. GERARD GERTSEN en GERTKEN MATTYSSEN 't k. JACOB"
bedoelde doopregister
is evenwel in dien tijd zoo weinig nauwkeurig bijgehouden,
'°
. 1
°ll..' '

2egedeelte2e st. bl. 31 No. 12.
6) Zie; Inventarisvanhet Archief dergemeenteDordrecht,door Mr.P. VANDENBRANDELER

.
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dat men zich niet zeer behoeft

'

te verwonderen,

wanneer

er nog kinderen uit dit huwelijk
Bovendien konden er kinderen
buiten
zijn, die er niet in zijn aangeteekend 7).
geboren
hoe
dit
dat
GERIT
de gemeente
of
GERRITSEN
meer
Doch,
geboren
gedoopt zijn.
zij,
kinderen moet hebben gehad, zal verder blijken.
te Dordrecht was GERRIT GERRITSEN
Volgens het rekeningboek van het Sint-Lucasgild
en glasschrijver,
en in i5gi en 1599 deken van dit gild. Hij stond dan ook
glazenmaker
als
vertrouwd
en
bekwaam
in zijn vak te boek, want de Regeering van Dordrecht
blijkbaar
met
het
hem
en
, belastte
vervaardigen
plaatsen van het raam, dat zij aan de St. Janskerk
had geschonken,
te Gouda
zooals
uit de volgende uittreksels
uit de Stadsblijkt
rekeningen

van Gouda.

8)
't synen huyse
"Betaelt
JAN RADEMAECKER drye gulden
drye stuivers
GERRIT
van
Mr.
Dordrecht,
"verteert
dye alhijer gesonden
by
(GERRITSZ), glaesmaker
ten behouve van St. Jans"was om de maet te nemen van 't glas, dat die van Dordrecht
III guld III st."
hebben." ....................
,,kerck binnen deser stede geschoncken
,,1596.

,

"JAN RADEMAECKER betaelt die somme van acht en vijftich gl. seventien
costen aldaer gedaen by mr. GERRIT GERRITSZ,
"st.
penn. ter cause van verteerde
van Dordrecht,
met een knecht. int zetten van 't glas by de Heeren van
,,glaesmaker
der kerck, daerin bede
stadt
tot vereringhe
ende vercieringhe
"Dordrecht
geschonken,
mede vereert hebben."
,,grepen de maeltyt daer borgemeesteren hem
'
,,LVIII gl. XVII st. VIII pen.
'
In 1605 leest men in het rekeningboek
van 't St. Lucasgild te Dordrecht:
acht

.

voor dat hem de dekens hun
GEERITS, glaesschrijver,
1-1-0"
, ,.,dootcleet geleend hebben om zijn vader te begraven
wat
zeker
hier
voorkomt,
Indien,
sprake is van het overlijden van onzen
mij bijna
en dien,ik
daarom
naam droeg,
GERRIT GERRITSZ, dan zou de zoon, die denzelfden
"Ontvangen

van

GEERIT

7) Ziehier den toestand van het genoemdedoopregister. Het begint met 1574 en vervolgtregelmatigtot November
x575. Dan zijn er drie bladzijden opengelaten,waarna men op de 4e bl. leest: "Is op 16 dag van February wederom
"besloten en hebben wij Predikanten dar tho die vrouwen gebeden dat doch die name der kindere so gedoopt zullen
nwerdenende opgeteikentwerden, fact. anno x578.'' "Ende ys dit oock der ganser gemeintevoorgehouden.''
Van dien tijd af wordt de aanteekening, waarschijnlijkgeregeld, vervolgd,maar dikwijlsop de allerslordigstewijze
zelfs zonder opgave van jaar of maand, tot dat men op de laatste bladzijdevan dit boek onderaan vindt: "soeck op die
"cladde dart voor gemerkt is met XX.
In schrift van de zelfde hand als dit laatste staat op de eerste bladzijdeder in November1575ledig gelatene;
111588Die wylen het boeck vol was ende dit papier ledich was gelijkt aangeteikent is, soo heb ik Servatiushierbij
ngeteickent, die by my gedoopt sijn a. o. 1588, van Martie af." De nu volgende,vroeger ledig gelaten bladzijdenbevatten de aanteekeningenover x588, die op elk ledig gelaten plaatsje worden vervolgd tot zelfs over 1580.Toch schijnt men
dit wat onordelijkte hebben gevonden,want in het volgendeboek zijn de aanteekeningenvan een gedeelte van 1587 en
van 1588 weder overgenomen,en daarna geregeld vervolgd.
$) w ArchiefOBREEND. III bl. 26 waarbij in een noot wordt opgemerkt, dat dit vermoedelijkwas, het glas voorGERRITSZ
DE VRYE1597. Het wordt ook vermeldonder
stellende de Maagd van Dordrecht,vervaardigddoor ADRIAAN
No. 3 in de beschrijvingder kerkglazen,door CHR.KRAMM,
Gouda, van Goor 1853. Zie ook, Jaarb. voor Dordrecht1841.
Mengelwerkbl. 13. De heer J. SMITSJz. zegt daar, dat de daarop voorkomende15 wapens van steden of vlekken,
waren van die welkezich in de Grafelijketijden onder de banier van Dordrechtschaarden,en die moesten volgen, en dus
niet, zooals KRAMM
meent, van die welke tot de kosten zouden hebben bijgedragen.
'
' . -.
'
'
I
.
-.
11 '
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voortaan GERRIT GERRITSZ II zal noemen,
duidelijkheidshalve
GERTKEN MATHYSEN geboren was, toen nog maar omstreeks
"
van het gild hebben kunnen
',

zoo hij uit het huwelijk met
18 jaar, en alzoo geen lid
'"

l'

dus aannemen,
dat hij
hij
genoemd,
glasschrijver
in verband met eenige andere, die zich moeielijk
was. Deze omstandigheid,
gildebroeder
was geboren,
doet de vraag bij mij oprijzen,
indien
niet
laten verklaren
vroeger
hij
woorden
der
uit het register
of hier niet gelet moet worden op bovenaangehaalde
kinderen
van
Deze
in het gild gekomenen:
geboerte."
"sonder
wettige
uitdrukking
Toch

wordt

hier

en moet

men

meer voor, waaruit men moet opmaken, dat het toen niet tot de
register
iemand buiten huwelijk
wanneer
behoorde,
geboren en toch erkende
dat wij hier met zulk een geval te doen hebben, laat het
kinderen
had.
Aannnemende,
zich ook verklaren, dat het deze GERRIT GERRITSZ II was, dien wij in het rekeningboek
in 1607 als deken en boekhouder
vermeld vind,n .
van het Sint Lucasgild

komt

in

het

zeldzaamheden

werd, blijkt niet uit het register der nieuw-aangekomenen,
hij gildebroeder
tenzij men mocht aannemen, dat de op 24 Julij I597 vermelde GEERRIT GYSBRECHTSZOON,
de door ons bedoelde persoon is. Bij de groote onnauwkeurigheid,
waarmede
glaesschrijver,
'
komt mij dit niet onmogelijk
voor.
toen de namen werden opgeteekend,
Wanneer

, Dat zijn vrouw JURIJNKE ALBERTS heette, blijkt uit de aanteekening
bij den doop
van zijn zoon BENJAMIN, in December
1612, maar wanneer dit huwelijk gesloten is, heb
ik niet kunnen vinden, doch het moet enkele jaren vroeger gesteld worden, daar hij nog
en veeltijds "de jonge"
een ouderen
zoon had, die weder GERRIT GERRITSZ heette,
werd. 9)
,
over het jaar 1620
Uit het quohier der Verponding
over de huizen in Dordrecht
dat
Glaesmaker"
toen
woonde
in
de
waterzijde.
blijkt,
"GERIT GERITSZ,
Tolbrugstraat
Verder vind ik van dezen GERRIT GERRITS II niets meer, dan dat hij den 15den Mei I6q.4. _
is overleden.
"een baler ")
Op dien tijd staat in het register der dooden aangeteekend :
genoemd

"in de Tolbrugstraet

aan de waterzij

voor

GEERIT GEERITS CUYP, glaesmaker,

een pont

"graft."
huis te hebben bewoond.
Immers kort
Hij schijnt tot zijn dood het vaderlijk
van GERRIT GERRITSZ CUYP den ouden verkocht,
werd dit door de erfgenamen
in de boeken der opdrachten
akte voorkomende
enz.
zooals blijkt uit de hiervolgende
.
ter griffie der rechtbank te Dordrecht. 11)
berustende
hierna

zonder bijvoegingvan den naam van vrouwof
9) Ik vind in het doopboek van Juny 16ro "par. GERITGERITSZ??
kind; misschienwa dit de hier bedoelde.
lo) In Dordrechtbestond tot nog voor omstreeksveertigjaar de gewoonte,om de baar, waarop de lijkkistnaar het
graf werd gedragen, dadelijk na het overlijdenvan iemand, v66r het huis te plaatsen.
' ' ...
11) Mededeelingvan den Heer A. v. D. WEG.

"
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-It'-' "Actum den
27 July I644.
van
"Dat voor ons quamen ANNEKE GERRITSDR. als last en procuratie hebbende
GERRIT
enz.
GERRITS
GERRITS
VAN
BEEN
haeren
man, blijkens
JACOB
CUYp,
"GOORSEN
(?)
"CUYP, en BENJAMIN GERRITS CUYP, mitsgr JACOB ABRAHAMS CUYP en GIJSBERT VAN
weeskint van ZA ABRAHAM GERRITS KUYP, blijkens
,,DALEN, van wegen het naergelate
PIETER GERRITS HULSTMAN, als getrouwt hebben GEERTRUYT ISAAQS, en den voors
"enz, van ZA ISAAC GERRITS
weeskinderen
"JACOB GERRITS CUYP, als voocht van naergelaten
hebben
GEERTRUYD PIETERSDR,
getrouwdt
en
PIETERSDR.
kinderen
hebben
TRIJNTJE
REIJENS COCK,
getrouwt
"PIETER
vendiderunt
in
de
den
ouden,
respectiv van ZA GERRIT GERRITS CUYP,
"kintskinderen
BOLTE BOLTENS aan HERICK CRUYDENIER, borger deser stede, domum
"voors
qualiteit
HENDRICX

HENDRIK

"CUYP,

COCK,

als

als

, "cum

suis staende

"GERRIT
"andere

en gelegen

CUYP dit jongen
zijde" enz.

aen poortzijde tusschen den huyze van
in de Tolbrugstraet
aen de eene en 't huys van GEERT JANS CRAENLINT aen de

der in dit stuk voorkomende
personen de familiebesommige
waard
niet
der
moeite
acht
ik
het
mij hierin te verdiepen,
trekking niet geheel duidelijk is,
'
betreft.
daar het slechts aangehuwden
andere gegevens uit het doopregister
Naar aanleiding van dit stuk en verschillende
meen ik mij de familie CUYP als volgt te moeten voorstellen:
Ofschoon

mij

van

GERRIT GERRITSZde oude
geboortig van Venlo.

.
,
.

voor zijn huwelijk
I
II
MARITKEgeb.
GERRITGERRITSZ
ALBERTS. Dec.1585watrgeh. met JURYNKE
schijnlijk jong
GERRIT GER- BENJAMIN gestorven.
RITSZde jonge geb. Dec.
1612.
of III geh. met
BELIJNTJE
,j
TIFLLEMANS.

reeds vermeld,
wat ik betrenende
GERRIT GERRITSZ II heb
en
GERRITSZ
over
elk van hen wensch ik,
BENJAMIN aangaat,
JACOB
zooals in de Inleiding
te spreken,
van
is, afzonderlijk
gezegd
terwijl de geschiedenis
AELBERT het hoofddoel
dezer bladen is. Want ik van de overige hierboven genoemde
Hierboven
Wat
gevonden.

heb

-,"-uit zijn huwelijkmet GERTGEMATHYSEN
ISAAC
ANNEKE ABRAM
JACOBgeb. Dec. I594
geh. 13 Nov.metAERTgeh. met -----GEERTRUYT
KEN CORNELISDR
VAN
GOORSEN JACOB
n7et'
PIEgeh.
COOTEN
VAN
.
TER GERRITSZ
BEEN?
HULSTMAN. ABI.BRFCIITdoorgaans
genoemd AELBERT
geb.
Oct. I620.

ik

buiten hetgeen reeds in den geslachtsboom
staat vermeld,
personen ben te weten gekomen,
laat ik hier volgen.
Van GERRIT GERRITSZ den jongen leest men in het register der in het Sint-Lucas"Op den 17 Janwarius
I63 I is int gilt gecomen voor glaessemaker
gild gekomenen:
GERETSZ CUP en

heeft betaelt voor zijn gildegelt 10 st. van dat hij een gildeende
heeft
voor 2 nobels."
voorder
is,
,,broerssoon
gekoft het schildersgilt
In het register van het Sint-Lucasgilde,
waarin sedert 1637 de knechts en jongens
der leden werden
tot 1644 -als knechts of jongens
komt
van
dat jaar
hij
aangeteekend,
.
..
...
"GERET
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voor.
Of het toch met de zaken niet best ging, of dat er andere redenen
houdende
thans niet te bepalen, maar ik vind in het boek der huwelijks
waren is natuurlijk
werden aangeteekend:
attestation
waarin ook soms de verleende
"Attestatie .
proclamatiën.
voor

.'

,,2 Oct. 1644 GERIDT CUYP en BELIJNTJE TIELLEMANS, sijn huysvrouw, gewoont hebbende ,
naar d Anthonis-Polder."
Den daarop volgenden
sijn vertrokken
"in 't Tolbrugstraetge
dat
van
GERRIT
den ouden, dat den
naast
GERRITSZ
staande
verkocht
hij zijn huis,
dag
27 Julij van dat jaar

volgens

bovenvermelde

acte door de erfgenamen

_

was verkocht,

"Op ten I 1 October 1612 is int glaesmakersgilde
gecomen ABRAM GERRITSZ voor
en
is
sonder
kinderen."
alzoo
een
st.
is,
hij
gildebroerssoon
,,10
en op de keerzijde van
Dit leest men in het register der in het gild gekomenen,
het laatste blad van dat register staat aangeteekend:
bij dekens en 8 mannen, dat ABRAHAM
,,Den 17 October anno 1612 is geaccordeert
sal
Sint
toecomende
een nobel van 5o st. voor dat (hij 't) ,,GEERTSOON
gheven
Jacob
.
ooc heeft, ende heeft betaelt de vrientscap."
"schildersghilt
12)
het quohier van de verponding
woonde "ABRAM GERITZEN, glaesmaeker"
zoover ik heb kunnen nagaan echter niet in het huis Samson waarin
Nieuwbrug,

Volgens
de

_'
was
in
voorstaande
akte
GERRITSZ
vinden.
v:
JACOB
hij
13) Blijkens
wij eenige jaren
was
1644 reed, overleden;
JACOB ABRAHAMSZ CUYP was zijn zoon en waarschijnlijk
die
met
hem
het
weeskind
.
VAN
voor
van
ABRAHAM
GIJSBERT
DALEN,
nagelaten
opkomt,
gehuwd met een dochter.
zooals blijkt
Deze JACOB ABRAHAMSZ CUYP kwam in 1626 in het Sint-Lucasgild,

op

later

in het register:
,,Den I September
1636 is in het gilde
aanteekening
volgende
heeft betaelt
,,gecoomen JACOB ABRAHAMSZ KUYP ende heeft gecoft het glaesmaeckersgilde ;
is, ende hij heeft meede gecoft het schildersgilde,
"tien st. also hij een gildebroerssoon
betaelt
twee
heeft
nobels, 5 gul.; is van den eersten eet ende
engelsche
,,daervoor
hij
uit

de

"ongetrout."
14)
Verder' vindt
boek

waarin

men

die werden

hem

meermalen

als

of leerjongens
in het ,
houdende,
Ik vind daarin ook een akkoord tusschen
ARIENS, wier zoon bij hem was besteld om
knechts

vermeld.

aangeteekend,
JACOB ABRAHAMSZ KUYP en DIEPENTIEN
te leeren, waarover
een geschil
was.
gerezen
Nog in 1648 lees ik in dit
glazemaken
boek : "JACOB CUYP, een jongen is wederom op een ander ambacht."
Dit is de laatste maal, dat ik den naam CUYP in het gild der vijf neringen heb
aangetroffen.
JACOB ABRAHAMSZ CUYp schijnt

ook

kort

na

de 'laatste

vermelding

de stad te

'
..
ArchiefD. I bl. 196.
OBREEN,
13) Voor zoover ik dit uit het "Quoijer"heb kunnen opmaken, lag dit huis aan de Wijnstraatzijde,terwijlhet huis
aan de Voorstraatzijdeder Nieuwbruglag.
van JACOBGERRITSZ
ArchiefD. I bl. 212.. - .
,
14) OBREEN,
'
'
'- '
.
,.

.
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hebben

verlaten.

In het "Meestersbouck
behoorende
onder Sle Lucasgilde"
te Delft I65ovan alle nieuwe
1715, vindt t men als "glasemaecker"
JACOB CUIP, en in het "Register
meesters"
enz. : "Glasemaker,
den i 5 Junij 16555 heeft hem als Mr laten aenteyckenen
" JACOB KUyP, sijnde vreemt, heeft op het recht niet betaelt en is vertrocken."
15).
Het schijnt hem dus niet best te zijn gegaan. Verder heb ik niets gevonden van hem
noch van de andere leden der familie Cuyp, die in den door mij gemaakten
stamboom
voorkomen.

Ik zonder

hiervan

uit degenen,

natuurlijk

die ik voor

bijzondere

behandeling

heb bestemd.
KRAMM spreekt
nog van een G. J. CUYP, doch dit berust op een misverstand,
doordien de Heer FR. MULLER, in zijn catalogus dien naam schrijvende naar het monogram
uit een opelkaar gelegde J en G), bij vergissing de G voor de J heeft gezet.
(bestaande
Ook vermeldt hij nog een CHRISTIAAN CUYP, van wien een schilderij, dood wild voorin de
stellende,
werd gevonden.

van den Baron
verzameling
KRAMM heeft deze schilderij

van een CHRISTIAAN CUYP gebleken.
is het, dat de
Merkwaardig

leden

der

VAN PABST VAN BINGERDEN te Nijmegen
echter niet gezien en mij is verder niets
familie Cuyp

het bedrijf van
hen niet minder dan drie

meerendeels

of schilder uitoefenden,
en dat onder
glazenmaker,
glasschrijver
bekende kunstena.ars waren.
eeuw te Dordrecht
in
de eerste helft der zeventiende
Zij blijkt
vrij talrijk te zijn geweest, doch thans komt de naam sinds lang niet meer voor.
Uit de verschillende
hier aangehaalde
officieele stukken kan men zien, dat de naam
verschillend

CUYP en KUYP. Bij de
HOUBRAKEN
schrijvers
spelt KUIP. Toch
aangetroffen.
heb ik gemeend de spelling CUYP, die bij latere schrijvers ook algemeen is aangenomen,
te moeten volgen, daar zoowel JACOB 16) en BENJAMIN, als AELBERT 17), altijd z66
'
hebben geschreven.
'
.
.
,
werd

oudere

Men
gespeld.
wordt ditzelfde

'
,,

JACOB

zelfs

in een zelfde stuk

GERRITSZ

CUYP.

vindt

verschil

....

> .
.,,."
December
JACOB GERRITSZ CUYP werd, zooals ik hiervoor reeds heb aangetoond, in
i 5g4 te Dordrecht
geboren.
Zijn vader was GERIT GERITSZ, glasschrijver en glazenmaker
van
en
geboortig
Venlo,
zijne moeder GEERTEN MATTHIJsdochter,
vroeger weduwe van
BERNAERT PELGRIMS.

'
'
' ,
15) OBREEN,Archief D. I bl. 47 en 59.
November
hierna
van
den
z5
1625blijkt evenwel,
gegeven fac-similevan zijne handteekeningop eel, stuk
16) Uit het
dat hij zijn naam ook KUYPschreef,indien wij althans mogenaannemen,dat wijbier een en dezelfdepersoonvooronshebben
in zijne jeugd zijn werk wel eens KUIPzou hebben
17) VANEYNDENen v. D. WILLIGEN
zeggen wel, dat AELBERT
voor.
geteekend. Daar reeds zijn vader en ouderen neef steeds Cuyp hebben geschrevenkomt mijdat zeer onwaarschijnlijk
'
.
,
18) Zie hiervoorin 't hoofdstuk: De familie Cuvp bl. 235.
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van schilders voor IMMERZEEL, heb ik een geboorteBij geen der levensbeschrijvers
van
hem
doch
deze noemt daarvoor
te
1575, zonder evenwel
vermeld gevonden,
jaar
Het door IMMERZEEL genoemde jaartal is
geven, waar hij dit jaartal
gevonden heeft.
sedert

door de meeste

schrijvers overgenomen.
vindt men andere jaartallen.
Zoo bij Lord
schrijvers
Bij enkele buitenlandsche
ROLAND GOWER 19) 1573 en 1580. VIARDOT 2°) noemt 1578.
echter
evenmin
Zij geven
hun bron op als IMMERZEEL. Ik had op deze door niets gestaafde
dan
jaartallen
Het laatstgenoemde
evenwel
ook geen vertrouwen.
om
het
gaf mij
aanleiding,
doopvan 1575 te doorzoeken,
waardoor
daarvan
bleek zooals ik
mij de toestand
register
dien in de noot op blz. 236 heb geschetst.
Om deze reden bewees het nog weinig tegen
Maar al spoedig ontstond bij
IMMERZEEL, dat ik hem daar niet vond.
ik
een
veel
de
toen
in het
bezwaar,
op
gewichtiger
lijst der ingekomenen
mij daartegen
te Dordrecht 21) het volgende las:
St. Lucasgild
"JACOB GEERITS is int schilders gildt
18
den
A°.
en
is
van
eersten
Juli
1617
eet, noch Jonckman
,,gecomen opten
sijnde voor
de

stelling

van

soon is."
hij een gildebroers
dien tijd vond ik geen enkelen JACOB GERRITSZ, als in het gild gekomen
Was onze JACOB GERRITSZ toen in het gild gekomen, dan zou hij in 1575 geboren
vermeld.
zijnde, op zijn q.25te jaar eerst lid van, het gild geworden zijn, en dat niettegenstaande
was.
Bovendien was hij
hij niet van buiten was gekomen, maar een gildebroederszoon
zou
en
dus
ook
eerst
laat
in
mocten
het
hij
nog ongehuwd,
huwelijk
getreden zijn.
,,io st.
,

alsoo

V66r

dat hij in 1617 nog ongehuwd was, gaf mij evenwel een leiddraad
De vermelding,
en al spoedig was ik gelukkig genoeg in het boek der Huwelijks
tot verder
onderzoek,
P roclamatien
der Augustijnen-kerk
te Dordrecht
het volgende aan te treffen onder de afkonvan
October
,,28
digingen
Anno 1618'?
,,Getrout den 13 November
van Dordrecht)
"JACOB GERITSZ schilder, woonende op den hoeck van de Schrijverstraet,
CORNELIS
VAN
COOTENS
dr.
van
woont
VAN
GOESSEN
Utrecht,
"AERTKEN
bij
VERSSEN." 22)
in
templo
"p.cla
galli"
Met het oog op deze gegevens kwam het mij voor, dat onze JACOB GERRITSZ wel
dat in
vond ik in het doopregister,
niet voor 1594 zou geboren zijn en hiervan uitgaande
een
uit
het
van
en
GERTKEN
MATTHYSEN
GERARD
GERTSEN
December
1594,
huwelijk
19; A pocket guide to the public and private Galleriesof Holland and Belgium,London 1875.
_
20) Musees d'Alleinagnc.
Dit stuk vindt men afgedrukt inhet ,Archief voorNederl.Kunstgeschiedenis",
bijeengebrachtdoor Fr. D. 0. OBREEN
D. I bl. 181 en volg. Deze lijst is met dc meeste zorg afgcschrevenen gedrukt. Toch zal men nu en dan meest onbeduidendeverschillcnmet mijne lezing aantreffen,welke ik evenwelgemeend heb te moeten handhaven.
2S) Ofschoonik denzelfdennaam een paar malen in de kohieren aantrof, durf ik niet verzekerenhem juist te hebben
overgenomen. Het onderschrift moet "proclamatio in teinplo gallico" beteekenen,maar hoe dit hier te pas komt is mij
niet recht duidelijk. De proclamatie is hier in de aanteekeningender Waalsche kerk niet te vinden. Evenminin die
der Utrechtsche,gelijk Mr. S. MULLERFz. de vriendelijkheidhad mij mede te deelen.
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was, dat bij den Doop den naam
geboren
met de woorden van dat register heb medegedeeld.
Ik meen dus als zeker te mogen aannemen,

kind

'

van JACOB ontving,
.
23)

zooals

ik hiervoor

dat JACOB GERRITSZ CUYP te Dordrecht

is in December

1594.
in de kunst zal
Het eerste onderwijs
eerste
jeugd is ons niets bekend.
zijne
van zijn vader hebben ontvangen, die, als glasschrijver, toch ook teekenaar
hij waarschijnlijk
van den Utrechtschen
moest zijn. HOUBRAKEN verhaalt
ons, dat JACOB een leerling
daarheen
De leeftijd, waarop hij
kan zijn gegaan, is
schilder ABRAHAM BLOEMAERT was.

geboren

Van

Zeker is het, dat hij v66r zijn 23''8 jaar reeds weder in zijn vaderstad
moeielijk te bepalen,
terug was en zich daar gevestigd had, zooals blijkt uit zijn opname in het St. Lucasgilde
13 November
1618, met eene
huwelijk,
gevolgd
Zijn kort daarop
op 18 Juli 1617.
aan
eene
denken
reeds
doet ons
uit Utrecht
vrouw
daar,
tijdens
zijn
afkomstig,
Doch wat hier van zij, hij
kennismaking.
bij BLOEMAERT, aangeknoopte
leerlingschap
er
de
en
want
beoefende
had zich in Dordrecht
kunst;
volgens BALEN
hing
gevestigd
de Munteren getroffen door JACOB
der Munt, "Ecn stuk, begrijpende
in de Rechtkamer
KUYP 1617." IMMERZEEL heeft dit stuk nog gezien en zegt, dat de portretten "uitvoerig en
en het stuk het jaarmerk 16y droeg. Hij schijnt dus
keurig van koloriet en penseel waren"
schilder te zijn geweest.
Toch oefende hij ook waarschijnlijk
een verdienstelijk
de aanteekening
van de knechts
uit. Van dezen tijd ontbreekt
het bedrijf van kladschilder
in
maar
na
dienst
toen
boek weder
die
de
dit
en jongens,
waren;
1637,
bij
gildebroeders
geregeld gehouden werd, vindt men telken jare jongens, als bij hem in dienst, opgeteekend,
Een leerling
en dit kunnen, dunkt mij, moeielijk leerlingen in het kunstvak
zijn geweest.
in het kunstvak doet geen werk voor zijn meester en viel dus niet in de termen, dat er
toen

reeds

voor hem geld moest worden betaald. Bovendien vindt men nu eens, dat hij er drie of vier,, dan
Daarom komt het mij
eens, dat hij er slechts 66n hield, en dat zijn telken jare anderen.
latere
ook de grove
evenals
vele
het
dat
nevens
kunstschilders,
voor,
hij,
kunstpenseel
of althans onder zijn opzicht en voor zijne rekening liet hanteeren.
kwast hanteerde,
Nog
kunstschilders
die ook een schilders- of
mijn jeugd heb ik verschillende
gekend,
hadden.
verwerswinkel
=.. Wanneer
hij zich in het later door hem bewoonde huis "Samson"
op de Nieuwekan ik niet met zekerheid bepalen.
In de "quoyeren
van de verponding
Brug vestigde,
in

"over
nog

de
niet;

der Stadt Dordrecht"
huysen
maar in dat "van 't Hooft-gelt"

over de jaren 1619 en 1620, vind ik hem
der stad Dordrecht
over 1623 lees ik:

_
Bl. 235.
M. BALEN,Beschr.van Dordrecht bl. 682.

daar

-li-1
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bij vergelijking,
Nieuwbrugge",
.
De

later

blijkbaar doelende op hetzelfde huis waarvan, met bijvoeging van
"Op ten
in het ,Quoijer
van de verpondinghe"
over 1626 staat aangeteekend:
.
,
, JACOB GERRITSZ, Schilder"
zoo beroemde

zoon werd

daarin niet geboren, want op het'
waarschijnlijk
einde der maand October 1620, leest men in het doopboek der Augustynen-kerk
te Dordrecht
en
AERTKE
GERITSZ
CORNELIS
t
k.
AELBRECHT."
,,par JACOB
In 1623 was deze, zooals hierboven blijkt, nog het eenige kind, en hij schijnt dit
gebleven te zijn, zooals wij later bij den verkoop van dit huis zullen zien.
Uit dien later te vermelden verkoop blijkt, dat hij eigenaar van dit huis is geweest,
,
zooals men wellicht zou meenen 25)
wat nog niet volgt uit den aanslag in de verponding,
kan men, in vergelijking
van den aanslag in de verponding
. Uit het bedrag
met
hem
dat
het
door
bewoonde
huis
andere aanslagen in die belasting,
zien,
vrij hoog stond
in
den
uit
den
van
200sten
40.aanslag
aangeslagen;
terwijl
f
penning van het jaar
1638 mag worden
behooren. 26)

opgemaakt,

dat

hij gerekend

werd

tot den gegoeden

burgerstand

te

niets gebleken, maar wel
tijd is ons van zijne levensomstandigheden
met vrucht te hebben beoefend, want ofschoon van zijn
hij de kunst voortdurend
werk weinig tot ons gekomen of althans bekend is, vinden we een vrouwenportret

Van
schijnt
eerste

dezen

te Berlijn, dat van verschillende
op het Museum
zijden zeer geroemd wordt
in
162£.
vervaardigd
onder No. 58, draagt het
Een familiestuk
op het Museum Boymans te Rotterdam,
van
hem
Of
er
andere
stukken
uit
dien
bekend zijn, heb ik niet
tijd
1635.
nog
jaartal
van

hem

valt in dat tijdvak, tusschen
1617, toen hij hetbovenwaarschijnlijk
en
het
schilderde,
laatstgenoemde
jaar 1635, ook de vervaardiging
een stuk door BALEN, bl. 666, vermeld als hangende
"Opte Groote Boven-Zale van
noemt
het: "een G roo t-5 t u k,
Kloveniers
Doele beneffen den schoorsteen."
Hij

kunnen

vermelde
van
, de

vinden, maar
muntersstuk

25) Als bewijshiervoor dient, dat ik in het,,Quoijervan de Verpon:der Stadt Dordrechtvanden jaereXVICDryen dertich
bl. 42: Op de Hooge Nieustraet,De heer Mr. JACOBCATS,pensionaris,XVIII 9 huijrt van VEREORGS."
2sj Ik laat hier de verschillendeaanslagen volgen, die ik van hem bchalve de medegedeeldegevondenheb.
Kohier van den 5oostenpenning over i627.
£.
SC1111der....... - ......... · · · · · · · · · · · · · · ·VIII
·
"JACOBGERRITSZ,
Idem van de verpondingover 1633.
'
._
"Op den Nieuwbrug."
10 IS.
XVII
CUYp,Schilder ..........................
"JACOBGERRITSZ
Idem van den 2oostenpenning Ao. 1638
XL £.
CUYp,schilder.,.,......................
, JACOBGERRITSZ
Idem van den 2oostenpenning over I65z.
XL g."
CUYP,schilder............
,,de Wede. van JACOBGEftRITSZ
Dit bedrag is doorgehaalden daaronder gesteld:
,,by doleantie op 25 £..

.
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van de T w e e d e K a v e 1,
de S c h u t t e r e n
,,begrijpende
getroffen door de Kunstige
,,Hand van JACOB KUYP." 27)
en boekhouder
In 1637 vinden wij JACOB GERRITSZ CUYP als deken
van het
dat toen omvatte "de tinnegieters, schilders, glasemakers, pottebakkers,
leemSt. Lucasgild,
blikslagers,
gezeit lantaarnmakers."
maal, maar aangezien de rekeningboeken

was hij dit toen voor
Waarschijnlijk
i
612
van
tot 16$7 verloren zi jn gegaan,
en ook geene andere boeken aanwezig zijn, waaruit dit zou kunnen blijken, is dit niet te
bewijzen. Maar er is des te meer grond om te meenen, dat zich hier eene nieuwe kracht
en

,,piakkers
de eerste

zaak wijdde, omdat uit twee, dit jaar nieuw aangelegde
boeken, die tot ons zijn
die
een
man
er
was,
prijs op stelde, orde en
gekomen, blijkt, dat de nieuwe boekhouder
hem
beheer.
het
aan
toevertrouwde
te
in
brengen
regelmaat
aan

de

Het eerste

dezer

.

boeken

heeft tot opschrift :

Anno 1637
"Inventari
ARYENSEN
MISFAN, glaesschryver,
,,By JAN
"MAERTEN VAN TOL, schilder
.
.

.

"OTTO JANSEN VAN ASPEREN, tinnegieter
"JACOB GERITSEN CUYP, schilder en boeckhouder
"van voorzegt jaar van Sinte Lucasgilt."

'

te samelijk

dekens

"Hebben
goet geuonden op den 7 July den register of inventary te maecken van
is en in.de doos met het slot, om alsoo hier naer lichtelyck
"alles wat in de gildekist
vinden
de
of actie van de magistraet
verleent tot behoef van 't
,,te mooghen
bryeuen
,,voorzeide gilt en met een alle andere
dat daer niet meer
,,by te houden,
"boeckhoudert
Hier

van 't gilt

om alsoo voordaen
goede den gilde toebehoorende,
verlooren
wort en alle jaer na dese den nieuwen
ouer te leueren.
De nomber als hier naer volgt."

de

de bewijzen
van paijponden,
inventaris,
omschrijvende
obligation
Eerst
van A tot Z, vervolgens
voor het eerste gedeelte
genummerd;
met eene vrij nette hand en ordelijk geschreven, doch later op vrij slordige wijze vervolgd 28).
'
Het andere boekje heeft op den omslag het volgende
opschrift.
anno 1637." .
,,Dit boeck van knechts en leerJongens
begonnen

. en

andere

volgt
zaken.

27) De schilderstukkenbehoorende aan deze schutterij zijn in hct begin dezer eeuw publiek verkocht.ZieVANEYNDEN
en v. WILLIGEND. I. bl 68.
28j No. 35 luidt, "Een request met apostil op 't selve, dat niemant eenighe bedieningvan voorzegt gilde van Sinte
"Lucas sal hebben als de geenne di sijn tinnegieters,schilders,glaesemaeckers,lantaremaekers,pottebackers,leemplakkers
,,Datum den 12 September
De nummers, die in 't bizonder op de schilders betrekking hebben, en daaronder ook het bovenaangehaalde,zijn
later doorgeschrapt.
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Verder

leest

men

..

op fol. I :

-

, "Anno
1637."
de treseoriers
vercoos is den gildebroeders
"Item alsoo men op 28 Jannewary
en
men
die binnen den
soo
de
derde
reyse voorgehouden
geseydt,
ymant beuindt,
"voor
ofte leerjongens
om haere naemen bij den boeckhaer kneghts
,,tijt van dry daeghen
brenck
in
de
aen
en
sal
boete veruallen volgens den 31"
niet
te
aen
"houder
teyckenen
met gemeinne stemmen
is gestempt.
Ao. 1634 met de heele vergaderinghe
"artyeckel
"De

boete

is

IV

twintich

Atv. elke

wijl men sulx bevint.

Aldus

wederom

vernieut

op

als bouen.

,,datum

"Volgt nu de namen van de meesters ende knechts eerst, en daerna de leerjonghens."
Aan het einde van de lijst over 1637 staat:
0
is
van
Sint
van voorzegt jaer
order
dekens,
"Dese
begonnen
Lucasgilde
bij
JAN ARYENSEN, MISFAN glaesschrijver,
.

MAARTEN VAN TOL schilder
OTTO JANSSENS VAN ASPEREN, tinnegieter
JACOB GERITSZ CUYP, schilder en boeckhouder."

,

boven

Na dit jaar wordt dit boek weder met slechter schrift en minder orde vervolgd.
Het komt mij voor, dat CUYP een man van orde was, die in vele opzichten verre stond
en dat het besef daarvan wellicht
de groote meerderheid
zijner mede-gildebroeders,

tot het besluit, om zich aan die omgeving te onttrekken en zich mede aan het
heeft bijgedragen
hoofd te stellen der beweging tot het verkrijgen eener afzonderlijke Confrerie van schilders.
HOUBRAKEN 29) vertelt ons, dat JACOB GERRITSZ CUYP, Dortenaar,
leerling van
IZAK
VAN
en
HASSELT, KORN. TEGELBERG, beide landschapschilders
"Abr. Bloemaert,
hoofden of aanleiders
KLAAU, die stil leven schilderde,
waren,
van
St. Lucas te Dordrecht
hebben
,,welke in den jaere 1642 het konstgenootschap
van
nadat
uit
het
het
de
Gild,
"opgericht,
zij
gild
vijf neringen 3°) volgens beding
genoemt
waren gegaan."
"als in de acte van scheiding staat uitgedrukt,
Een weinig verder zegt hij 31) "Nu was het bij vele van de Konstsclilders
destijds
"JAQUE?

GRIEF anders

van schilderijen
hielden
gebruik gekomen, dat zij openbare winkels, en verkoopdagen
dus zig, om hun voordeel te bejagen, met het voorregt van het Gild dekten.
Maar
'er
met
het
Glasschilderen
in
verenkel glazemaken
"als
tijd
geheel ten onbruik wierd,
mede tot den kladpot vervielen
"keerde, en door de slegte tijden gemeene Konstschilders

,,in

,,en

"en
"in

het

getal

Grofschilders

ambagtsgezellen
bestond;
"waar het der Edele Konst

hielpen
hebben
oneer

en
vermeerderen,
de konstoeffenaars
aangedaan,

onder

dus het Gildebroederschap
meest
daar wat tegens aan gezien, als
ambagtslieden

geteld

te worden.

In zijne Groote Schouburghder Ned. Kunstschildersen schilderessenD. I bl. 238.
30) Dit is eene vergissing; het gild bestond toen, zooals wij boven hebben aangetoonduit zes neringen en werd
het St. Lucasgildgenoemd. Eerst nadat de schilderser waren uttgetredenheette het 1,het Gild der vijf neringen."
31) B1.242.
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te ontgaan, en eene konfrater
,,Waarom
zij dan gelegenheit
zogten om die Broederschap
te
rechten."
,,niteit van enkele Konstoeffenenden
op
Ik heb gemeend
HOUBRAKEN, die zelf later lid dezer Confrerie, of zooals hij bij
voorkeur schrijft "dit konstgenootschap"
geweest is, over den oorsprong
der scheiding het
woord te moeten laten.
had
zeker
in
dien kring daar meermalen over hooren spreken,
Hij
en met zekere zelfvoldoening
zich boven "de ambagtslieden"
gesteld; maar hoewel de
der scheiding
door hem m. i. zeer goed werd begrepen,
zou zijn
bedoeling
algemeene
leiden.
verhaal tot een verkeerde
gevolgtrekking
Immers zou men daaruit opmaken dat de Confrerie alleen uit kunstschilders
bestond,
zelf ook schilderswinkels
en toch is dit niet zoo. Hetzij omdat vele der kunstschilders
en daardoor
hielden
waren, zooals ik meen, dat met J. G. CuYP het
tevens? grofschilder
geval was, hetzij omdat de grens tusschen grof- en fijnschilder en niet zoo gemakkelijk
daar tusschen
deze vakken
kon getrokken
nog het schilderen van sasenetten,
worden,
en dergelijke,
en ook het zoogenaamde
sieraadschilderen
lag, zoowel de
uithangborden
scheidden
zich
uit
het
der
zes
en
de
als
nieuwe
Confrerie
neeringen,
fijnschilders
gild
grofomvatte beiden.
die IIOUDRAKEN ons uit de acte van scheiding
De twee artikelen
mededeelt,
die aan
kunnen dit niet bewijzen, want zij betrcffen eenvoudig den handel in schilderijen,
verboden wer d. En daar de acte zelf waarschijnlijk
anderen dan leden van het genootschap
is

gegaan, althans
Maar dit
strekken.

verloren

bewijs
van het gild, toen genoemd

nog niet is kunnen gevonden worden, kan deze ook niet als
door een request van het jaar 1645
bewijs wordt geleverd
van tinnegieters,
der vijf neeringen "namentlijk
glaesmakers,

en leemplakkers"
waarin tot de regeering
blikslagers
geseyt lantaernmakers
pottebackkers,
der stad gezegd wordt "dat UEd. belieft heeft in den voorleden Jaere 1642 van 't v oors
in een confrerie, of aparten gilde de fijn en groue schilders
gilde af te separeren
"haren
'
,,van outs genaempt 't Gilde van St. Lucas."
tot het verkrijgen dezer scheiding schijnen reeds in r6,¢t begonnen
De apogingen
van dat
te zijn, maar zooals uit de noot op bl. 238 blijkt, wendde men zich in September
en
ook
uit
de
boeken
van
het
tot
de
rekeste
bij
gild blijkt,
regeering,
jaar nog broederlijk
dat de scheiding eerst met den aanvang van 1641 is ingetreden.
behandeld dan voor mijn onderwerp
Ik heb deze scheiding eenigszins uitvoeriger
om zich aan den invloed en het
was, maar de wensch der kunstenaars
te onttrekken,
de eigenlijke ambachtslieden
schijnt in dien tijd algemeen te
steden eene dergerlijke
of later ontstond
in verschillende
Wat vroeger
zijn geweest.
Het kwam mij daarom
het voorbeeld.
HOUBRAKEN gaf Dordrecht
Volgens
beweging.
strikt

noodig
met
verkeer

voor,

dat

als

bijdrage

tot

de

kennis

van

den

aard

dezer

beweging,

deze

uitwijding

was.

geoorloofd
Om tot ons eigenlijk onderwerp terug te keeren zij herinnerd,
CUYP zich met drae andere schilders aan het hoofd dezer beweging

dat JACOB GERRITSZ
Ik wenschte
stelde.
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wel, dat wij hier te doen hadden met meer bekende 32) en betere kunstenaars,
maar helaas,
van twee hunner,
van de beide "landschapschilders"
namelijk
IzAK VAN HASSELT en
CORN. TEGELBERG 33) is ons niet anders
bekend
dan hetgeen
HOUBRAKEN te dezer
er van zegt, en hij zelf schijnt ze geen verdere vermelding
plaatse
te hebben waard
den
van
Ook
stillevenschilder
gekeurd.
JAQUES GRIEF, anders KLAAU, spreekt HOUBRAKEN
verder niet.
Van elders 34) weten wij echter dat deze 15 Juli 1646 in het St.
Lucasgild
te 's Gravenhage
werd opgenomen
en daar I i April
1649 huwde met MARIA VAN GOYEN,
dochter van den bekenden kunstenaar
JAN VAN GOYEN. Hij was dus zwager van JAN STEEN.
.kunst
niet
zeer
Zijne
want op eene verkooping
schijnt
hoog te zijn geschat;
van
door hem zelf gehouden
in 1647, brachten de werken van zijne hand
schilderijen,
hoo6"stens
Uit het oogpunt van kunst was CUYP hier dus niet in voornaam
f 6.00 op.
gezelschap.
Toch was hijzelf in dien tijd een gezocht portretschilder,
zooals o. a. uit de volgende
'
van hem nog bekende portretten,
die gejaarmerkt
zijn, blijkt.
Een mans- en een vrouwenportret
in het bezit van Jhr. Dr. J. P. SIX VAN HILLEGO?
te 's Graveland,
beide van 1638.
'
Dit stuk is gemerkt 35) :
_

Een

man-

en

een

vrouwenportret

in het Museum

BOYMANS te Rotterdam

van
Een

in de Gallerij der K. K. Academie
vrouwenportret
van Beeldende
Dit
1 647.
portret, door A. BALDINGER ge6tst, is opgenomen in "ein
van 24 .schilderijen
uit die verzameling.
In den daarbij gevoegden
tekst van
LUTZOW wordt met grooten lof daarvan
en naar aanleiding van dit
gesproken,
oordeelt
zijner werken
hij, dat de oude CUYp behoort tot de "bedeutendsten
,,REMBRANDT'S."
Een mans- en een vrouwenportret
in het Museum te Metz van
1649.
.
In verschillende
andere Musea en verzamelingen
komen nog veel andere
Weenen

van

beide

Kunst

te

Auswahl"
CARL VON
en andere
Vorlaufer

portretten

) Merkwaardigis dat geen der drie genoemdeals ingekomenin het gild staat
aangeteekend. Om van het gild te
scheiden,diende men er toch lid van geweest te zijn.
33) Was PIFTER DIRCKTEGELBERCH"
die in de Thesoriers-rekeningvan Dordrechtover
1627voorkomt als ontvangen hebbende f 6.- 7 over het repareren en schilderen van het Synodusbert:
hangende in de Camer van Justitie",
(Zie Jaarb. voor DordrechtI8q.rMengelwerkbl. 5 noot) misschienzijn vader?
D. V bl. 104 waar hij JAQUS
34) Arch. OBREEN
DEKLAU,en bI. 2r4waar
CLAEUW
en JACQUES
DE CLAEUW
genoemd wordt. Bij de aanteekeningvan zijn huwelijkstaat, jongman van hijJACOBUS
Dordrecht,
ook
hi¡
bloemschilder
terwijl
wordt
Het
komt
genoemd.
mij' voor dat hier, buiten twijfel,van den zelfdenpersoon sprake is, die in Dordrecht
medeoprichterder
schildersconfreriewas.
.
35) De heer Jhr, J. SIX had de beleefdheidmij van deze
handteekeningeen acsmiletoe te zenden.
,
36) Deze portretten zijn daarvoor aangekocht uit de verzameling
van den heer DE KATte Dordrecht. Zij
schijnen
vroeger geweest te zijn in de verzamelingvan den Graaf DESPINOY
te Versailles. Onder den naam van A. CUYP
komen
zij op den Catalogus dier verzamelingvoor; maar. de
beschrijvinglaat geen den minsten twijfelover dat het dezelfde
D. I bl. 8og.
zijn. Zie KRAMM,
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de jaartallen
niet zijn aangegeven,
of mij althans
zijne hand voor, maar waarop
van aanzienlijke personen blijken
Maar daar het allen portretten
onbekend zijn gebleven.
dat
in
dien
men
te zijn, mag
aannemen,
tijd zijne portretkunst
goed stond aangeschreven.
of van elders
In hoeverre
de genoemde
portretten
personen uit zijne woonplaats
dat
ook
in
niet
maar
Dordrecht
een
van zijne
kunnen
voorstellen,
wij
bepalen,
portret

van

van
gewild was, valt daaruit op te maken, dat hij in 1643 het portret schilderde
en in 1646 dat van ANDREUS
van Dordrecht,
Dr. JOHAN VAN BEVERWIJCK, Burgemeester
COLVIUS, predikant
aldaar, naar welke beide portretten gravures
bij de Waalsche
gemeente
van S. SAVERIJ bestaan
zonder den naam des schilders, maar op dat,
Van dit laatste bestaan exemplaren

hand

in BALEN, staat duidelijk
ingelast
GERRITSE te moeten toeschrijven.
zal hebben
die toch wel geweten

"A. CUYP Pinxit."
de bekende
Immers
of zij den vader

.

dat ook in dit vers Cuvr
Mij dunkt,
vak een man van naam is.. ,
te hebben

ANDREAS COLVIUS, door

nWel CUnP wat wilt gy doen? Hoe sult ghy hem afmalen?
»Met verru na de kunst en met een gaeuW penseel?
bid u staeckt u werck. Ghy sult er in vcrdwaelen,
?Ghy toont ons uyterlijck van hem het minste deel;
»Want zijn geleerde tongh en kont ghy niet docn spreken,
Die als een Leydt-star is in Godes huys en kerck.
»Hy troost, hy straft, hy sticht, hy doet de sonden breken
CurP, ey ! scheyt er uit, ick bid u stack u werck."

'

Ook

meen

ik dit aan JACOB
juffer MARGARETHA GODEWIJK,
of den zoon voor had, maakte een

op dit portret met het volgende opschrift:
,;Op de af beeldinghe van den Hooghgeleerde
Mr. JACOB CUYP 3?). Het luidt:
"constigen

gedicht

Toch

de

schrijvers
toevertrouwd.

of uitgevers

schijnen

wordt

aangesproken

hem gaarne

'
'

als iemand,
'

de illustratie

den

hunner

die in zijn
uitgaven

In CATS, ,,Trouring
met de Proefsteen,"
waarvan de eerste uitgave te
Dordrecht verscheen in 1637, komen
twee door hem ontworpen plaatjes voor, het eene ter illustratie
van ,Liefde
met
gekocht
bij het verhaal ,,De
gevaer des levens" het andere behoorende
. "op-komste van Rhodope."
Ook J oH. VAN
des vrouwlicken
waarvan
"Uitnementheit
geslachts",
druk
in
het licht kwam in 1639, bev2t drie door hem ontworpen
de eerste
Het
plaatjes.
eerste stelt voor : Crates zijn stok en mantel nederwerpende
voor de voeten van Hippachia 38)
het

tweede:

het

derde

Twee
eindelijk:

vrouwen
Thomijris,

met zwaard
koningin

in antieke kleeding
in het strijdperk,
het
die
afgehouwen hoofd van
Scythen,

en schild
der

Kerk Dordr. D. I bl- 323.
SCHOTEL,
Het verhaal is uit CATSovergenomen. Ook daar vindt men een prentje, het zelfdegeval voorstellende,door een
ander geteekend. Daar zijn de personen in antieke kleederdracht bij
; Cuyp in die van zijn tijd.
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Cyrus in cen zak, met bloed gevuld, doet
de andere allen J. G. (als gewoonlijk
op
zooals
en
is,
teekening
Vinding
veel werk werd er niet van gemaakt, en

Een dezer plaatjes is gemerkt I CUYP inv.
werpen.
elkaar gelegd) CUIJP.
het illustratiewerk
dier dagen veelal is. Heel
over de teekening
valt weinig te oordeelen, daar

Toch komen mij de door Cuyp
is van de reproductie
door den graveur.
vooral niet slechter voor dan die van anderen.
Het beste is, dunkt
prentjes.

zij afhankelijh

ontworpen
in CATS, dat een ijsvermaak
voorstelt.
mij het eerstgenoemde,
naar zijn ontwerp
Of er nog ander,
"
vervaardigd
prentwerk
bestaat, is mij niet
welke
in
het
hem
maar
de
aan
Museum Boymans
bekend;
teekening,
toegeschreven
bestemd te zijn.
berust, heeft wel den schijn van voor eene illustratie
Eer
vraagstuk
pleegde,

van JACOB GERRITSZ Cuvr afstap, moet ik nog een belangrijk
was.
Wie IMMERZEEL raadnamelijk of hij ook landschapschilder

ik van de kunst

behandelen,
zal dit een

vreemde

vraag

noemen.

Deze

toch

zegt. "Hij

was

een

goed
veelal gezichten
omstreeks
zijne voorstellingen
zijne
als
Ook
had
verdienste
in
het
schilderen
'
zoo
van
de
waterlandzijde.
hij
"geboorteplaats,
en bijzonder van portretten."
en dergelijke;
,,van koeijen. schapen, veldslagen, kampementen
het gevolg daarvan dat IMMERZEEL
en waarschijnlijk
De laatste woorden zijn merkwaardig
"landschapschilder,

en

koos

tot

misschien met een landschap tot achtergrond,
dan portretten
of portretstukken,
zal hebben gezien.
en Musea, is het
van de verschillende
catalogi van verkoopingen
Bij raadpleging
te
dat
niet
een
vinden,
op goede gronden aan JACOB
landschap
mij
gelukt
eigenlijk
GERRITSZ CUyP kan worden toegeschreven.
Terwijl toch zijne portretten
veeltijds niet
nooit

anders

van hem

alleen

zijn
hier

enkel,
was voorzien.

naam, maar ook het jaar waarin
of daar aan hern toegeschreven

zijn dragen, is mij van geen
dat dit van zijn merk
gebleken,

zij vervaardigd
landschap

,
kan komen, is dat op de verkooping
van
stuk, dat het eerst in aanmerking
De beschrijving
luidt "CUYP (den ouden)".
VAN DER LINDE VAN SLINGELAND 1785.
is verbeeld Pan, die Seringa '
met boomen en bergen; op den voorgrond
,,Een landschap
Het

en eenige beesten; helder en fix."
Het is merkwaardtg
dat
"vervolgt
van "den ouden CUZh" en niet van J. G. Zoo er dus al de naam
en dan kan het evengoed,
en meer
de voornaam
ontbreekt,
In elk geval is het geen eigenlijk
BENJAMIN CUYP geweest
zijn.

hier wordt gesproken
CUYP op voorkwam,
waarschijniijk,

van

in
gezegd landschap
zoo, en al was het werkelijk van
Bovendien schijnt het niet te
hem, dan maakt een stuk hem niet tot landschapschilder.
hebben uitgemunt,
st.
want het werd verkocht voor f
I I-s
De Oude Pinacotheeh
te Miinchen heeft ook eene schilderij, dat aan JACOB CUI y,
den Ouden, werd toegeschreven.
Zij vei-beeldt eene gothieke stad, aan een breede rivier
die met zeilschepen
bedekt
is. Eene beladen
pont met een groot reisrijtuig,
liggend,
den

zin -als

gaat de rivier

IMMERZEEL bedoelt.

over.

Juist

Maar

een onderwerp

al

ware

dit

voor ALBERT en misschien

ook voor BENJAMIN.
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Op welken grond werd het aan JACOB toegeschijnt geen naam op voor te komen.
meen
dat
de twijfel aan den maker later is toegenomen
Ik weet het niet, maar
schreven ?
'
..
en men het niet meer als van JACOB CUYP vermeld.

Er

.
.

'
.

als door J. G. CuYp vervaardigd, heb gevonden,
al wat ik van landschappen
de landschappen
ook mocht
waarin familie-portretten
rekenen,
tenzij men daaronder
en
in
Amsterdam
Rotterdam.
zoo
als
die
de
Musea
te
voorkomen,
vond ik in Dr. ROBERT DOHVIE'S "Kunst und Kiinstler" 39)het volgende:
Intusschen
Ziedaar

und Zeichner erscheint GERRITZ CUYP, auch in einer seltenen Folge von
"Als Thiermaler
animalia quadrupedia
ad vivum delineata a
die unter dem Titel ,,,,Diversa
12 Blattern,
a
vero
in lucem edita per
i
aeri
R.
PERSIJN, jam
insculpta
""JACOBO CUPIO, atque
erschien".
JOHANNES VISSCHERUVT"'y im Jahre 1641 zu Antwerpen
'
dat JACOB GERRITSZ CUYP dier-schilder,
of althans
Zoo zou dus zijn uitgemaakt
ik
Moet
CUPIO
zoo
zeker
Toch blijf
CUYP beteekenen?
is geweest.
teekenaar
twijfelen.
zoo
maar
durven
aannemen.
Het is waar, de
Wie zal dat, zonder nadere
aanwijzing,
uitgave is met zijn leeftijd bestaanbaar,
terwijl die wat vroeg valt om aan eene
met AELBERT te denken; maar wanneer nergens elders blijkt dat JACOB landvergissing
is, behoeft dit nog niet op dezen grond te worden aangenomen,
geweest
schapschilder
en dat hij dit
want al ware het, dat hij eenige dieren naar het leven had afgeteekend,
tijd

van

goed had verricht, dat men ze met vrucht in plaat meende te kunnen brengen,
en dierenschilder
is geweest.
Op
volgt daar toch niet uit dat hij landschapeen
in
komt
bok
en
een
het
Amsterdamsch
familiestuk
Museum,
paard voor; op het
in BOYMANS een of meer schaapjes.
Zie daar al wat
hem toegeschreven
teekeningetje
zoo

van

door

hem

of

dieren

dan
het
aan

mij
en
het
is,
niet,
vergeten wij
en zijn dus niet zoo ontwijfelbaar
'

bekend

geschilderde
geteekende
juist die schilderij en die teekening voeren niet zijn naam
zeker van zijne hand.
landschap,
Maar hoe kan dan de meening, dat JACOB GERRITSZ bij uitnemendheid
Naar het mij voorkomt alleen door een misverstandis geweest, zijn ontstaan ?
schilder
der volgende
of het misverstaan
woorden, van HOUBRAKEN 40) "Vlij hadden bijna ver"geten
"al
"wij

den braven

vroeg
zijn

,,Schaapjes
,.,zig om

Dordrechtschen

konstschilder

JAGOB GERRETZE KUIP, wiens penseelkonst
de konstminnende
bekoort heeft, te gedenken ; maar wierden hem indagtig als
zoon ALBERT KUIP ten tooneel zoude voeren.
Hij schilderde Osjes, Koetjes ,
waren
meest
die
enz. De verschieten
de
zelve
lant- en watergezichten
agter
en bij Dort doen zien, welke hij tot zijn gebruik naar 't leven afgeteekent
heeft

Ik geloof
was helder gloejend
en smeltende."
,,eii zijne wijze van schilderen
hier van AELBERT bedoeld heeft,
HOUBRAKEN in zijne soms wonderlijke
wendingen,
.

dat
wat

Kunst und Kiinstler des Mittelaltersund der Neuzeit. Zweiterund Letzter Band. Leipzig
:i9) Dr. ROBERTDOHME,
E. A. Seemann 1878,XXYII-XXXV. Die Niederlandschen Landschafts-, See-, Thier- und Schlachtmalerdes XVIII
'
S. 47.
Jahrhunderts.von ALFREDVONWURTBACH,
.
D.
I
bl.
,
_
4°)
237.
''

.

_
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Waar zijn anders al die osjes, koetjes en schaapjes gebleven ? a
op den vader is toegepast.
Bovendien
zegt hij wat verder, waar hij van AELBERT spreekt, na te hebben opgemerkt
dat deze wat meer aan den netten kant was: "Daarenboven
41) hield zig zijn vader meer
scheen
het evenveel te wezen wat hij
Hem daarentegen
verkiezinge.
,,aan eenerhande
zijn, dat JACOB CUYP
de
Kloveniersdoelen
De stukken in het muntgebouw
en op
moet hij
was.
portretschilder
van
voorkeur
voor
Hoe
kan
dan
het
schiideren
van
hebben
zijn
spreken
hij
gezien.
aan
eenerhande
hield ?"
verkiezinge
dieren, en tegelijk zeggen dat "hij zig
maakte"

,,ook

enz.

Nu

kon

het

HOUBRAKEN niet

onbekend

dat wij de osjes, koetjes, schaapjes enz. met de irergczichten
geloof inderdaad,
van HOUBRAKEN te danken
van JACOB CUYP alleen aan het misverstaan
bp Dordrecht
en dergelijke"
m. i. gerust voor rekening
hebben;
kampementen
terwijl wij de "veldslagen,
Ik

van IMMERZEEL kunnen
door.

laten

misleiden.

laten.

Ook VAN EYNDEN en VAN DER WILLIC-EN hebben

halen

de

woorden

van HOUBRAKEN aan, maar
gewag wordt gemaakt van 's

laten

ear zilch
er toch

Zij
mans fraaie
"doch het is vreemd, dat er geen
vele
afbeeldselen
die
waarin
uitmuntte,
geschilderd
,,portretkunst,
hij bijzonder
hebbende,
men
hem
met
onder
de
voorname
deswegens
regt
,,nog zeer in achting
zijn, zoodat
hadden
dus
van
Hollandsche
school
de
plaatsen
mag."
Zij
blijkbaar
,,portretschilders
wel portretten
van hem gezien, maar geen landschappen.
VAN VLO'rEN in zijn Nederla1tdsche
VOSMAER in zijn Rembrandt,
scltilderkunst
en

op

volgen

de traditie van de landschappen,
schrijvers volgen, over JACOB GERRITSZ sprekende,
worden aangehaald,
van zijn werk portretten
maar terwijl hier en daar als voorbeeld
of voor zoover er aan hem worden
schitteren
de landschappen
door hunne afwezigheid,
andere

gemist, dat dit terecht is geschied.
van het werk
dezer mijns inziens verkeerde
voorstelling
van onzen CUYP meende ik de gronden van mijne zienswijze te moeten aangeven. Meent
dat ik ongelijk heb, welnu, hij zal dan met de stukken zelf
iemand te kunnen
beyijzen
moeten voor den dag komen, en onze kennis van CUYp'S werk zal er dan door winnen.
Van zijn leven is ons . na de oprichting
der confrerie weinig meer bekend.
Ik
wordt elk bewijs
toegeschreven,
het
steeds voortleven
Bij

heb boven
vinden,
schijnlijk
misschien
bl.

reeds

en

dat

haar betreffende niets heb kunnen
gezegd, dat ik van al de documenten
Waren zij er, zij zouden waarverloren
zij waarschijnlijk
zijn
gegaan.
licht kunnen
over zijne verdere werkzaamheid
in deze, en
verspreiden

eenig
ook over zijne betrekking

tot andere

kunstenaars.

Doch

dit is niet

anders

4r)

249Indien wij mogen aannemen dat de persoon, wiens handteekenihghler in fac-similegegeven wordt, de schilder is
dan weten wij dat hij in November 1625te Amsterdamwas, om met IDA WEGENAERTS
en PHILIPS VAN NOYEN te zamen
als erfgenamenvan ARENDVANDERPUTTEN,geschutgieter,een erfeniskwestiete regelen bij acte op den 25 dier maand
voor den Notaris LAUR.LAMBERT!
verleden. Hij onderteekendedie acte volgenderwijze
Red.
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In 1644 compareerde
hij mede bij den verkoop van
acte inziet,
kan men er
hiervoor
medegedeelde
Zeker stond hij in aanzien ver
der familie werd beschouwd.
onder de
Dit is het laatst dat wij iets van hem vernemen ;

men

de

het huis zijns vaders; wanneer
uit opmaken dat hij als hoofd
boven de andere familieleden.

hiervoor genoemde portretten
en
in
van den 2oosten
van zijn hand vindt men er nog die 1649 zijn gemerkt,
het "Quoyer"
over 1652, vinden wij "de Wede van JACOB GERRITSZ CUYP." De tijd van zijn
penning
.
overlijden moet dus tusschen die jaren liggen.
. Ik heb het register
der dooden
van 1649 tot 1652 doorzocht,
zijn overlijden
daarin
kan
hebben
niet
staat
aanleiding
gegeven
opgeteekend.
Zijn
portretkunst
In "de Alphab.
dat hij elders werkte,
wellicht is hij op eene andere plaats overleden.
en nagelaten door
der geboorte- en sterfjaren van oude Ned. Schilders, opgemaakt
P. C.
vindt men als zijn sterfjaar 165o. Hoewel hiervoor,
"den kunstschilder
evenmin
trouwens als voor een der daarin gestelde jaartallen,
eenige grond is opgegeven?

,,Lijst

kan dit niet ver van de waarheid

zijn.
overleefde
hem
weduwe
slechts weinige jaren, want ik lees in het register der
Zijne
.
dooden op December
1654:
"den 14. tweemael
luyens over de weduwe van JACOB GEERITSE, huys op de
Als leerling van hem noemt HOUBRAKEN, behalve zijn zoon AELBERT, en
"Nyenbrugge."
neef
BENJAMIN, ook BASTIAAN GOVERTS V. D. LEEUW 44) die aanvankelijk niet onverzijn
ALFRED
maar de kunst spoedig liet varen.
dienstelijk
schijnt te hebben
geschilderd,
maar naar hij meent op goeden grond, dat ook
%ViRZBACFI zegt 45) dat hij vermoedt,
RAFAEL CAMPHUYZEN en AART VAN DER NEER leerlingen van hem waren.
Hij noemt
zijne gronden

niet, ik kan ze dus niet beoordeelen.

43) Utrecht J. D. Doorman
D. III bl. x79. Uit een familieregistcris mij gebleken,dat deze i i Januari 1624is geboren,en overleed
44) HOUBRAKEN
DE LEONE)die geboren werd ii Nov. 1645.
20 Decemher1680. Hij was de vader van GovERT(ook genaamd GABRIEL
heeft 43) overl. 3 juli 1688en van Pieter, geb. 13 Fehr. 1647,overl. 11 Sept. 1679. In het boek van het St.(HOUBRAKEN
Lucas-gildwaarin de knechts en de jongens zijn opgeteekend,vind ik dat J. G. 'Cuyp2 leerjongenshad, waarvaneen BASTdat dit
JANSDE LEEUwordt genoemd. Bij de groote slordigheidin het schrijvcnin dien tijd, is het niet onwaarschijnlijk
B:1ST-GOVERTS
VANDER LEEUWmoet zijn.
45) In het bovenaangehaaldewerk van Donwr, S. 46.
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BENJAMIN

GERRITSZ

CUYP.
CUYP...

Van het leven van dezen kunstenaar
was ons tot voor weinig tijd niets bekend. dan
ons
dat
meldt, namelijk
hetgeen HOUBRAKEN
hij een neef van AELBERT CUYP, en een mede: leerling bij diens vader was. De uitgave van de lijst der ingekomenen
in het St.-Lucasgild
in OI3REF:1?'SArchief,
deed ons verder den tijd kennen waarop hij in dat gild
te Dordrecht
en dit laatste was voor mij de eerste aanwijzing voor verder onderzoekwerd, ingeschreven,
Ik zal thans in geregelde
zoeken te brengen, wat mij uit verschillende
volgorde
is
Veel is het niet!
bronnen, van zijn leven bekend
geworden.
In het doopregister
der
BENJAMIN GERRITSZ CUYP werd te Dordrecht
geboren.
staat in December
Herv. Gemeente te Dordrecht
1612 aangeteekend :
:
par. GERIT GERITSZ en JURR?lNI?E ALBP?ECHTSdr. 't k. BENIAMIN.
Zijn vader heb ik in mijn hoofdstuk over de familie CUYP, GERRIT GERRITSZ II
BENJAMIN kwam tegelijk in het gild met zijn broeder, door
genoemd.
mij aldaar GERRIT
GERRITZ. III, of "de Jonge" genoenad.
Over hunne verhouding
tot JACOB GERRITSZ en
AELBERT CUYP heb ik ook in dat hoofdstuk gesproken.
in het St. Lucasgild
vindt men nader vermeld dat
Op de lijst der ingekomenen
den 27 January
"GERET GERETSZ CUP" een gildebroederszoon,
1631 voor
glazenmaker en
schilder was ingeschreven ,,Ende is op den selfden dach int gilde gecomen BENJAMIJN GERETSZ
en sal sijnen eet doen als hij daertoe bequaem sal weesen ende
"CUIP 46) en is Jonghesel
voor sijn gildegelt
10 st. omdat hij is ecn Gildebroeder suen
en is een schilder.
"Heeft zijn eet gedaen op den 30 December
1632."
1612 gedoopte
De in December
BENJAMIN, wordt dus den 30 December
1632
Dit is merkden
is
dus
tot
dat
na
leeftijd.
toegelaten
juist bereikten twintigjarigen
eed,
de 25-jarige leeftijd
omdat volgens het toen geldend recht voor meerderjarigheid
waardig
werd vereischt.
Toch schijnt ook elders die leeftijd voor het verkrijgen
van het meesvoldoende
te
terschap 47)
zijn geacht.
Ofschoon hij den 27 Julij 1644 bij het opmaken der acte van verkoop van het huis zijns
grootvaders
tegenwoordig
wars, schijnt hij toen niet meer in Dordrecht gevestigdte zijn geweest.
zooReeds in 1643 woonde hij in den Haag op de Groenmarkt
bij de Prinsegracht,
als blijkt uit een paar acten, die hij als getuige aldus onderteekende: 41)

"heeft

betaelt

Zoo wordt door mij gelezen.OBREEN,
Arch. D. i bl. 208 heeft ,,CuP." 47) Zie OBREEN.Arch. D. I, blz. 240,'
St. Lucasgildte Haarlem. Of het als algemeeneregel bij de gilden gold,
durf ik niet beslissen.
48) Deze mededeelingmij verstrektdoor den Heer A. BREDIUS
luidt als volgt:
4 July 1643 legt BENJAMYN
CUYP,schllder,wonendeomtrent de Princegrachtalhier in den Hage, eene attestatie af.
Met hem de schilderSACHARJAS
DaJcxnt.??s.
(Prot. Not. VANDERDRIFTden Haag.)
10 July 1643 leggen S. DIjCK3iAN,
en oock BENJAMIN
CUYP,Mr, Schilder,gebueren en wonende alhier in den Hage
de
de
Groenmarc
eene
den Haag.)
op
bij
Princegracht,
verklaringaf.
(Prot. Not. Focco SCHOUTEN,
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Of hij daarna in den Haag is blijven wonen, of zich weder elders gevestigd
heeft,
Evenmin weet men waar en wanneer hij is overleden.
is onbekend.
VAN EYNDEN en V. D. WILLIGEN 49) zeggen: "Uit de veelheid zijner werken die
men dat hij een
vooronderstelt
heeft, en uit mondelijke
overlevering,
nagelaten
bereikt heeft en in het laatst der 176 eeuw overleden is."
IMMERZEEL
,,hoogen ouderdom
hen
overeen.
komt hierin met
,,hij

Waar tijd en plaats zoo in l?et duister ligt, laat zich naar zoo iets niet zoeken,
,
het toeval alleen kan dit wellicht eens aan den dag brengen.
,
gehalte te zijn.
Zijne kunst schijnt van zeer onderscheiden
erkent toch dat
HOUBRAKEN, die hem ruwheid van penseelsbehandeling
verwijt,
waren."
II
aangetoetst
hij stukken van hem heeft gezien "die meesterlijk
Zeer belangrijk komt ons het oordeel van VAN EYNDEN en V. D. WILLIGEN voor,
Het grootste gedeelte zijner schilderijen
die blijkbaar veel van zijn werk gezien hadden.
tot onderwerp,
"die hij in den smaak van
volgens hen- bijbelsche geschiedenissen
op eene vaardige wijze, maar met eene hem bijzonder eigen zijnde behan"Rembrandt,
in de schaduw, maar los en
schilderde:
zijn warm en krachtig
zijne kleuren
"deling
zonder veel nadenken
op het paneel gezet." 5°) Volgens dezelfde schrijvers schilderde
hebben

en die
natuurlijk waren uitgedrukt,
met
zwakke
Ook
kleuren geschilderd,
en
die,
zijne
Hoewel zijn naam zelden op
tot zijne minste werken behooren.
met figuren opgepropt,
zijn deze volgens hen "evenwel kenbaar genoeg aan de stoute
zijne schilderijen voorkomt,
die zijne losse en vaardige schilderwijze kenmerken."
toetsen en onvermengde
penseelslagen,

hij

ook

boerengezelschappen,
werken zijn.
kunstigste

waarin

de hartstochten

zeestranden

die insgelijks vele schilderijen
van
ALFRED VON WURZBACII
komt veelszins
met VAN EYNDEN en VAN DER
BENJAMIN schijnt gezien te hebben,
een
in
vele
stukken
trof
Hem
WILLIGEN overeen.
eigenaardig
lichtgele tint, die levendig
Over het geheel is zijn oordeel gunstig.
aan VAN GOIJEN herinnert.
Hij eindigt zijn
ist
es
dass
es sich bei
woorden:
deze
artikel over hem met
"Jedenfalls
interessant,
Kunstler-Individualitat
handelt, die durch
"BENJAMIN CUYP um eine streng charakterisirte
Het

oordeel

van

nachweisbar
Werke
ist, von deren. Hand aber unferes
herrührende
kein Bild existirt, welches "B. CUYP" oder "BENJAMIN CUYP" signirt ware."
"Wissens
stukken van zijn hand voor te komen.
Musea schijnen
Duitsche
In verschillende
een enkel stuk aangetroffen,
dat
Tot voor korten tijd werd in geen der Nederlandsche

"zweifellos

von

ihm

gelukkig
stond, thans echter is het Rijks Museum ts Amsterdam
zijn werk bekend
een zijner werken te bezitten, en dat wel met de duidelijke handteekening
'
genoeg,
.

als

.
Het
- en behoort

stelt Joseph voor, de droomen
zeker tot zijne goede stukken.

uitleggende

van den schenker

en den bakker,

'
49) D. I, blz. x38. 50) D. I, blz. 138. 5i) In DoiiaiE's Kunst und Kiinstler Art. B. CUYP.
van
het
ik
des
Hoofd-Directeurs
dank
aan
de
fac-simile
Het
Museum,
rn, den Heer
hiergegeven
vriendelijkheid
52)
Fr. D, O. OBREEN.
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Wanneer

men

de

dezer

eeuw raadpleegt,
heb o. a. gevonden "Een
hande der drie koningen"
aandacht
mijne bijzondere

catalogen
dan komen

van verkochte
daarin

schilderijen
stukken
meermalen

in de vorige en het begin
Ik
zijn naam voor.

onder

in een grot," "De geboorte
van J. C," "Een offeren ook "Eene bekeering van Paulus 53). Dit laatste stuk trok
omdat ook in eene schilderij van A. CUYP hetzelfde onderwerp
ik
en
behandeld
is,
begon reeds aan eene verwarring te denken, toen ik denzelfden catalogus
eene kopie naar A. CUYP'S Saul op den weg naar Damascus aantrof.
verder doorzoekende,
Later is mij nog duidelijker
gebleken, dat wij hier werkelijk met twee zeer verschillende
In

stukken
de

te doen

verzameling

biddende

Petrus

hebben.
van

de B getrokken
16 en wijst duidelijk het onderwerp
aan, dat
reeds zou vermoeden,
en daarna
men uit de voorstelling
Zij is in omtrekken
geteekend
met bruin aangewasschen.
komt
maar
te
Zij
mij voor, vluchtig
zijn. Waargoed geteekend
schijnlijk is het de schets voor de bovenvermelde
schilderij.
de genoemde
Behalve
vond ik van hem in die oude
Bijbelsche
voorstellingen,

eene
Dit

B. C.
teekening
gemerkt
beteekent
Handelingen
cijfer

zag ik namelijk
26-16.
met het onderschrift

den heer P. M. BEELAERTS te Dordrecht
C door

26

vers

een kampement,
met
een landbataille,
verschillende
landschappen
en Herderin
met verscheidene
een
en
ook
Boerengevecht.
schapen
Hieruit
behandelde.
blijkt dat hij allerhande
onderwerpen
Hooge prijzen golden zijn
Het boerengevecht
deed (i; 68) fit.niet.
Een der landschappen
schilderijen
(1753)
maar ook de schilderijen
f I5-I5 s st., de offerhande der drie koningen (1763) f 17-10 st.;
catalogussen
een
koetjes,

o.

de

a.

Herder

van

wier werken
thans met honderden
betaald
meesters,
worden,
ja met duizenden
brachten in dien tijd dikwijls weinig meer op. Zijne schilderijen schijnen onder allerhande
namen gerangschikt
te zijn, ja niet weinige voor werk van REMBRANDT
te zijn uitgegeven wien zij in toon soms nabij schijnen te komen.

:;3) Catalogusder schilderijenvan C. VER:lŒULE:-<
Kunstscliilder,en Kunsthandelaarverkochtte Dordrecht6April 1813,
de omschrijvingvan het stuk van B. CuYp, voorkomendeonder No. 29 luidt: "De Historie van Saul op den weg naar
nDamascus, met verscheidenkrijgslieden. Dit stuk is een der fraaiste van ligt en bruin, zooveelmen van deze ordonantie
rverlangen kan; en buiten zijne gewoontenuitvoerigbehandeld." Op doek. De Copy naar A. Cuyp komt voor onder
No. io4 en was door A. VERMEULEN
Czn. zelf vervaardigd.
:;1) Zie o. a. het boven aangehaaldewerk Kunst und Kiinstler. Art. B. Cuyp S. 51.
- .
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AELBERT
'

.

CUYP.

van AELBERT Cuvp is dat van de hand
uitvoerigst
mij bekende levensbericht
van Dr. J. VAN VLOTEN in VOSMAER'S Schilderschool.
Daarvoor
zijn schier al de bronnen gebruikt die hem destijds ten dienste stonden:
HOUBRAKEN, IMMERZEEL en KRAMM 55). Doch die bronnen vloeiden niet ruim, en waren
Het

onzuiver.
HOUBRAKEN had als CUYPS geboortcjaar vermeld
1605. CAMPO
nog gedeeltelijk
stelde 1606; misschien
WEYERMAN, ofschoon hem anders met eenige omzetting naschrijvende,
te bewaren.
De laatste werd door vele
wel alleen om den schijn van oorspronkelijkheid
de eerste door schier alle Nederlandsche
buitenlandsche,
schrijvers gevolgd.
die
met
in
het
werk stelde om in deze tot
KRAMM,
loffelijken . ijver pogingen
zeleerheid

tc komen, meende die bekroond te zien door het bericht, dat in het doopregister
.
der Hervormde
in Augustus
1605, te lezen stond:
gemeente te Dordrecht
.
,
,
"pal JACOB GERITSZ en GRIETKEN
'
'
zonder vermelding
van den naam van het kind
.
Toch gaven de verder door hem medegedeelde
van zijn huwelijk en zijne
jaartallen,
tot Diaken en Ouderling, mij jnist de eerste aanleiding tot twijfel omtrent de juistbenoeming
heid van het schijnbaar bevestigde geboortejaar.
Waarom vielen deze gebeurtenissen
bij hem
dan toch allen eerst zoo laat? Hij zou dan eerst op zijn 33? jaar gehuwd zijn, in zijn
Dit kwam mij weinig waaren op zijn 68ste Ouderling
zijn geworden.
55Ste Diaken,
in het St. Lucas-Gild
te
voor, en toen ik later in het boek der ingekomenen
schijnlijk
vond

dat JACOB GERITSZ, Schilder, in I6I7 nog ongehuwd zijnde, in het gild
en gemeld jaar in de boeken van dit gild geen enkele
kwam, en er tusschen
i58o")
GERRITSZ
ik den weg tot nader onderzoek te hebben gevonden.
meende
voorkomt,
JACOB
drat
Ik heb in mijn hoofdstuk
over JACOB GERRITSZ CUYP reeds medegedeeld,
Dordrecht

deze den
'

geboortig
den naam

13 November
van Utrecht,

1618 gehuwd was met AERTKEN CORNELIS VAN COOTENsdochter,
en dat dit echtpaar in October 1620 een zoon geboren werd, die

van AELBRECHT ontving 58).
is mij menig bewijs voorgekomen
dat de namen AELBRECHT
Bij mijn onderzoek
en AELBERT destijds zeer willekeurig
werden verwisseld.
In de notulen van den Kerkeraad
........ ,
y, .
... ,

55) Van EYNDENen V. D. WILLIGENschijnt hij te zijn voorbijgegaan. Zijne beschouwingenover de kunst van
CUYPzijn meest ontleendaan W. BURGER
.
(Thore)en CH. BLANC.
aan wien hij deze mededeelingverschuldigdwas
56) KRaMnz,Aanhangsel bl. 38. De Heer A. VANMAARSEVEEN
merkte op dat het in dien tijd geen zeldzaamheidwas, dat de naam van het kind ontbrak. Dit is volkomenjuist. Ik heb
dit met eigen oogen bevestigdgevonden.
is JACOBGHERITS
BORNWATER, toen,
die en ook reeds in 1575,Deken van het gild was.
57) De op dit jaar vermeldde
Zie dat Hoofdst.op bl. 243hiervoor, en ook den Ned. Spectator1884,No. 15waarinik mijnvondstreedsinededeelde.
..
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dan eens de eerste, dan eens de laatste aan CUYp gegeven.
Bij BALEN 59) vindt
AELBERT KUYP of
AALBRECHT
in
de
men
KuYP, terwijl
doorgaans
belastingkohieren
'
.
Cuvp gelezen wordt.
naam als den
vindt deze of gene, dat ik den bij den doop vermelden
Misschien
had moeten
maar ik meende het best te doen hem den
authentieken
meest
gebruiken;
wordt

naam te blijven geven, die, zoover ik weet, door alle schrijvers is gebruikt, en waaronder
met zooveel roem bekend is.
hij algemeen in de kunstwereld
tot op den tijd van zijn huwelijk heb ik geene
Van de jeugd
en jongelingsjaren
zekere berichten
kunnen
Ook van zijn opleiding in de kunst weet ik alleen
opsporen.
HOUBRAKEN, dat hij een leerling zijns vaders was. Deze verhaalt ook. dat zijn neef
was, en noemt ook als zoodanig BASTIAAN GOVERTS VAN DER
BENJAMIN zijn medeleerling
LEEUW. - De eerste, geboren December
1612, was dus 8 jaar ouder, de ander, geb. Jan. 1624,
waren het dus niet; maar
ruim drie jaar jonger dan AELBERT. Volstrekte
tijdgenooten
door

toch

vindt

hebben

met wie hij omgang moet
paar kunstbroeders
aangegeven,
De laatste heeft de kunst vroeg verlaten,
maar zal als schilder van landen
dan
AELBERT
meer
van dezen hebben geleerd, dan
vee,
zijnde,
jonger
Anders kan dit geweest
op de kunst van AELBERT zal hebben uitgeoefend.

men

gehad.
met
schappen
dat hij invloed

hier

een

zijn met zijn zooveel ouderen neef, die toch een bekwaam schilder schijnt te zijn geweest 6°).
Als voorgangers
in het schilderen van rivieren met stad- of landgezichten
had hij
VAN GOIJEN, HERMAN SAFTLEVEN en S. DE VLIEGER.
Wie zal bepalen
hoeveel
invloed
deze of gene dier mannen
op CUYPS kunst
Hij moet het werk van VAN GOIJEN, die zoo veel gezichten op Dordrecht
en die er dus zeker
heeft geschilderd,
ook nu en dan verblijf hield, hebben gekend.
Ook van' SIMOI?T DE VLIEGER is een gezicht op Dordrecht
bekend, dat in den Catalogus

heeft

gehad?

van

HOET D. II, bl. io6 (Verkooping
Segers-Thierens
1743) onder No. 143 aldus wordt
beschreven:
"Vloot voor Dordrecht
leggende van FREDERIK HENDRIK Prince van Orange
het
met
van
allerlei schepen opgepropt
met volk sl)." Dezelfde
"in
jaar 1646,
menigte
komt voor op de verkooping
van H. V. D. VUGT 1745 onder No. 53, HOET
Schilderij
D. II, bl. 160, terwijl van het volgend nommer wordt gezegd : "Dezelfde verbeelding door
en het is
en behandeling,
in onderwerp
"A. KUYP" 62). Dit wijst op eenige verwantschap
dat
ik
deze
hier
vermeld.
daarom,
schilderijen
met de geschiedenis
der jongelingsjaren
van AELBERT
Bij de volkomen onbekendheid
Cuvp,
geheel

van de veronderstelling
dat hij dien tijd
te worden uitgegaan,
schijnt doorgaans
in zijne gebooj-teplaats
moet hebben doorgebracht.
Daar er geen andere leermeester

I
Bl. 186 en bl. gog...
CUYPhiervoor.
60) Zie mijn hoofdstuk over BENjAMIN
61) Zij was hoog 2 v. 3 dm., br. 2 v. m dm. en werd verkochtvoor 280.- Het hier afgebeeldefeit wordt vermeld
bl. 880 en 881.
bij BALEN,
62 De Schilderijvan DE VLIEGER
gold toen f I36-to st., die van Cuypbr.iv. io dm., h.I V, 2 dm. slechtsfl3-15 st.

.
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dan zijn vader, is het zeker waarschijnlijk,
dat hij tot zekeren
om
zal zijn verbleven,
daar onder zijn vader werkzaam
in Dordrecht
leeftijd meestentijds
te zijn. Maar wanneer wij aannemen,
dat dit ongeveer tot zijn twintigste jaar zal hebben
hebben
Waarom zou men moeten
geduurd,
wij tot aan zijn huwelijk nog 18 jaar over.
in Dordrecht
dat hij al dien tijd onafgebroken
heeft doorgebracht? a Mij
aannemen,
van

hem

wordt

genoemd

hij moet in dien tijd wel zeker kortere of langere reizen hebben gemaakt.
De man, wiens roem het is, dat hij bij zijn werk altijd de natuur voor oogen had,
moet de boorden
van Rijn, Maas en Waal hebben bezocht.
moet Gelderland,
Dat geen Maastricht,
dat getuigen de bergen op
gezichten op Nymwegen
tuigen zijne bekende
die hij zeker niet, zooals wel eens gezegd is, "zoo maar uit de lucht
zijne landschappen,
zal de strenge
criticus hier of daar eene Hollandsche
koe in een
greep." 63) Mogelijk
misschien
een
Geldersch
Hollandsche
weide
in
een
aantreffen;
hoekje
landschap
gezicht
maar bergen
in Hollandsche
te schilderen
is
aan de Limburgsche
Maas;
landschappen
dunkt,

zoo

in strijd met zijne liefde voor natuur en waarheid,
nemen, dat hij dit zou hebben gedaan.
met bergen
Die landschappen
vertegenwoordigen

dat men zoo maar

niet

mag aan-

mijns inziens wel degelijk de
De eenige schilder, wiens naam met den zijnen
die hij op reis had opgedaan.
indrukken,
van wiens landschappen
CUYP de figuren
AART
DER
enkele
verbonden
VAN
is,
NEER, op
Zou hij zijn werk naar hier gezonden hebben
niet in Dordrecht.
schilderde, G4) woonde
om het met figuren te voorzien, of is het niet veel waarschijniijker,
dat zij als jongelieden
elkander
hebben
op geen

elders

en in broederlijk
verkeer
althans
zoo
te
vatten,
op
schijnt
dan die samenwerking,
"1'ami de Cui°P."

reis hebben

op

aangevuld ?
andere grond

THORf

ontmoet

het

hunne

kunst

onderling
V. D. NEER

hij noemt

kunstdat wij geen enkel spoor van omgang met zijn Dordrechtsche
Zonderling,
zich
voor
een
hebben
VAN
HOOGSTRATEN
SAMUEL
bewoog
goed
genooten
gevonden.
zes
dan
van
en
slechts
CUYP.
Ook
in
dezelfde
was
jaar jonger
gedeelte
kringen
maar
vinden
uit
dezelfde
niets
ons
NICOLAES MAES
familien,
wij portretten
wijst
op eenig
reden
het
der
boeken
der
Confrerie
Ook
hier
hebben
weder
verkeer.
wij
gemis
onderling
.

'

van St. Lucas te betreuren.
te kunnen
o. a. THORT, meenen
uit de naamteekening
Verschillende
schrijvers,
of
tot
of
de
van
CUYP
tot
eerste
latere
schilderijen
zijne
zijne
periode behooren;
opmaken,
veel stillevens zijn, en die volgens hem nog veel de manier des
die van de eerste, waaronder
zouden slechts met de letters A. C., de latere met A. CUYP geteekend
vaders verraden,
zijn. Ik kan over de juistheid dezer meening geen oordeel vellen, maar moet dit overlaten
aan kunstkenners,

die
I

meer

van

het

werk

van Cuvp hebben
,

gezien,

dan mij mocht

te

,

V. VLOTENover CUYPin VOSMt?ERS
Schilderschool. In zijne later uitgekomenNederl. Schilderkunstschijnt hij
tot de overtuigingte zijn gekomen, dat hij ze uit zijne Gelderscheherinneringenmeebracht.
Tresors d'Art en Angleterre,3e ed. Paris. 1865, f. 272.
_
64) Zie o. a. W. BURGER,
.
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zeg over de periode, waarin enkel
door hem geschilderd
zijn, beweeg ik mij geheel op historiesch
gebied.
schilderijen
.
van
CuyP'S
werk
maar
twee schilEr zijn mij bij de verschillende
beschrijvingen
waarvan
vermeld wordt, dat zij een jaartal dragen.
Het portret,
derijen voorgekomen,
vallen.

beurt

ik

Wanneer

dus

hier een enkel

woord

de gravure van SAVERY den naam van A. CUYP met het jaartal 1644 draagt, heb
en reken ik thans niet mede.
ik reeds hiervoor, in het hoofdstuk over zijn vader behandeld,
vindt men vermeld bij CHARLES BLANC als behoorende
Het eerste dezer schilderijen
des Peintres" draagt. Het heet: "een
die den naam van "1'Histoire
aan eene vereeniging,
en draagt het opschrift:
fraai gezicht op Dordrecht"
A. CUYP fecit 1640. Merkwaardig
is
het, dat men in dit stuk nog eens den naam vindt, en wel op eene baal koopmansgoederen,
waarvan

die

.

Zou dit ook de ware naamteekening
schip in eene boot wordt overgeladen.
zijn en de andere met het jaartal er soms later bij zijn gezet? Ik vermoed, dat men er
als die BLANC
beheerscht
dien naam met het jaartal op plaatste, door dezelfde gedachte
ans, etait dans toute la force
"C'est l'époque ou l' artiste, age de trente-quatre
uitspreekt:
uit een

1606 geboren, dan was hij
dat hij op het toppunt zijner kracht
leeftijd. en mocht men verwachten,
wordt er van die gedachte, wanneer blijkt dat de schilder 14 jaar later
in 1640 slechts 20 jaar was?
Mij dunkt, er is geen twijfel of dit jaartal
,,de

son

talent."

AELBERT

Was

CUI P in

in 1640 op dien
Maar wat
was.
geboren, en dus
is valsch.

schilderij, waarvan een jaartal wordt vermeld, komt voor onder No. 232
van CUYP'S werken, in SMITH'S Catalogue raisonne.
Hij noemt het "a slight and hasty
in
en
werd
Het
het
zijn tijd in de Dresdener
production."
draagt
jaartal 1654,
Galerij
Het andere

In het jaartal

gevonden.

doch

leeftijd,
is uitgegeven

zelf ligt niets verwonderlijks;
wij hebben hem hier op 34-jarigen
Maar
is
werk.
toch
hier
ook
weder
een mysterie. SMITH'S werk
geen rijp
in 1834, en VIARDOT beklaagt zich in zijn in 1860 uitgegeven
"Musees
dat Dresden geen enkelen Cuvp bezit, en ook in een lateren catalogus, die

d'Allemagne"
mij ter hand
Ik vermoed,
dat

geen schilderij van CuYP te vinden. 65) ivaar is het gebleven?
deze "slight
and hasty production"
op een anderen naam heeft

is
men

overgebracht.
66)
Was het jaartal van het eene schilderij juist, en kon het andere met zekerheid aan
CUYP worden toegeschreven,
dan had men hier te doen met werken uit zijn eersten tijd,
althans
uit den tijd voor zijn huwelijk.
dat
Doch ik meen te hebben
aangetoond,
dit zeer onwaarschijnlijk
van hem voorgekomen,
is. Intusschen
zijn mij twee schilderijen
waarvan
de tijd van vervaardiging
ongeveer te bepalen is, en die m. i. stellig voor zijn
door
hem vervaardigd
Het eerste is dat wat voorkomt in het Koninklijk
zijn.
huwelijk

65) Thans schijnener echter een paar te zijn.
komt onder NO. 259 voor ,H. DB METTER,
1654.in de trant
66) Op de verkoopingvanv. D.LIKDEVANSLINGELAr\T
van A. CUYP". Op paneel, hoog 28 br. 40 dm.: "Een Gezigt op de Maas; met een menigte Vaartuigen en een Schouw
'
ndie met Rijtuig en Paarden overvaart,ter zijde de groote Kerk en de gebouwender Stad Dordrecht." Kan dit ook het
iets
kunncn
vinden.
bewusteschilderijzijn? Het bracht f 40 op. Ik heb van H.
METTER
ncrgens
overigens
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Museum te

's

onder No. 21, 17) ,Portrait
d'un Sr. DE ROOVERE (la p6che
Gravenhage
Wie is de heer DE ROOVERE, die hier wordt
"du Saumon aux environs de Dordrecht)."
De
dat
de
van den schilder was, en dat
beschermheer
voorgesteld?
overlevering
zegt,
hij
en baljuw van Zuid-Holland
zou zijn.
hij POMPEJUS DE ROOVERE, heer van Hardinxveld
Dit kan, dunkt mij, niet juist zijn. Deze toch werd eerst in 1645 geboren, en de daar
moet toch wel omstreeke
40 jaar zijn; het zou dus na 1680 moeten
persoon
toen
CUYP
meer
dan
60
zijn,
geschilderd
jaar was, en het draagt, dunkt mij, de blijken van
tot de vroege werken van den schilder te behooren.
Het komt mij daarom, voor niet
maar
diens
vader
DE
te
PIETER
ROOVERE
POMPEUS,
zijn, insgelijks Heer van Hardinxveld
afgebeelde

en

van

Nemen wij aan, dat
Zuid-Holland
1652.
68), geboren 1602 en overleden
een
voor
dood
dan
was
is,
schilderij
paar jaar
zijn
hij 48 jaar, en dit is
vervaardigd
dunkt mij, met de voorstelling
De schilder zou dan omtrent 3o jaar- zijn
niet in strijd.
is.
het
naar
het mij voorkomt,
wel aannemelijk
wat
met
het
werk,
geweest,
oog op
baljuw

het

Het

stuk zou dan omstreeks
165o zijn geschilderd.
Het andere door mij bedoelde
schilderij

vond

ik vermeld

in den Inventaris

der

van den Heer JOHAN DIEDERIK POMPE VAN MEERDERVOORT 69). Het wordt
verbeeldende
No. 42 aldus beschreven:
"Een stuk, zijnde een schoorsteenstuk,
heer
MICHIEL
en
de
CORNELIS POMPE VAN MEERDERVOORT op
,,de
jagt gaande met haar
,,praeceptor,
knegts, etc. door A. Kuvp."
.
De hier afgebeelde personen kunnen dunkt mij geen andere zijn dan de zonen van
nalatenschap
aldaar onder

MICHIEL POMPE VAN MEERDERVOORT en ADRIANA VAN BEVEREN CORNSdr.. Zij waren de
eenige kinderen uit dit huwelijk. MICHIEL was geb. 2 Oct. 1638 en KORNELIS 16 Dec. 1639.
overleed te Left:1en 28 Nov. 1653. De andere huwde 7
Febr. 1662 met ALIDA
De eerst
VAN BEVEREN JACOBsdr. 7°). Dit stuk zou dus omstreeks 1653 moeten zijn geschilderd. Waar
het gebleven is, weet ik niet; misschien dat het naar de hier gegeven beschrijving
ergens
wordt ontdekt;
wellicht dat hier of daar het wapen van POMPE VAN MEERDERVOORT op
Ik heb den
de schilderij
wordt gevonden, waardoor de zaak tot zekerheid zou komen.
M.NIJHOFF.
DESTUERS, 'sHage
1874,
67)NoticeHist. et Descript.des Tableauxetc. du MuseeRoyalde la Haye,par JnR.VicToR
VANBEVEREN
CORNELIsdr.
Portret van dezen PIETERDEROOVERE
en dat zijnerechtgenooteSOPHIA
POMPEJUSZ
Het
komt voor onder die, welke bewaard worden in de regentenkamervan den Arend-Maartenshofte Dordrecht. Het eerste
zou tot vergelijkingmet dat op dit schilderijkunnen strekken en komt mij voor mijne steiling te bevestigen.
69) Deze geschreveninventariswerd mij t3r inzage gegeven door den Heer Notaris D. W. STOOPte Dordrecht. De
Schilderijenwerden gedeeltelijk verkocht, tegelijk met die van den bloemschilderJAN VANHUYSUM.De verkooping
had plaats te Amsterdam,14 Oct. 1749. Zie Catalogusvan HoET D. II, bl. 268 en volg. Het hier vermeldestuk en de
andere, welke familieportrettenzijn, waren er niet bij. Zij zijn zeker in de familiegebleven en later uit de hand verkocht.
vooren CORNELI55EN
70) Ik meen, dat dit zeker de afgebeeldepersonen moeten zijn, ofschooner meer MICIIIELS
komen. Zoo had de hier vermelde CoRNELISook weder een zoon MICI-IIEL,
geb. 1669,
geb. 1668, en een CORNELIS
maar daar was ook nog een JACOB,geb. 1666, een PIETER,geb. 1673, en een JOHAN,geb. 1677. Behalvedat CUYP,
wanneer hij deze op 13 en I4jarigen leeftijd, zooals men voor de anderemoetaannemen,geschilderdhad, reeds 62jaar moest
zijn, is het toch meer waarschijnlijk,dat de afbeelding gemaakt werd van twee eenige kinderen, dan dat er daarvoor twee
POMPE
worden uitgekozen,terwijler oudere en jongere zijn. Er komt nog een ander broederpaar MICHIELen CORNELIB
maarvan
voor, die het, wat den leeftijdaangaat, zouden kunnen zijn, doch deze voerdenniet den naam van MEERDERVOORT
VANSLINGELAND.

261
tijd van
daarmede
maar

van deze schilderijen
vervaardiging
gepoogd te bepalen, opdat de kunstkenners
voor de kennis . der ontwikkeling
van CUYP'S talent hun voordeel konden doen,
ook om eene andere redeu, die meer nog tot mijn bestek behoort.

toch aan alle gegevens omtrent den kring, waarin AELBERT CUIJP
zich
en ter verklaring
van het feit, dat een man van zoo
zijn huwelijk
bewoog,
afkomst
en
treedt
met eene vrouw uit de hoogere
in
het
huwelijk
burgerlijke
levenswijze
meen ik mij hier eenigszins op het gebied der gissing ?te moeten
kringen der maatschappij,
Bij
voor

het

gebrek

maar vind dan
begeven,
ik die kan vastknoopen.
Dr.

juist

in

de beide

vermelde

schilderstukken

een punt,

waaraan

Zeeschilder
J. C.
zegt, in het leven van zijn vader, den Dortschen
SCHOTEL 71) bl. 4. "Het was wederom, gelijk in den tijd van CORNELIS VAN BEVEREN,
den vriend van CUYP," enz.
Op welken grond hij die vriendschap
aanneemt, zegt hij
maar
in zijne "Geschied-,
Letter- en Oudheidk.
niet;
Uitspanningen"
72) komt eene verSCHOTEL

voor over het slot Develstein,
welk slot het eigendom der VAN BEVERENS was :
handeling
daar spreekt hij eveneens, doch nu op meer veronderstellende
v-ijze, van een verkeer van
CUYP ten huize van CORNELIS VAN BEVEREN
Ik weet niet welk recht de Hr. SCHoTEL
immers het eenige, dat ons verder in zijne beschrijving van
had, in dien geest te spreken;
Develstein
en de daar wonende
is de vermelding
familie aan CUYP herinnert,
der door
hem vervaardigde
welke op de slaapkamer
van vrouwe CORNELIA VAN
schilderijen,
Deze dame was het, volgens Dr. SCHOTEL, die
BEVEREN, geb. SCHAAP werden gevonden.
zelf eene beschrijving
van den inboedel van het huis Develstein
maakte, en daar zij in
1666

kan hieruit worden afgeleid, dat de kunst van CUYP in dien kring reeds
overleed,
vond.
vroeg waardeering
De door Dr. SCHOTEL CUYPS vriend genoemde
CORNELIS VAN BEVEREN was
een zoon van WILLEM.
was
in
huwde
KRISTINA PIJL .en overleed
Hij
geboren
r 59I,
met MiCHlEL POMPE VAN
oudste
dochter
ADRIANA huwde
17 Juli
1663.
Zijne
MEERDERVOORT, wiens zonen MICHIEL en CORNELIS de personen zijn, die, naar mijne
meening, op de bovenvermelde
schilderij zijn afgebeeld.
Een andere CORNELIS VAN BEVEREN, zoon van JACOB, geb. I 568, gehuwd met ALIDA
VAN BARENDRECHT en overl. 1638, had twee zonen en twee dochters;
de oudste dezer ,
van Leiden, op
dochters, REYNSBURG genaamd, huwde Mr. WILLEM PAATS, burgemeester
wien wij later moeten terugkomen,
de andere, SOPHIA, was gehuwd met Mr. PIETER DE
den
dien
dat
man,
wij meenen,
op de schilderij in het Haagsche Museum is afgebeeld.
ROOVERE,
'
Wij vinden dus CUYP op omstreeks
30-jarigen leeftijd in de aqnzienlijke familien
van VAN BEVEREN, POMPE en DE ROOVERE als kunstenaar
Mag ik nu een
gewaardeerd.

71) Haarlem bij VINCENT
LoosjES 1840.
en ZN. 184o,
i2) Utrecht bij L. E. BOSCH
73) Bl. 63, en over de aldaar van CUyP aanwezigeSchilderijenbl. 80.

'
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dat hij daar ook in den huiselijken
gaan, door te veronderstellen,
kring ontvangen werd, dan hebben wij althans eenige oplossing van het xaadsel gevonden.
Omstreeks
165o verloor AELBERT zijn vader, terwijl zijne moeder, in December 1654
die hij tot
stierf Als eenige zoon en erfgenaam was hij eigenaar der ouderlijke
woning,
stap

verder

aan zijn huwelijk bleef bewonen, zooals blijkt uit de volgende
wij vinden in het register der Aug. kerk te Dordrecht:
.
van 19 July 1658...
Afkondiging

welke

op de Nieubrug
"en Juffrou CORd'heer
VAN
DE CORPUT,
JOHAN
getrout
woone in de "Hofstraat
30 Juli 1658
beyde van Dordrecht."
in het licht stellen, wie en uit welken kring deze
Laat mij hier in het voorbijgaan
vrouw was.
CORNELIA BOSMAN, dochter van den Zwyndrechtschen
predikant
JOHANNES
BOSMAN en van MARIA GOMARUS (dochter van den vermaarden
hoogleeraar
Leydschen
"Sijn

alhier

huwelijks-proclamatie

den

ALBERT KUYP j. m., woond
NELIA BOSCHMAN wede van

FRANCISCUS GOMARUS), was den 10 Juni 1636 in het huwelijk getreden met Mr. JOHAN
VAN DEN CORPUT, zoon van JACOB VAN DEN CORPUT en JUDITII BERK. Hij was geboren
den 7 October 1609, en overleed den 29 September
als Raad der
1650 74) te Middelburg
Admiraliteit
van Zeeland.
Of hij ook daar begraven werd, weet ik niet; maar ik vind
in

in October i 650 : "den 3en tweeder dooden te Dordrecht
aangeteekend
register
mael luyens over d'heer Mr. JOHAN VAN CORPUT."
'
Hij liet haar drie kinderen na, namelijk:
,
1°. MARIA, later gehuwd met Mr. WII,LEM VAN BEVERWIJK, zoon van den beroemden
Dr. JOHAN VAN BEVERWIJK.
met ELISABETH VAN DEN KERKHOVEN. Deze is als
2°. JACOB, later gehuwd
het

voetknechten,
bij het
compagnie
1676, aan zijne bekomen wonden overleden.
Augustus
3°. ADRIANA, welke ongehuwd is gebleven.

kapitein

'

van

Men

eene

ziet

dus

reeds

hieruit,

bestormen

van Maastricht,

dell 26
.

_

dat de kring, waarin de wede VAN DEN CORPUT zich
maar de familien BERK en V. D. CORPUT waren boven-

bewoog, een zeer aanzienlijke
was ;
dien weder na verwant aan de vroeger door mij genoemde DE ROOVERES, VAN BEVERENS,
Ik zal dit hier niet gaan bewijzen; wie zich
POMPES, en ook aan de DE WITTEN.
daarvan overtuigen
de
dezer famili6n, bij BALEN en anderen te
stamboomen
wil, raadplege
vinden.
Slechts
eene bizonderheid :
MATTHIJS BERK JANSZ, die gehuwd was met ALID
DE ROOVERE, zuster van PIETER DE ROOVERE, over wien wij vroeger spraken, was een
halve broeder van JUDITH BERK, de moeder van Mr. JOHAN V. D. CORPUT.
Deze ALID DE ROOVERE. wed. BERK, bleef na het overlijden van haren man (t655)
het familiehuis,
Dit huis kwam
behoorende
tot de zoogenaamde
bewonen.
Berkepoort,
BALEN,

geslachtslijstvan vANDENCORPUTbl. 1027; in dien van Berk zegt hij, bl. 940, 1 October.
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uit

in

en de Wede. v. D. CORPUT woonde, zooals uit
Hofstraat,
Het komt mij daarom
blijkt, toen zij met Cuvp trouwde, in de Hofstraat.
bf dat althans een
met
hare
tante
toen
of
dat
samenwoonde,
zij
voor,
was.
De verschillende
huwelijksgroote familiehuis 75) door haar betrokken
de familidn BERK en DE ROOVERE wijzen wel op zeer innige
tusschen
en

de Ni4'Vstraat

de proclamatie
waarschijnlijk
deel van dit
verbintenissen

de

verwantschap.
zooals
Dat CUYP zijne vrouw "in zijne woning aan de Nieuwbrug
binnenvoerde",
Immers slechts weinige maanden
Dr. VAN VLOTEN zegt, meen ik te moeten betwijfelen.
na zijn huwelijk werd het ouderlijk huis docr hem verkocht, zooals blijkt
houdende diverse huysbrieven,"
vinden in het "Register
enz. ?6) Dordrecht
den
"Actum
29 Aprilis 1659.

uit hetgeen
1659-60.

wij

van wijle JACOB
"Dat voor ons quam AELBERT CUYp, eenich soon en erfgenaem
deser
domum
cum
suis staende en
vendidit
stede,
JORES HOUBRAECKE, borger
"CUYP,
binnen desen stede op den hoeck van. trap, den voorn. trap
op de Nieubrugge
,,gelegen
en
den huyse van GOOSSE DE BRUIJ1Vaen d'andere zijde," enz. 77)
aen
d'eene
"ofte Steygert
De koopsom
was 3500 Car. gul.
dat hij
dat hij zich dadelijk vestigde in het huys in de Wijnstraat,
vermoed,
en waarop wij straks terugkomen.
later bewoonde,
Het huis ,,Samson"
toch was te klein, en zeker te burgerlijk ingericht, om daarin de
Want al
Wed. van Mr. JOHAN VAN DEN CORPUT met hare drie kinderen te huisvesten.
Ik

'

mag de som van 3500 Car. guld. een voor dien tijd niet geringe prijs zijn geweest,
het was een zeer burgerlijk huis, in welks benedengedeelte
de grofschilderswaarschijnlijk
de zaak er in den laatsten tijd vermoedelijk
winkel gevestigd
niet meer
was, ofschoon
in was uitgeoefend.
Deze verkoopacte

ons, dat AELBERT eenige zoon en erfgenaam zijns vaders
tot de welgestelden,
en dat zal hem niet weinig geholpen
Hij
hebben
in den omgang met zulke aanzienlijke
als waarmede hij blijkbaar ook
personen,
voor zijn huwelijk verkeerde.
was.

behoorde

leert

dus zeker

In

van het jaar 1659 werd hem eene dochter geboren, welke bij den December
10den
dier
den
Men vindt dit op de
maand, den naam van ARENDINA ontving.
doop, op
datum aangeteekend:
volgende wijze, in het doopboek der Augustynekerk,
op bo venvermelden
.
"Ouders."
,,Kinderen."
ARENDINA
,,AELBERT CUYP en CORNELIA BOSMAN
,.
BERKmet
TAK. Het was, door het huwelijkvan MATTHIjS
75) BALENnoemt dit het grootste huis van HUTBERT
WILLEMINA
TAK, aan de familieBER1\:
gekomen. Het had, door eene poort over cen voorplein,toegang tot de Voorstraat, en kreeg naar de bewoners den naam van Berkepoort,die het, hoezeer ook veranderd,nog draagt.
Mededeelingvan den Heer A. v. D. WEG. Het aangehaalderegister wordt thans gevonden in het Gemeente
Arch. van Dordrecht.
,
77) Dit is het huis dat op de hier bijgevoegdeets is afgebeeld.

.

«
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Zij bleef het eenige kind uit dit huwelijk. Omtrent dezen tijd begintluyp's
optreden
In de vergadering
in openbare betrekkingen.
van den Kerkeraad
van 18 December
1659'
werd hij tot Diaken
der Ned. Herv. gemeente
voor de twee volgende jaren
gekozen,
1660 en 61. Men vindt dit, zonderling
genoeg, niet in de Notulen van den Kerkeraad,
maar in het boek der Huwlijks-proc.
als volgt:
aangeteekend,
1659." ,.Sijn vercozen
enz. "tot diaconen."

Dec.

,,18
"4uderlingen"
.
' '

om

voor de twee volgende

,,JOHANNES VAN EYSDEN"
"GILLES VAN HELMONT"

.
.

AELBERT

CUYP"

te dienen,

jaren

tot

'
'

,

.

,,BALTHASAR WAELS".
vrouw de aandacht meer
dat
mogelijk,
zijn huwelijk met eene aanzienlijke
maar
zeker is, dat hij, ongehuwd zijnde, voor die betrekking
op hem gevestigd
heeft,
kon komen. 78)
in geen geval in aanmerking
als
diaken
Of hij
grooten
ijver heeft betoond, of iets bizonders heeft helpen tot
Het

is

brengen, is mij niet gebleken, daar de Notulen van dit collegie, uit den tijd waarin
niet meer aanwezig zijn; maar wat uit de rekening van
zij dit zouden kunnen vermelden,
den boekhouder
opnieuw blijkt, is, dat CUYP een bemiddeld man moet geweest zijn, daar
te doen, als wij opgeteekend
zulke
voorschotten
vinden 79).
staat
was
in
belangrijke
hij
stand

Wij
dat
het

hebben

in het voorbijgaan
na zijn
dadelijk

hierboven
reeds

waarschijnlijk
der familie
eigendom

hij

VAN DEN CORPUT.

van het huis in de Wijnstraat,
is
Dit huis was
huwelijk
gaan bewonen.
In het Qoijer van de verponding
over de
gesproken

voor het jaar 16ig, vind ik JACOB VAN DEN CORPUT, JOHAN'S vader, daar
der familie
het
reeds
Na diens
dood
schijnt
gezamentlijk
eigendom
aangeslagen.
uit
de
voorkomende
het
extract
acte
van
te
zooals
uit
volgende
verkoop,
gebleven
zijn,
stad

Dordrecht

in het Register

houdende
20

diverse

November

Op
opgemaakt.
de "nagelaten
kinderen

van

enz.'' reeds
hierboven vermeld, kan worden
huysbrieven,
kocht
1663
"AEI,BRECHT Cuvp, borger dezer stede, van
Mr. JOHAN VAN CORPUT ende juffr. EMERENTIA VAN
.

78) Ik lees namelijkin de Notulen voor den Kerkeraad van 17 Dec. 1676.
"Is in dese vergadering voorgestelt of persoonen,die niet getrout sijn, soo weduwenaarsals jongmans,nict souden
"mogen gekoren worden tot de bedieninge van het ampt der Diakonen?Waarop na omvrageen verscheydeconsideratio hierover ingebragt, geresolveert en vastgestelt is, dat voortaan ook ongetroude,soo weduwenaarsals jongmans
,,tot het ampt van diakonenverkoren sullen mogen werden, zijnde sulks ook in verscheydenandere kerken gebruykelijk."
79) In het "Journal dat is Reeckening-Boeckdes Boeckhoudersdagelijkerontfanckende uitgevenvan de middelen
,,compiterende den Huysarmenvan de Nederlandtschekercke dezer Stadt Dordiecht begonnen Anno 1659" leest men .op
bl. 267. "Vervolghvan den Uitgeefin de twee Maenden Novemberen December1660."
?Betalingenvan 't Achterwezender Broederen Diaconen." "Aen'' enz.
'
CUYPin geldef 685-4-- ass. op Biesheuvelf 400. is io8q-q.,,Aen AELBERT
"
1662.
en
fol.
z8
I
:
den
Boeckhouder
van
Biesheuvel
in
de
en op
"Uitgeef bij
m Mey Juny
'
CUYP f 8g3 : enz.
"Juny 12 aen BroederenDiakonenvoorhaar achterwezenvan 't jaar1661te wetenaan enz. 'AALBERT
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,,CORPUT za aan haer verwekt
bij d'Heer FRANCOIS VAN BORN" 80) "domum cum suis
en
de
in
omtrent de Wijncoopers
,,staende
Wijnstraet
Capelle tusschen den huyse
gelegen
"van BARTHOLOMEUS DE BEL aen de eene en den huyse van WILLEM VERLMAN aen de
andere

zijde,", voor 3800 car. guld. 81) CUYP schijnt in dit huis tot aan zijn dood te hebben
want ik vind hem daer in 1685 volgens 't "quohier van 't lantaaingeld,'''
gewoond,
g2)
ook enkele jaren later naar dat van ,,'t straet- ende clappersgeld,"
83) en nog in
1689
volgens dat "van den tweehonderdsten
Op dit laatste kom ik nog terug.
penningh."
Gemeld
huis stond in de Wijnstraat,
het tweede huys voorbij de zoogenaamde
of Wijnkooperskapel.
Deze IJzerwaag
met drie
IJzerwaag
dat van CUYP, vormen
thans den grond van den overtuin
BARENDRECHT. Op dien der toenmalige
kerk, tot
Engelsche
de Wijnbrugzijde
werd
de
Boterbeurs
gerekend,
gebouwd, op
museum gevestigd
werd.
Van
bestaat
voor

het

grootste

eene
en

teekening
in het bezit

deel

volgende huizen, waaronder
van den Heer DE KAT VAN
en met het derde

huis van

wier bovenzalen het stedelijk

merkwaardige
groep huizen,
die, in i 84o afgebroken,
van den reeds meer vermelden kunstschilder J. RUTTEN, vervaardigd
van

van den Heer

Mr. S. VAN GIJN 84). Het huis van CUYP staat er
niet te betreuren
is, omdat het toen reeds niets merk-

niet

meer op, wat evenwel
meer
waardigs
had, daar het lang te voren verbouwd, en voorzien was van een achtiendeeeuwschen voorgevel met platte lijst.
Hoe weinig men ook van de levensomstandigheden
van AELBERT Cuyp mocht
toch het vermoeden,
dat hij niet onbemiddeld
weten, dat weinige
wettigde
was, en dit

juist

heeft zeker bijgedragen
tot het ontstaan
en niet als bedrijf
beoefende.
Toch

der meening, dat hij de kunst slechts uit liefhebberij
houd ik die meening voor onjuist.
Niet, als vele
door den nood gedrongen,
zal hij misschien weinig moeite hebben gedaan om
anderen,
te verkoopen;
in de kabimaar dat reeds vroeg, zooals wij aantoonden,
zijn schilderijen
netten zijner aanzienlijke
dat hij
dunkt
toch,
stadgenooten
gevonden werden, bewijst,
mij
zich wel degelijk
voor zijn werk liet betalen.
Het laat zich toch niet denken, dat die
groote

heeren

om

niet

schilderijen

zouden

hebben

aangenomen

van

den eenvoudigen

zuster van Mr. JOHANVANDENCORPUT,
was geboren 1613,geh. met FRANCOIS
VANBORN1637 en
8°) EMERENTIA,
overl. x647. Zie BALENbl. 1016.
81) Even als de vorige koopacte, mij medegedeelddoor den Heer stads-Arch.A. v. D. WEG. De plaats,waarhet huis
gelegen was, wordt nog meer bepaald aangegevenin het volgendeextract van eene verkoopacte,welckeik verplichtben aan
DE MOEY,een huis en erve met zijn toebehooren,staende en
denzelfden;
April 168x wordt verkocht aan ABRAHAM
Cuvp a3:nde eene en de WijnkooperKapelle aen de anderc
gelegen in de "Wijnstraet,tusschen den huyse van AELBERT
zijde." Register van huysbrievenenz. IbBI-I682.
.
KUYP 2 ; 5 :"
82) d'Hr. AALBERT
CUYP.
83) »t'huys AELBERT
'. .
,
Straetgelt o : 10: 8
Clapgelt I :13 : 12 2 :4 : 4.,,
84) Naar deze teekening werd door den Heer RuT'rENeene tweedevervaar digd,welke bewaard wordt op het bureau
voor gemeentewerken.Zij is ook op steen gebracht dooi den Heer J. H. VANDERHEIJDEN,en behoort tot de XII
gezichtender stad Dordrecht,uitgegevendoor F. B6GER1856.
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schilderszoon.

toen hij een aanzienlijk
man, en tot zekere hoogte huns gelijke
Later,
zou
zich
dit
laten
hoewel
ook dan nog slechts als uitzondering.
was,
denken,
nog
'geworden
Er is evenwel nog een bericht, dat onze meening komt bevestigen.
HOUBRAKEN
vertelt ons, dat BARENT VAN KALRAAT, geb. te Dordrecht
28 Aug. 1650, 85) na, van zijn
i2e tot zijn 15e jaar, van zijn broeder ABRAHAM les in de teekenkunst te
hebben genoten,
door zijn vader bij AELBERT CUYP in de leer werd gedaan.
Dit zou dan geschied zijn in 1665, en dus reeds enkele jaren na het huwelijk van
dat iemand, die alleen als liefhebber
CUYP, en nu kan men toch moeielijk veronderstellen,
zal
men
aan
moest denken, of
werkt, leerlingen
aannemen,
tenzij
bijzondere vriendschap
met buitengewonen
Dat er bijzondere
ingenomenheid
aanleg mocht vermoeden.
hebben
tusschen
CUYP
familie
VAN
KALRAAT
zou
en
de
vriendschap
bestaan, is mij niet
en komt mij ook niet ivaarschijnlijk
HOUBRAKEN zegt, dat BARENT'S
voor.
gebleken,
vader hem bij CUYP "bestelde,"
en die uitdrukking
is niet zeer eigenaardig,
wanneer men
aan een vriendendienst
denkt. Ditzelfde geldt voor het geval, dat CUYP den jongeling genomen
hooge

had, omdat hij een bijzonder talent in hem zag. Maar hiertegen pleit bovendien, dat, hoewel
er natuurlijk
niet
wel gevallen
dat verwachtingen
omtrent jonge kunstenaars
voorkomen,
worden beantwoord,
niets doet vermoeden,
dat deze KALRAAT ooit hooge verwachtingen
zou hebben gewekt. 86)
Ik voor mij althans meen in deze omstandigheid
een nieuw bewijs te vinden, dat
CUYP de schilderkunst
ook als bedrijf uitoefende.
In de notulen van den Kerkeraad
van 16 December
1667 komt CUYP, zoo ik mij
Sedert
niet vergis, het eerst voor op het gros, waaruit de ouderlingen
werden benoemd.
van
tot dat hij, in de vergadering
van den kerkeraad
verschijnt
hij daarop jaarlijks,
22 Dec.

voor de jaren 1673-74
werd benoemd. Ofschoon men
1672,. tot die waardigheid
dit ook in de Notulen van den kerkeraad
vindt aangeteekend,
leest men weder in het
boek der huwelijks-proclamatien :
voor de twee volgende jaren zijn verkoren."
,,Tot ouderlingen

'

..

Heer

JOHAN NEURENBURGH.
"De Heer JOHAN VAN MALIPART VAN CRAIJESTEYN.
'
'
,,De Heer HUGO BAEN.
"GILLES HELMONT.
'
,,AELBERT CUYP.
,.,ABRAM MAES."
"De

'

'

<

.

85) D. III, bl. 292. Ik heb omstreeksden hier vermeldentijd, noch in het doopboek der Herv., noch in dat der
Waalsche kerk, den doop aangeteekendgevonden. Ik moet dien datum dus voor rekening van HOUBRAKEN
laten.
VANKALRAAT,
t. a. p. en IMMERZEEL
en KRAMMop dien naam. Volgens den
86) Zie over BARENT
HOUBRAKEN,
eersten schilderde hij aanvankelijk in den trant van CUYp,later meer in dien van HERMAN
SAFTLEVEN.Wanneer dit
alleen op de onderwerpen,en niet op de bphandelingziet, begrijp ik de onderscheidingniet recht. Ik vermoed,dat hij
het oog heeft op de overdadigestoffage. VolgensKRAMM
schilderdehij ook portret:en in het landschap. Dit doet ook
weder aan CUYPdenken. Het oordeel der drie genoemde schrijvers over zijne kunst is niet ongunstig; maar waar is
thans iets van zijn werk te vinden, waarover men een oordeel zou kunnen vellen? In het Museumte Dordrechtis een
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dat men zeer willekeurig AELBERT of AELBRECHT
vroeger
opgemerkt,
wel
der sterkste
daarvoor
een
vind
schreef.
bewijzen, dat, terwijl op de hierboven
vermelde lijst "AELBERT" staat, men in de Notulen van' den kerkeraad "AELBREGT" leest.
zal het misschien de aandacht hebben getrokken, dat bij de drie eerst genoemden
Overigens
De
lijst staat "de Heer," terwijl dit bij de drie laatste is weggelaten.
op bovenstaande
Ik

heb

Ik

werd steeds
waren, en deze onderscheiding
is, dat de drie eersten regeeringsleden
tot zelfs bij de aanwijzing van de ouderlingen,
die bij de bediening van het
doorgevoerd,
Zoo zal men daar b. v. lezen:
moesten
assisteeren.
avondmaal
"De heer HUGO BAEN
reden

en

Bij de diakenen schijnt dit verschil niet zoo te zijn in acht genomen:
lees ik niet anders dan van fraters of broeders.
maken geen vermelding
van hetgeen door CUYP
De notulen
van den kerkeraad
in
in
het
is
zooals
het
vallend
onbeduidend
verricht,
zij
algemeen
oog
zijn,
ouderling

frater

in hunne
als

CUYP."

boeken

de handelingen
heeft waargenomen,

der leden betreft, maar toch blijkt,
men leest in de Notulen :

wat

dat hij den dienst

naar

behooren

want

den 3 Januar
1675.''
,,Groote
Vergad.
"Deze Eerw: in de vreze Godts belecht
de
Heren
voor
haere twejaerige trouwe dienst hertelicks
"sijnde sijn
afgaende
ouderlingen,
werd hij niet
bedanckt"
enz. Ofschoon CUYP ook weder op het gros van 1676 voorkomt,
weder tot ouderling gekozen.
eene andere aanzienlijke
was hij in dien tijd in aanmerking
betrekking
door
BALEN
van
de "Namen van Honderd Mannen,
de
medegedeelde
lijst
gekomen.
Op
van 't Privilegie van de veertigen des jaars 1456. Junij 23.) door ordre
,,(in navolging
den Heere Prince van Orange, op ten 4 Sept. 1672. aan de Dekenen
,,van zijn Hoogheid,
Maar

,.van

de

voor

Gilden,

en

omme daar uyt weder aan te stellen, 't
op gegeven,
van veertigen," 87) komt ook "ALBRECHT
J?COBSZ."
'
niet tot de gekozenen. -

Neeringen
der Mannen

,,Ambtgenootschap
voor.
Hij behoorde evenwel
Men heeft uit de omstandigheid,
dat CUYP Diaken en Ouderling is geweest en dat
WILLEM
III
die
van
voorkwam,
hij op
voorgedragen
aanbevelingslijst
wege prins
opgebehoorde.
maakt, dat hij een streng Calvinist moet zijn geweest, en tot de Oranje-partij

zou hij niet tot eenige kerkelijke betrekking
zijn gekozen, zoo men ook maar
dat hij niet trouw was aan de kerkleer, en de naam en
eenigszins had kunnen vermoeden,
afkomst zijner vrouw zullen hem ook misschien daarin ten goede zijn gekomen.
Evenmin
Ongetwijfeld

VAN
voormalig schoorsteenstuk,eene handelshaven voorstellende,waarvan gezegd wordt dat het door of naar BARENT
KALRAAT
is. Het zou onbillijkzijn, dit werk a1s maatstafte nemen. Het stuk is niet eens zeker van hem, en bovendien
vroeger schoorsteenstuk. Een soort dus, dat onder de ongunstigste omstandighedenheeft verkeerd,daar het vernissen
of restaureeren er van, dikwijlsin de hand van eenvoudigegrofschildersvalt; maar zoo als het zich daar vertoont,is het,
alles behalve fraai, ook den Hr. Jonkr. J. G. C. P. VRYTHOFF
bezit een schilderijtjevan hem, voorstellendeeen kampement, veel beter dan het gewezenschoorsteenstuk,maar toch ook sterk gerestaureerd. Een ander werk, dat meer voor zijn
kunst pleit, is het portret van den hier meermalenaangehaaldenDordrechtschenStadsbeschrijverM. BALEN.Dit is in het
bezit van een zijner afstammelingen,den Heer A. BALEN.MnTTHIJSBAI.EVr
wordt hier op merkelijklateren leeftijdvoorgesteld dan op het portret, dat zijne Beschrijvingvan Dordrecht versiert, en gegraveerdis door Rom. de Hooge naar eene
Het draagt zeer duidelijkde naamteekeningB. v, KALRAET FECIT en komt mij
schilderijvan S. VANHOOGSTRAATEN.
BALENbl. 909,
voor, niet onverdienstelijkte zijn.
.
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dat hij op de lijst
mag men aannemen
WILLEM III zou zijn geplaatst,
als hij een
was geweest; maar mij dunkt, dat de niet
tot Veertig, toch beiden er op wijzen, dat
de vaanvoerders
Voor mijzelf
behoorde.

.

tot

voor veertig,
namens Prins
aanbeveling
erkend voorstander van de partij der DE WITTEN
tot ouderling en het niet verkiezen
herbenoeming
tot
hij noch in kerkelijke, noch in staatszaken
zou ik dan ook met CHARLES BLANC veronpacifique, d'un caract?re doux, calme et fort"

dat hij was "d'un temperament
derstellen,
en dat hij "vecut sans doute en amitié avec les meilleurs hommes de son temps."
In i6y; S vinden wij hem vermeld
als Heiligengeest-meester
van 't Pesthuis ter
Groote kerk. 88) Dat daartoe
en tot H. G. moeders
niet dan aanzienlijke
personen
gekozen werden, blijkt uit de hier volgende lijst:
.

H. G. Meesters

int jaar

1675.

Mr. NIKLAAS STOOP, Heeren JACOBSZ., Burgemeester.
AREND MUYS VAN HOI,Y, SIMONSZ., Burgem.
Mr. JOIIAN VAN DER BURGH, Heer van lViemandsvriend,
Mr. POMPEUS BERK, Heeren MATTIJSZ.
WILLEi?I VAN BI,IJENBERG, LAURENSZ.
AALBRECHT KUYP, JACOBSZ.

oud Burgem.

I
'

H. G. Moeders.
'

°

Vrouwe

ALID DE ROOVERE 8 9 ), Heeren PoMPEUSdr., Vrijvrouwe van Godschalksoord.
MARGARETHA BORDELS, JOHANSdr.
Vrouwe JOHANNA DE WITT, Heeren JACoBsdr., vrouwe van Zwijndrecht.

Vrouwe
Ook

KATHARINA VAN BEVERWIJK, Heeren
in 1676 was Cuvp Heiligengeestmeester,

PHILIPSdr.

zoo als blijkt uit de onderteekening
had
over
dat jaar.
Die goedkeuring
inrichting
goedkeuring
rekening
waarmede
eerst plaats op 1 Jannari
Zeker een bewijs voor den weinigen spoed
1683.
zulke zaken in dien tijd werden afgedaan.
Een facsimile dier handteekening,
zijnde het
hier
bekend
wordt
is,
bijgevoegd.
eenige schrift, dat mij van AELBERT CUYp

ter

van

de

dezer

'Q' –––––––––––
'
BALENbl. 186.
de Wed.
naam
der
vrouw
hier
steeds
Het
dat
de
gebezigd werd. Zoo was deze ALIDDE ROOVERE
89)
schijnt
eigen
DEWITTJACOBSDR.,
de Wed. van JACOBVAN
van MATTHIjSBERKJANSZ.,waarvanwij vroeger spraken, en JOHANNA
BEVEREN.Zij was de oudste zuster der Gebrs.JAN en CORNELIS.
_
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Uit de lijst der H. G. Meesters en Moeders bij BALEN, is op te maken, dat ook de
tot deze betrekking
voor twee jaren was.
Of CUYP haar na 1676 nog weder
benoeming
>
bekleed heeft is mij onbekend.
Maar

eene andere, zeker
die van "Welgeboren

namelijk
Zuid-Holland."

zeer aanzienlijke
of Mans-Man,

werd hem in r68o opgedragen,
betrekking
van den Hove en Hooge Vierschaar
van

Het

zou mij te ver afvoeren indien ik hier wilde uiteenzetten,
wat deze betrekking
en
in
dit
recht
ook
zaken
Hof
moest
ivelke
hoever in dien tijd
was,
eigenlijk
spreken,
het Baljuwschap
van Zuid-Holland
zich uitstrekte.

-

Het volgende zij tot recht verstand genoeg.
Onder presidium van den Baljuw van
Zuid-Holland
bestond
deze rechtbank
uit acht leden, gekozen uit de burgerij der stad
en drie uit het platteland van Zuid-Holland,
benevens een secretaris.
Dordrecht,
De leden dezer Hooge Vierschaar
of Mans-Mannen.
werden genoemd Welgeboren
door den Stadhouder,
door den Graaf, uit eene
Zij werden
destijds
gekozen
vroeger
nominatie
door den Baljuw, om voor dat jaar "de Hooge .Vierschaer
jaarlijks opgemaakt
van Zuyt-Hollandt
met den Bailliu van den zelven Lande, te Besitten,
,,van het Bailliuschap
"de

ende Graeffelijkleyt
Hoogheid
te helpen Administreeren."
AELBERT Cuvp bekleedde

"Justitie

van Holland

te bewaren,

en de Partyen

Recht

ende

9°)
deze

in 1680, 81 en 82. 91) In April 1683
betrekking
werd "eene nominatie tot supplelie van de vacerende Mans-Mansplaats
AELBERT CUYP,"
aan zijne Hoogheid ingezonden.
,.
9-)
te danken aan
had hij de benoeming
tot deze hooge betrekking
Waarschijnlijk
met
de
ROOVERE.
Mr.
DE
ROOVERE
was Baljuw
familie
DE
POMPEUS
zijn verwantschap
van

Zuid-Holland
in 1673, en zooals boven gczegd de voordracht
werd door
geworden
den Baljuw opgemaakt.
De eenige wettelijke vereischten
voor het Mans-Manschap
schijnen geweest te zijn,
dat men lid was der ,;Heylige Kerkke Gereformeerd,
naar Godes Woord,"
zooals in het
formulier
voor den eed bij de aanvaarding
van het ambt gelezen werd, en dat men
werd tot de aanzienlijken
te behooren.
Bijzondere kennis van het recht schijnt niet
noodig te zijn geweest; maar mij dunkt, dat bij de keuze toch wel zal zijn gelet op verstand,
oordeel en bekwaamheid.
gerekend

Men ziet dat CUYP steeds hooger steeg op den maatschappelijken
ladder, en zulk
°
eene opklimming
wordt toch niet zonder de genoemde hoedanigheden
bereikt.
HOUBRAKEN noemt AELBERT CUYP "een man van onbesproken
leven", maar zegt,
dat zijne zinspreuk was "In harde rijksdaalders
komt de mot niet," en schijnt hem daar-

90) BALENbl. 40o en voig.
91) Verbaalboekvan gemelden Hove van 1678–1706. Mededeelingvan den Heer .A.VANDE WEG.
92) Resolutieboekvan gemeldenHove, mededeelingals boven.
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aan het geld te willen toeschrijven.
Toch behoeft men
groote gehechtheid
niet aan eigenlijke
te
denken.
De zinspreuk
hier, naar het mij voorkomt,
gierigheid
der
van
wordt opgehaald
het
in HOUBRAKENS oogen zeer
bij gelegenheid
vermelding
vreemde
feit, dat bij zijn dood geen modellen of werken van oude meesters gevonden
mede

zeer

bij, dat het een bewijs was, dat hij "alleen
Hij zelf voegt er echter tot verklaring
narn," Dit laatste moest in de oogen van H. slechts eene halve
,,de natuur tot leidingsman
Door
verdienste
zijn.
zijn geheele werk heen blijkt zijn voorliefde voor het gemaniereerde.
Den indruk dien ik van CUYP gekregen heb is, dat hij een rechtschapen
man moet
en
die
als
bij zijne medeburgers
zijn geweest,
ijverig
verstandig
geacht werd.
bedachtzaam,
Ik lees in het register der
In November
CUYP zijne echtgenoote.
1689 verloor
werden.

dooden

op die maand en dat jaar:
"den 29. Tweemaal
,,BOSMAN huisvrouw van den heer AELBERT CUYP op dato

Luiens

over juffr.

CORNELIA

in de Augustine
begraven."
den
November
trad
later,
jaar
19
zijn eenig kind in het
93) 1690,
met den heer PIETER ONDERWATER. Men vindt op dien datum in het boek
huwelijk
in de Augustyner
kerk aangeteekend:
der Huwelijks-proclamatien
van
weduwnaer
"PIETER ONDERWATER
wijlen MARIA VAN DEN BRANDELAER
Omstreeks

een

met ARANDINA CUYP j. d. van Dordrecht."
CUYP bleef dus geheel alleen over, maar binnen het jaar was voor hem het doodshet register der dooden bevat op 7 November
uur geslagen;
i 69 r :
Mans-Man
den
hove en hoge Vierschaar
Hr.
AELBERT
van
KuYP, gewesene
,,De
is in den Augustine
"van Zuydt-Hollandt,
begraven, eens luyens."
Amsterdam

"van

De
reeds

door

dat AELBERT CUYP. bierbrouwer
legende,
VAN EYNDEN en V. D. WILLIGEN op

in de Lelien

zijn werd
Toch
weersproken.

zou geweest

goede gronden
IMMERZEEL op gezag van een 9udheidknndigen
Dordschen
vriend,
KRAMM
heeft
echter
hare
en
aangetoond,
dag.
onjuistheid
oorsprong

haalde

ze weder

den

door

van ARENDINA CUYP, PIETER ONDERWATER, het vak van
Echtgenoot
in de Lelidn uitoefende en daar woonde.
Mocht er nog iets aan het bewijs voor
dan zal men dit kunnen vinden in de door mij gegeven aanonwaarheid
ontbreken,

deeling
brouwer
de

voor

de mede-

dat de

van het huis waarin CuYP tot aan zijn dood gewoond heeft.
Er bestaat in Dordrecht nog eene vrij algemeen verspreide legende dat AELBERT CUYP,
behalve zijn, huis in de stad ook nog de Buitenplaats
Dordwijk, in de wandeling genoemd het
en
Mr.
P. S. SCHULL schreef een artikel over
bezat
althans des zomers bewoonde.
Torensteedje,
wijzing

CUYP naar aanleiding

van eene bedevaart

naar die woning. 95) VAN EYNDEN en V. D. WILLIGEN

'
.
,,
werd
vond
der
voltrokken
ik
niet
Dit
datum
is
de
de
het
aangeteekend.
Huwlijks-Procl., dag waarop
huwelijk
93)
94) Deze eerste vrouw,bij wie hij verschillendekinderen had, was in Maart x689 overleden.
95) SCHULLen v. D. Hoop Bijdragetot Boeken-en Menschenkennis,te Dordrecht bij J. VANHOUTRIjVE
Jr. 1834
D. III, Mengelw.bl. 308-321. Het art. is versierd met een steendrukplaatjenaar de teekeningvan den kunstschilder
W. DE KLERK,Dordwijkin zijn toenmaligentoestand voorstellende.
c,
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dat

CUYP heeft toebehoord,
zij hoogst waarschijnlijk
"en hem ter woon of buitennaardien
een
verstrekt
:
aantal
van
door
hem in zijne jeugd alsmede
"verblijf
schilderwerken,
ouderdom vervaardigd,
en allerlei soort van onderwerpen
voorstel,,in meer gevorderden
heden
aldaar
en
naar
men
ons
"lende,
worden;
nog
96)
gevonden
dewijl
berigt er voor
zeggen

zou voorhanden
kunstwerken
nog een veel grooter getal zijner voornamere
geweest
IMMERZEEL
laat
het
en
neemt
de
zaak
zijn."
voorzichtige
"hoogst waarschijnlijk"
weg
als zeker aan, er bijvoegende,
dat nog op eene torendeur een "Mansbeeld
ten voeten uit"
dat
door
CUYP
zou
KRAMM
hem
hierin
geschilderd
gevonden wordt,
na, en sedert
zijn.
volgt
,,heen

hebben

alle binnen-

en buitenlandsche
Toch is
schrijvers de zaak als zeker aangenomen.
dat
deze
althans
is.
ook
mij gebleken,
overlevering
gedeeltelijk,
onjuist
Hoewel het mogelijk, ja zelfs waarschijnlijk
is, dat CUYP op Dordwijk heeft gewoond,
is het zijn eigendom
nooit geweest.
Eerst
ruim een jaar na zijn overlijden wordt dit
met daarbij
door zijn schoonzoon
PIETER ONDERWA'rER
buitentje
liggende
landerijen
In
het
meer
berustende
ter
van
de
Rechtbank
te Dordrecht
gekocht.
gemelde register
griffie
diverse

staat aangeteekend,
dat "PIETER ONDERWATER, brouwer te
koopbrieven",
December
van
de
Heeren
PIETER en FRANCOIS ADRIAEN VAN
23
"Dordrecht
1692 koopt
en verdere timmerage en plan,,LEYDEN VAN LEEUWEN zekere woning, keete en tuinmanshuis,
in
het
oude
land
van
in
drie
te
de woning met eenig tuinland
weten
Dubbeldam,
,,tage,
partijen,
,,houdende

belend in 't oosten den smalle weg, in 't zuiden den achterweg en in
,,aan den straatweg,
't westen den oud-Burgemeester
MuYS VAN HOLY, in 't noorden voorn. straatweg" enz. 97)
Deze omschrijving
aan dat hier de buitenplaats
wijst met zekerheid
Dordwijk is
bedoeld.
Maar wie waren die Heeren van LEIJDEN VAN LEEUWEN, en hoe waren zij aan
dat goed gekomen?
Het komt mij voor dat dit goed afkomstig
wel van dien tak, die het naast aan de familien
verwant was.

was van de familie VAN BEVEREN, en
DE ROOVERE, BERK en V. D. CORPUT
_

Mejuffr. RYNSBURG VAN BEVEREN, dochter van CORNELIS VAN BEVEREN en ALIDA
VAN BARENDRECHT, en zuster van SOPHIA VAN BEVEREN, echtgenoot
van Mr. PIETER DE
was
met
WILLEM
PAATS
van
Leiden.
De dochter
Mr.
ROOVERE,
Burgemeester
gehuwd
van deze,

Mejuffr.

ALIDA PAATS huwde

Mr. DIRK VAN LEYDEN VAN LEEUWEN den vader

96) Zij schrevendit -omstreeks1816.
,
'
s7) Mededeelingvan den Heer A. v, D, WEG.
Het hier omschreven alleen ter zake dienende,was het eerste perceel, de beide anderen waren enkel wei- en bouwand. De drie partijen waren te zamen groot 32 morgen, 304 roeden. Alles te zamen werd verkochtvoor f 29.762.De heer v. D. WEGbezit eene teekening,vervaardigddoor den Dordschenschilder J. C. DE VOGEL,waarondermet de
hand van den Hr. N. G. ITZ'(vroegerStads-Architectte Dordrecht)staat aangeteekend :"Teekeningvan de Buitenplaats
,,Dordwijk (gezegd het torensteedje)in de gemeente Dubbeldamnabij Dordrecht,woonplaatsvan den beroemdenschilder
CuYP,zooals dezelvewas omstreekshet begin van 1680." - Het gebouw is alleen aan het nog bestaandetorentje
,,ALBERT
herkenbaaren de teekeningverplaatst ons zeker in dien tijd. Het moet dus eene copy zijn van eene oudeteekening;maar
waar deze gebleven is, en welken grond de Heer ITz had voor zijn beweren,heb ik niet kunnen nagaan. De bepaalde
vermeldingvan het jaar doet evenwelvermoeden,dat het niet geheel uit de lucht is gegrepen.
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der

van het beschreven
verkoopers
goed, dat bij erfenis langs dezen weg waarschijnlijk
aan hen gekomen was.
Ik veronderstel,
dat CUYP, als tot die familie behoorende,
het gedeelte waarop het
woonhuis stond, hetzij als medelid der familie om niet, of anders in huur, in
gebruik had,
en dat hij na zijn dood, door den echtgenoot
van zijn eenig kind daarin zal zijn opgevolgd.
En toen nu de heeren VAN LEIJDEN VAN LEEUWEN, die als ver van Dordrecht
wonende,
zal
waarschijnlijk
weinig zwak op dit bezit hadden,
geneigd waren het te verkoopen,
dit
een
ONDERWATER, wiens echtgenoote
deel
van
haar
leven
op
goed waarschijnlijk
groot
had doorgebracht,
dit gaarne van hen hebben gekocht.

"

Zoo

zou het zich ook laten verklaren,
dat de Schilderijen
van CUYP daar zijn
en
van
het
eene
lid
der
familie
gebleven,
op het andere overgaande, daar zelfs nog gedeeltelijk in den aanvang dezer eeuw werden gevonden.
Hoewel dit natuurlijk
slechts eene gissing
dat CUYP
blijft, is de overlevering,
daar

gewoond
heeft
gewerkt
De

verkrijgt.

heeft zoo algemeen verspreid, ten zijn de bewijzen, dat hij in dien omtrek
zoo menigvuldig,
dat zij toch eene groote mate van waarschijnlijkheid
heer F. LEBRET, kunstschilder
alhier 98), in dien omtrek sedert jaren goed .

deelde

mij het volgende mede :
,
V66r ruim 3o jaar had een in dien omtrek op eene hofstede wonende, hem goed
bekende
boer, hem verhaald
dat, toen hij nog een kind was, bij zijne grootmoeder,
in een der kamers,
van
op dezelfde hofstede
wonende,
nog een menigte Schilderijen
van onderwerp,
maar
dat
die
door
den
schilder
en
CUYP, zeer uiteen loopende
hingen,
bekend,

A. LAMME achtereenvolgens
waren opgekocht.
werd
hem
de
zijde
verzekering
gegeven, dat al de schilderijen
op het
door denzelfden
Heer LAMME, van een Engelschman
Torensteedje
hangende,
vergezeld,
stuk
werden
Ook
werd
verzekerd
dat deze
tegen honderd
gulden per
opgekocht.
mij
heer in verschillende
van A. Cuyp ontdekt en
woningen
op Dubbeldam
Schilderijen
kunstkooper
Van

andere

door er andere voor te schilderen
die meer in den
heeft, of ze verkreeg
aangekocht
der
smaak
eigenaars vielen.
Dordwijk is in de familie ONDERWATER van de eene hand in de andere overgegaan.
ABRAM
Mej. JOHANNA, dochter van den Heer ABRAM HENDRIK ONDERWATER, huxvder.
ADRIAAN STOOP, wiens oudste dochter, Me?uffr. ANTONIA CLARA STOOP tot haar dood,
op i Sept.
Het
Weduwe,

185 r, nog op Dordwijk
is toen gekocht
door
de Douari?re

woonde.

Mr. V. D. WALL VAN PUTTERSHOEK. Zijne
Jonkhr.
V. D. WALL, REPELAER, heeft op een ander gedeelte van het buiten

Deze heer is ook nog in het ber,itvan een deur, waarop een Jongman met zijnhoedin de hand overeenebalustrade
leunende, en als groetende is afgebeeld,terwijlaan de andere tijde nog overblijfselente zien zijn van eenvrouwmet een korf
met bloemen. Het schilderwerkdezer deur, afkomsfiguit eene boerenwoningpnder Dubbeldam,wordt algemeen aanCUYP
toegeschreven. De eigenaar had de goedheid het mij te laten zien. Het is in het grauw geschilderden komt ook mij
voor door een man van talent vervaardigdte zijn. Dezelfdeheer bezit ook nog twee paarden in olieverw,gedeeltelijkin
kleuren geschilderd,wellcehij zeker meent voor werk van CuYPte mogen houden.
'
.'1
.
.' ..
«

.
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een nieuw woonhuis

doen bouwen en het oude huis aan den straatweg tot tuinmanswoning
doen
het
van
inrichten. Maar het torentje, waaraan
ontleende, is in
zijn populairen naam
Torensteedje
stand gebleven.
Of de door IMMERZEEL vermelde als door CUYP beschilderde deur daarin nog
aanwezig is, weet ik niet; maar men heeft mij verhaald, dat Mevrouw VAN DE WALL, om ze
te behoeden, haar er uit heeft doen nemen om elders te bewaren.
voor verdere beschadiging
haar vader ruim tien jaar.
CUYp
overleefde
Ik vind in het begrafenisARENDINA
.
boek der Groote Kerk te Dordrecht
op 6 Juli I ?02 aangeteekend:
van d'Hr. PIETER ONDERWATER brouwer in de
"juffr. ARENDINA KUYP Huijsvrouw
't huys met Rouw behangen vier slede, mantels en 5 karossen boven 't getal."
"Lelien.
zoodat het geslacht van AELBERT CUYP met
nagelaten.
Zij heeft geene kinderen
Wel was haar den 22 October 1601 een zoon geboren welke den naam van
haar is uitgestorven.
CORNELIS had ontvangen, doch deze was reeds in I696 overleden. Mr. M. A. H. ONDERWATER,
aan ivien ik eenige der hier vermelde bijzonderheden
verplicht ben, is in het bezit der
Portretten
zijn gevat
ARENDINA

van PIETER ONDERWATER en zijne echtgenoote,
in gesneden bruinhouten
lijsten; in het lofwerk
is

het

KRAMM gewaagt.
op de lijst van het portret
Deze portretten
zijn evenwel
waarvan

Zij
van

niet
wapen van CUYP uitgehouwen.
door CUYP of MAES, zooals KRAMM en VAN VLOTEN verhalen, maar dragen zeer
geschilderd
den
naam van CONSTANTYN NETSCHER.
duidelijk
maar volgens ontvangen
Het wapen in de lijst is ongekleurd,
mededeeling, in overmet het bericht van KRAMM, bevat het op een veld van azuur 3 zespuntige
eenstemming
'
sterren van goud, 2 en I gesteld.
Daar de kinderen van PIETER ONDERWATER niet van ARENDINA, maar alle uit zijn
eerste huwelijk met MARIA VAN DEN BRANDELAER waren, is het dus onjuist wat KRAMM
dat het geslacht van CUYp nog in dat der ONDERWATERS en
en VAN VLOTEN zeggen,
andere
vond

families zou voortleven.
Dordsche
aanzienlijke
Ik heb hiervoor gezegd nog terug te moeten komen op hetgeen ik omtrent CUYp
Ik deed dit, omdat daaruit nog ten
van 1689".
in het "Quohier
aangeteekend
man was en omdat men
kan blijken, dat CUYP voor zijn tijd een vermogend
ook kan zien wie zijne erfgenamen
waren.
Ik lees dan op fol. 105 b:
.
,,AELBERT CUYP en syn vrouw f 2I0post in het boek, maar met eene andere hand staat daaronder)
( Dit is de oorspronkelijken
op :
"Verdeelt

overvloede
hieruit

VANBEVERWIJIi:
99) MARIAVANDENCORPUT,
aangehuwdedochter van CUYp,was gehuwdgeweestmet Mr.WILLEM
deze hadden eene dochter CORNELIA
nagelaten,welke gehuwd was met Ds. HENDR.DIBBETZ.Zij was jong overledenen
liet een kind na, den hier genoemdenJAN DIBBETZ.Zie Dr, SCHOTEL,
Kerkelijk Dordrecht D. I, bl. 512.
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ziet

Men
aangeslagen,
in vergelijking
Het
van

aanslag

een

voor

dien

tijd vrij groot vermogen
2 io vertegenwoordigt
een bezit van f 42000,
in
dit
niet gering
personen
quohier voorkomende,
latere verdeelingen,
maar deze komen mij voor

van andere

aanzienlijke
nog verschillende
Ik wilde slechts doen zien wie de onmiddellijke
belang te zijn.
en in welke verhouding
deze tot elkander stonden, want daarnaar
verdeeld.
bevat

quohier
minder

waren,

dat CUYP voor
hieruit,
want de 2000 penning van f

werd
wat,
is loo).
hier

erfgenamen
werd ook de

Het

is mij niet mogen gelukken ergens een portret van AELBERT CUYP, dat eenig
te ontdekken.
VAN EYNDEN en V. D. WILLIGEN zeggen, dat zij
verdient,
door den Dordtschen
schilder W. DAM 101),
eene teekening
hebben
gekend,
vervaardigd
van
A.
zelven
In
in
een
CUYP
voorkomende
artikel,
geschilderd".
mijn
,,naar
portretje
dit
ik
de
den Ned. Spectator, 1°y) heb
vraag gedaan, of iemand ook kon aanwijzen waar

vertrouwen

zelf

gebleven was, maar tot heden ontving ik daarop geen antwoord.
door KRAMM, zooals
Het portret,
voorkomende
bij IMMERZEEL, is geteekend
van MORIN, waarvan de afkomst onbekend
zegt, naar een Parijsche lithographie

en

op

portret

portret
in den

wier
in

noemt KRAMM een
heeft 103). Verder
weinig vertrouwen
kunst op zeer laten leeftijd, met hoed en breeden kraag, voorkomende
van FREDERIK MULLER onder No. 1223 met de bijvoeging
"welligt

echtheid

zwarte

hij
is

hij

Catalogus
en nog een ander, voorkomende
in WIEGELS Kunstlager Catalog. Leipzig i8?6,
echt
kan
dat, volgens KRAMM, onmogelijk
zijn, daar er op staat Aelat. 22, 1682. CUYp zou

twijfelachtig",

loo) Sedert ik dit schreef was ik nog in de gelegenheidde rekeningenvan den 2oostenpenning, gehevenover de
aren 1667, 68, 69, 72 en 74, te raadplegen.
In die van 1667 tot 69 vindt men voor "AELBRECHT
Cuyp met sijn huysvr."f 150 in rekening gebracht, maar deze
post wordt voorafgegaan door "d'Erfgene van den Heer JACOBVANDENCORPUT"vOOr /300, In 1673vindt men di
laatste verdeeld als volgt :
"MARIAVANDENCORPUT"........ f 50.Kinderen van CORNELIA
BOSMAN
VANDEN
uit haar eerste huwelijk
CORPUT''........
IJ
........
" 50.¡ ",JACOB
"ANNAVANDENCORPUT"
Kinderen van Mr. FRANCOIS
BORN,gehuwd/
VAN
" 5
»NICOLAES
.
zuster van
van
<
geweestmet EMERENTIA,
EMERENTiA,
,, .........
,, ...........
>.
'
"»CORNELIA
VANBORNE
" ,
Mr. JOHANVANDENCORPUT.
;
In 1674vindt men voor den "tweemaal200sten"en dus ioosten penning:
........
f 120.,,Junr, MARIAVANDENCORPUT"
'
'
VANDENCORPUT"...... " i2o.,Juffr. ADRIANA
CUYP".............
"D'Heer, AELBRECHT
" 420.Daar CUYp reeds in 1663 het huis van de erfgenamenvan Mr. JOHANVANDENCORPUT
had gekocht, kan deze
aanslagniet zien op gemeenschappelijk
bezit, maar op domicilie,waaruit is op te maken, dat het huisgezinvan CUYPdoor
de familieVANDENCORPUT
als het ouderlijkewerd beschouwd.
en v. D. WILLIGEN
D. II, bl. 192 en IMMERZEEL
en KRAMM
101) Zie VANEIJNDEN
op DAM(WOUTER).
1884 No. 15. Over de CuYPSen BOL.
is in het bezit van dit portret, door KRAMM
in O. I. inkt geteekend. Hij heeft het
loa) De heer P. M. BEELAERTS
facsimil6der handteekeningvan CUYPer onder geplaatst,zooalsdeze onder de rekeningen van het H. Geest-en Pesth.ter Gr.
Kerk voorkomt. _
.
_

275
KRAMM heeft het niet gezien, zou dus 22 in
toen, naar onze rekening, 62 jaar zijn geweest.
>
den Catalogus ook een drukfout kunnen zijn?
De overlevering
wil, dat CUYp zich zelf heeft afgebeeld op het schilderij in het Museum
onder No. 68 van den catalogus 104). Het zou de heer zijn, die
BOYMANS, voorkomende
lachend op den Mosseleter wijst. Als dit waar is, is het portret bij IMMERZEEL zeker onecht.
SMITH, in zijn Catalogue Raisonne 106), beschrijft onder No. 169 van Cuyp's werken
waarin CUYP zich zelf met
een groot stuk, een gezelschap van 14 personen voorstellende,
en verdere betrekkingen
zou hebben afgebeeld.
Ook VIARDOT, in
zijn vrouw, kinderen
Musees
van
dit
stuk.
Het
was
toen
in
de
Collectie
EsTERHAZY'
zijne
d'Allemagne,
spreekt
thans in het Museum te Buda-Pest 106). Wij weten echter dat CUyp slechts 66n kind had. Telt
men er evenwel

Hij
zijner vrouw bij, dan hebben wij zes personen.
Doch wat hier
uitstrekken.
betrekkingen
nog al ver hebben moeten
van zij, het zou belangrijk
zijn deze schilderij met die van den Mosseleter te vergelijken.
Mocht het portretje
van DAM nog eens terecht komen, misschien dat dan ook het
het vervaardigd werd,
waarnaar
Dan zou met
nog hier of daar werd ontdekt.
origineel,
zou

meer

dus

de drie voorkinderen

die verdere

zekerheid

kunnen blijken, in hoever de overleveringen

in dezen op waarheid

zijn gegrond.

Mijne taak spoedt ten einde, maar ik heb nog een enkel woord te zeggen over de
die de kunst van CUYP in vroeger en later tijd ondervond.
van waardeering,
werd
Wij hebben gezien, dat gedurende
zijn leven zijne kunst bij zijne stadgenooten
dat
lieden
hem
de
van
familiestukken
geeerd, 107)
aanzienlijke
vervaardiging
opdroegen,
en hunne vertrekken
met zijne schilderijen
en dat het, althans wat CUYP betreft,
opluisterden,
mate

niet geheel

waar is, wat LESLIE 108) zegt "The wealthy Burgomasters
of the period under
"notice,
appear to have been liberal patrons of Art, but they were not infallible judges,
neither
CUYP nor RUYSDAEL were appreciated,
while they lived," en al moge er
"for

zijn in hetgeen hij er op laat volgen "The heartless mannirism of BERCHEM
neither Dutch nor Italian Art, being hybrid mixtures of the
BOTH, which represents
were
in
and are still more valued than they deserve to be," dan
,,two,
greater
request
moeten
wanneer wij de lage prijzen zien waarvoor enkele zijner
wij, wat CUYP betreft,
stukken in de eerste helft der achtiende
eeuw werden verkocht, in aanmerking
nemen, dat
meer waarheid
"and

zijne kunst

buiten

zijne vaderstad

schier

onbekend

was.

Catalogus i883.
De titel van dit werk is nA Catalogueraisonneof the works of the most eminent Dutch,Flemish and French
)
painters." Men vindt het werk van Cuyp in: Part the fifth. London i834.
vindt men in de Ned. Kunstbodei88o bl. 375. De
106) Eene beschrijvingdezer schilderij,door den Hr. A. BREDIUS,
Hr. B. deelde mij mede dat een photographieer van in het bezit is van Jonkh. Mr. VICTORDE STEURS.
D. I, bl. 387 zeggen, dat men in hun tijd verhaalde,dat er nog eene kwitantie
loy) V. EIJNDFNen v. D. WILLIGEN
voorhandenzou zijn, waaruit bleek, dat aan CUYPf 400 voor eene door hemvervaardigdeschilderijzouzijn betaald;anderen
beweerden,dat het slechts een prijslijstwas, waarop een zijner schilderijenop gemeldesom was gesteld.
'
ios) C. R. LESLIER. A. Handbookfor young painters. London JOHNMURRAY
1870.
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Wanneer

SMITH

to numerous
of the principal
"by a reference
catalogues
down
to
the
"collections
year 1750 there is no example of any picture
,,by his (CUYP's) hand selling for more than thirty florins", dan is de vraag, hoeveel
van Cuyp heeft hij op al die catalogen
Ik geloof al zeer
schilderijen
aangetroffen ?
Zie hier wat ik gevonden
heb.
weinige.
In het eerste deel van den Catalogus van G. HOET, bevattende
de verkoopingen
sold

in

zegt
Holland

Het kwam
1684 tot 1739, heb ik slechts een schilderij van A. CUYP kunnen vinden.
de
in
van
was
Baron
DROSTE
te
's
br.
h.
1734,
48 dm.
op
verkooping
Hage
67,
Amst. maat), stelde een Pleisterplaats
voor en gold f20.In het.2edeel
(waarschijnlijk
bevattende
de verkoopingen
van 1740 tot Mei I752, en waarin nog
van gemelden catalogus,

van

voor

eenige vroeger
te Amsterdam
verk.

zijn opgenomen,
overgeslagene
1743 "een stuk verbeeldende
I I.-

vind ik op de verkooping van J. HOOGENBERGH
Boeren 1°9) door ALBERT KUYP''
Drinkende

voor f
1745 komt het schilder ij voor, waarvan
Op de verkooping van V. D. VLUGT te Amsterdam
Het deed
gezegd wordt, dat het hetzelfde voorstelt als het voorgaande van S. DE VLIEGER

f .1 3 : 155 st. Op de verkooping van J. D. POMPE VAN MEERDERVOORT gehouden te Amst. 1 749
kwam de bekende Bekeering van Paulus voor; zij deed f
13. In dit deel dus gezamenlijk
welke aan
3 stuks of in de beide deelen, dus van 1684 tot 1752, vier stuks schilderijen,
werden
A. CUYp
toegeschreven.
maar toch meen ik
Nu neem ik aan, dat nog enkele catologi zijn overgeslagen,
uit deze opgave het gevolg te mogen trekken, dat AELBERT CUYP in dien tijd bij de
tot de schier onbekende schilders behoorde.
of voor
voor zijne stadgenooten
al
zijne schilderijen
waarschijnlijk
en zich niet als anderen met kunstkoopers
zich zelven geschilderd,
ingelaten, of zijn werk op
Behoefte
zooals
in
dien
velen
was.
tijd bij
gebruikelijk
verkoopingen
gebracht,
openbare
in zijne
werk
eerzucht
in
de
van
aan geld drong hem niet, terwijl zijn
waardeering
zijn
kunstlief hebbers
Hij had

en kunstkoopers

buiten Dordrecht

meest

vond.
voldoening
omgeving misschien genoegzame
De opgegeven
prijzen zijn zeker laag, nog lang geen f 30.-, maar de te koop aanniet van dien aard, om den zoo weinig bekenden
geboden stukken waren ook waarschijnlijk
Drinkende
schatten.
Een
leeren
te
schilder naar waarde
Boeren, aangenomen
gezelschap
dat het werkelijk van hem was, kon geen onderwerp
zijn, waarin zijn talent uitkwam, en de
werken.
van Paulus
heeft nooit gegolden voor een zijner verdienstelijkste
Zij
Bekeering
haar
van V. D. LINDEN VAN SLINGELAND 1785, niettegenstaande
bracht op de verkooping
voor
Parijs

velen

slechts f
begeerlijk onderwerp,
gehouden in 1866, 1330 francs.
De in 1734 verkochte Pleisterplaats

325 op, en op die van den Heer DE KAT, te
was, wat het onderwerp

denken.
los) Het onderwerpdoet overigensmeer aan BENJAMIN
Over dit stuk zie hiervoor bl. 257.

- ,

aangaat,

in zijn waren

-
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een kapitaal stuk, maar wie zegt ons, dat het niet tot zijn eerste werk
de verdienste, die het zeker
minder geschikt was om, niettegenstaande
'
schilder te leeren schatten.
moet gehad hebben, den schier onbekenden
maakt het op ons een vreemden indruk, wanneer wij in diezelfde jaren
Voorzeker
van G. SCHALKEN, 8 bij 4 dm. groot, f 105, voor een portretje
voor een kaarslichtje
van FRANS VAN MIERIS van hem zelven, ter zelfder grootte f 105 en voor een schilderijtje
een vrouwtje dat visch schrapt en
van G. Dou, ter grootte van 12 bij 9 dm., voorstellende
trant

en bovendien

en daardoor

behoorde

_

een jongen met een haas, tot zelfs f 1000 zien besteden.
en dierenschilders
in het
Maar ook hier blijkt de geringschatting
van landschapIn dezelfde jaren vond ik b.v. dat verkocht werden: Een fraai stalletje van
algemeen.
van MOLIJN voor f
PAULUS POTTER voor f
18, terwijl verschillende
15,J Een landschap
van J. v. RUYSDAEL met f 3 tot f 6 werden betaald. De hoogste prijzen, die
landschappen
na,
schilderijen van dezen meester zijn f 66 en f 71, op eeue uitzondering
Het gold f
maar dat Landschap
was ook door BERCHEM gestoffeerd.
131. Op dezelfde
werd "een fraai stukje" door A. v. D. NEER voor f i verkocht.
verkooping
ik vind

voor

dan ook terecht op, nadat hij van SALOMON en JACOB RUYSDAEL
heeft
Beurt
niet zij n, daarendikwils, dat de braafste schilders de gelukkigste
,'t
gesproken
ons doen zien, dat andere van min bekwaamheit groote winsten
"tcgen heeft de ondervindinge
omdat
hun
,,hebben gemaakt,
zij
penceel wisten te vleyen na de geaard- of zinlykheid der_
HOUBRAKEN merkt

van

,,menschen
,,heid der
die

in

die eeuw

menschen

die

kunst

waarin

inzonderheit
naam

hadden

zij leefden.
op bloemen
gekregen,

In myn jeugt gedenkt my, dat de geneigten fruit gezet was."
van hen
Schilderijen
zooals b. v. DE HEEM, werden
dan ook

I

tint hadden en
betaald dan landschappen,
werkelijk
hooger
tenzij deze eene Italiaansche
en ruines en in fantastische
met bergen
waren versierd
kleeding uitgedoste personen,
Men
had
of allegorische
te
zien
nog geen oog voor het schoone
voorstellingen
gaven.
en die het minst Hollandsch
waren werden
van het eigenlijke
Hollandsche
landschap,
doorgaans

het hoogst

geschat.
Het vervolg van den Catalogus van HOET
kwam hierin verbetering.
Langzamerhand
Zoo vind ik dat in 1768, maar op
door TERWESTEN levert hiervan
reeds de bewijzen.
eene verkooping te Dordrecht,
"een fraay landschapje met schaapjes en geitjes, zeer plaisant
"en uitvoerig, door AELBERT KUyP," h. 13 br. 12 dm. voor f 105 werd verkocht.
Maar de tijd was niet ver af, dat CUYP'S werk beter zou worden gewaardeerd.
De verkooping van den Hr. V. D. LINDEN VAN SLINGELAND, gehauden te Dordrecht in 178 5, leverde
een bewijs.
Want hoewel vele stukken van CUYp ook daar nog bespottelijk
lage
andere brachten verre boven de f
1000, 66n zelfs f 265o op.
prijzen golden, verschillende
THORE meende, dat
Sedert zijn de werken van CUYp steeds in prijs gestegen.
die wel ongeveer verveertigvoudigd
is.

hiervan

De

Allen

en vooral zijne beste
groote meerderheid
die zijne werken daar hebben gezien, erkennen,

stukken bevinden zich in Engeland.
dat men AELBERT CuYP slechts daar

"

278
al zijne

in

waarde

kan

leeren

kennen.

hem

Doch

ook in Frankrijk
zijn eenige stukken
in het Musee du Louvre.
In Belgid vindt

van

waarvan
een paar goede
men
aanwezig,
in de Galerij ARENBERG en enkele andere particuliere
er in het Museum te Brussel,
kabinetten.
In Duitschland,°
waar vroeger
werd, is van
weinig van CUYP gevonden
Musea aangekocht.
Zoo heeft o. a.
tijd tot tijd van zijn werk voor de verschillende
Dresden
er thans een paar, terwijl VIARDOT zich (als we boven zagen) nog in 1860
dat er geen enkel stuk van hem gevonden werd.
beklaagt,
Het is wel wat beschamend,
dat in zijne geboortestad,
waar nog in den aanvang
eeuw

dezer

zoovele

thans
zijner
schilderijen
werden,
gevonden
geen enkel meer
men
het
zeer
althans
zeker
zeer
bedorven
stuk op het
is, tenzij
aanwezig
twijfelachtige,
Dordrechtsch
Museum
als zoodanig
wil beschouwen.
daarvan
Mochten de beheerders
toch geene gelegenheid
laten voorbij
om
eens
een
stuk
van
CUYP
gaan,
goed
machtig
te worden!
De eer der stad en van haar Museum is er m. i. mede gemoeid.
Maar

Het
zijn slechts weinige zijner werken te vinden.
Museum
te 's Gravenhage
heeft er een.
Het Rijksmuseum
te Amsterdam
Koninklijk
voor echt houdt, en nog 2 stillevens,
die aan CUYP
drie, wanneer men het Ruitergevecht
Museum
Het
v.
worden toegeschreven.
D. Hoop heeft er 3 of 4, waaronder
een portret
waarvan
verre
over
delijk

ook

elders

in

ons

land

ik niet weet

of wel goed is onderzocht,
of het misschien niet van Jp G. Cu%"P is.
Museum
In hoeBOYMANS is het rijkste, het bezit er acht.
volkomen
zekerheid
als zijn werk mogen gelden laat ik aan de critici

Het

Rotterdamsche

allen

met

te

beslissen.

Bij sommigen
wat de vruchten betreft.
Maar

welk

schijnt

daaromtrent

eenigen

twijfel te bestaan,

bepaal-

een

ons hier, wanneer wij denken aan den brand
vervult
leedgevoel
die in i $6o in dit Museum
deed verloren
woedde, die zoovele kunstwerken
gaan, en
daaronder
een der merkwaardigste
AELBERT
CUYP'
van
van
het
voortbrengselen
genie
Ik kan niet nalaten de beschrijving
welke THORT, die dit voor de waardeering van CUYP's
zoo belangrijk stuk nog heeft mogen zien er van geeft, hier te laten volgen. lm)
rare dans cette interessante
serie, c'est
,,Mais le tableau curieux, et veritablement
Peut-6tre
il
il
dort.
est
entre
mort
?
la
mort
et
le
sommeil,
n'y a guère
"L'Homme qui
la
de
la
difference
duree.
Il semble que cette etude si profond6ment
sentie ait dd
,,que
universeel

,,6tre

faite

,,Tout

talent

pour

l'arrangement
endormi.

conserver
donne

le

souvenir

plut6t
La t6te encadr6e

l'idee

de

vaillant
quelque
d'un homme
sur

qu'on avait perdu.
de mort que d'un
vue presqu e de face,

homme
son

lit

de longs cheveux chatains et
en
raccourci,
"mais
repose
pleine lumiere sur un vaste oreiller qui fait tout le fond,
,,sauf un pan etroit de rideau tombant a droite et un angle sombre k gauche en haut.
dont on apergoit le col et les epaules, les blancs du drap
,,Les blancs de la chemise
etendu de travers en travers du tableau, se confondent presque avec les blancs
"superieur,
,,homme

en

Museesde la Hollande.II. Musee v. d. Hoop et Musee de Rotterdam.Paris 1861f. zi2,
lll) W. BÜRGER,
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au milieu de cette aureole de
que la t6te est comme d6tach6e
couverture
de velours noir, jet6e en avant sur le drap, fait seulement
et aide 4 comprendre
que 1'homme dont on voit le visage, dont on devine le
"repoussoir,
est
de
sous
le
couche
horizontalement.
C'est d6j4 un tour d'adresse
lit,
,,torse
drap
que
si bien

,,de

l' oreiller,
,,tons clairs.

Une

d'autant
de haut sur 64 de
effet de perspective,
que la toile n'a que 41 centimetres
dans
la
et
Et
sentiment
s6rieux
tete,
execution, large et
quelle magistrale
quel
,,large.
Sur le coin du drap
,,simple, juste ce qu'il faut, rien de plus; mais 1'effet est rendu.

"cet

,,blanc,

tout

a fait a 1'angle du bas 4 droite, sont encore les initiales.
A. C.
is alsof THORE bij deze uitvoerige beschrijving
een voorgevoel
had

Het

van de

aanstaande

vernietiging !
Ik heb hierboven

Van
gende

hetgeen
bekend.

wat onze openbare Musea van CUyp'S werk bezitten.
hier te lande voorkomt is mij slechts het volverzamelingen

alles vermeld,

in bijzondere

,
In de verzameling
van Jhr. STEENGRACHT VAN DUIVENVOORDE een schilderijtje, dat
tot zijn vroege periode te behooren.
Het stelt voor: Een bruin paard
wordt gerekend
dat aan den teugel wordt gehouden door een knecht, die met een klein meisje spreekt,

Achter het paard bij eene staldeur staat een heer met een grijzen
waarbij een hond ligt.
In het verschiet ziet men
hoed met veder er op, en die eene karwarts in de hand heeft.
Ik weet niet of het gemerkt is; bij mijne uit den aard
de Groote
kerk van Dordrecht.
heb ik er niets op kunnen vinden.
'
beschouwing
ons
land
van
kunst
van
te
aanschouwen
het schoonste, wat
de
CUYP
in
de
der
familie
SIx
te
Amsterdam.
Gallerij
gevonden

oppervlakkige
Maar
wordt

Zij bevat twee stukken
LINDEN VAN SLINGELAND.

van A. CUYP, beiden
'

afkomstig
.

uit de verzameling

aan Jhr. P. H. SIX VAN VROMADE en is h.
V. D. LINDEN VAN SLINGELAND
komt mij voor No. 69 van de Catalogus
aan
het
slot
van
dit
ik gemeend
van den
heb,
artikel, dat gedeelte
de schilderijen
van AELBERT CUYP bevat, te moeten doen afdrukken,
Het is een heerlijk stuk vol licht
de daar voorkomende
beschrijving.
Het eerste

komt
er

de

reine.

.

het

zeker

behoort

V. D.

verwijs ik naar
en leven.
Mij
welke?
Ik heb

voor, dat het eene historische
is, maar
voorstelling
voor
maar
ben er niet mede
Dordrechtsche
geschiedenis
nagepluist,

andere

'

1. 67M. Het
te zijn, en daar
wat
Catalogus,

geheele
Het is geteekend

Het

biedt,

is het eigendom van Jhr. Dr. J. P. SIX VAN HILLEGOM.
No. 74 van den catalogus V. D. L. V. S. te zijn, h. 1.07. br. 1.45; er wordt

in 't

Het schijnt
geene hand-

112) Ik heb dit facsimileen de mededeelingomtrent den eigendomder stukken te danken aan de welwillendheidvan
Jhr. J. SIX VANHILLEGOM.

.
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Ik verwijs ook hier naar de daar te vinden beschrijving,
maar
gevonden.
wat FROMENTIN neerschreef,
onder den indruk, die de behierbij afschrijven
zichtiging van dit stuk op hem maakte.
une c6te escarp6e, un
et une merveille:
"Un etonnement
grand, carre, la mer,
de
a
en
canot
avec
tachee
de
droite;
bas,
"canot
p6che
figure
rouge; a gauche, deux
teekening
wil toch

op

"bateatrx a voiles; pas de vent, nuit tranquille,
seraine, eaux toutes calmes; la lune pleine
un
du
a
nette dans une large trouee de
mi-hauteur
absolument
tableau,
"a
peu
gauche,
vrai et beau, de couleur, de force, de transparence,
,,ciel pur; le tout incomparablement
Un
LORRAIN
CLAUDE
,,de limpidite.
de nuit, plus grave, plus simple, plus plein, plus natuexecute
,,rellement
savant."
"plus

d'apres

une

sensation

juste:

un veritable

trompe-l'oeil

avec

Part

le

Zooals ik hierboven reeds zeide, heb ik het nuttig geacht, aan het slot van dit artikel
dat gedeelte van den Catalogus der verkooping van v. D. LINDEN VAN SLINGELAND te doen afvan AELBERT CUYP voorkomen, en heb daarbij de daarvoor
drukken, waarin de schilderijen
betaalde prijzen en de namen der koopers gevoegd. Ik had daartoe twee ingevulde exemplaren
ter mijner beschikking.
Ik meen daarmede
een dienst te doen aan de
vergelijking
de
dezer
van
daar
kunstliefhebbers,
"le grand nid des CUYP'S" zooals
prijzen
verkooping
THORE deze verzameling
maar naar mij is gebleken,
noemt, dikwijls worden aangehaald,
niet altijd juist, terwijl de eenmaal gemaakte fouten door anderen werden nageschreven.
ter

Een

van gemelden
Catalogi bevat ook de rariteiten, die tot de verzameling
Daaronder
komt een stuk voor, dat mij der bijzondere vermelding waardig
heer behoorden.
hier daarom weergeef.
dunkt, en waarvan ik de beschrijving

'

dezer

op zijn voet, van buiten
twee Schilderyen,
met
,,met schilpad
op
ingelegt,
op
staande op
is; een Mercurius,
waarop door ALBERT KUYP konstig
,,Koper,
geschilderd
met
in 't verschiet
veele Beelden, ter andere zijde St. Sebastiaan
,,een Waereldskloot,
en Schil"veel bijwerk nevens hem, vervolgens
eenige laden, die alle met Boomsteenen
,,No. 83.

Een

zwart

Ebben-

en Oost-Indisch-hout

en van binnen

,,pad ingelegd
"9 duim."

zijn;

konstig

zelven

deuren

en fraai, met zijn voetstuk,

noch kooper zijn vermeld.
Wie zal die vraag
afkomstig?

Prijs

de

Was

Kabinet

bekleed

hoog 5 voet 3 duim,

het ook misschien

breed

uit den boedel

3 voet

van CUYP

nog kunnen beantwoorden?
Het
in
verschillende
Teekeningen
gevonden.
verzamelingen
Toch
meest
slechts
zijn
vrij luchtige schetsen, en zij voeren zelden zijne naamteekening.
er
ook
meer
allen hebben iets zeer karakteristieks
en zij worden daarom
zijn
afgewerkte,
enz. van den
door de kenners
In
den
der
Catalogus
Teekeningen
hoog gewaardeerd.
Heer V. D. LINDEN VAN SLINGELAND, komen er verschillende
van hem voor, waarvan de
van

.

thans

A. CUYp worden

Het is een riviergezicht;maar in dit opzichtschijnt FROMENTIN
geen juiste blik te hebben, want het hiervoor
de MAURICE
DENASSAU
AScheveninguen"
genoemdeschilderijnoemt hij ??1'Arrivee
terwijlhet duidelijkde riviervoorDordrecht
voorstelt,gelijk ook in den Catalogusvan v. d. L, v. S. wordt gezegd.
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No.

120

tot

aan

meer

doen denken,
No. 258 zijn acht
uitvoerige
F en H ook
naar het schijnt afgewerkte
beestjes,
terwijl in de kunstboeken
van A. CUYp voorkwamen.
_
117

De

zes

beschreven,
Hollandais

o.

de

meen

van

teekeningen
.

zeldzame

a. zeer

et Flamand",

Ik
namen

niet

studion

voorkomende
etsjes en de twee minder
zijn meermalen
door
DER
P.
VAN
KELLEN
in
J.
uitvoerig
zijn "Peintre-Graveuu
Utrecht, Kemink et fils.
_

door

door behulpzame
onderzoek, bijgestaan
vrienden, wier
nauwkeurig
niet allen genoemd heb, maar wien ik hier openlijk mijnen dank betuig,
het leven van AELBERT CUYP en ook dat van zijn vader, den te weinig

ik misschien

kennis

van

gewaardeerden
JACOB GERRITSZ, een schrede verder te hebben gebracht.
Moge er nog
veel ontbreken,
vooral wat de kennis van zijn karakter
en zijn verkeer met de kunstenaars
ik meen, eenigszins gelegd en
van zijn tijd en zijn woonplaats
is
de
naar
betreft,
grond
misschien zal deze of gene nog zoo gelukkig zijn, om de bronnen te ontdekken, waardoor
het ontbrekende

kan worden

aangevuld.
zeer gewenscht zijn, dat iemand, die daartoe de noodige bekwaamheid
ook eens een juiste beschrijving
SMITH'S Catalogue Raisonne
gaf van CUYp'S werken.
Het

zou zeker

had,
hoe verdienstelijk
op CuYP's naam

ook, kan daaraan niet voldoen, daar er veel door hem vergeten, veel door hem
gebracht is, dat er niet op behoort, en vele stukken zeker meermalen door
sedert hij zijne lijst opmaakte,
hem zijn opgenomen.
Maar bovendien,
zijn ruim 50 jaren
men van een goed
in
andere
is
zoodat
een
en
handen
verloopen,
groot gedeelte
gekomen,
deel daarvan niet weet, waar zij sedert gebleven zijn.
en

daar

dienen

meerderheid in Engeland,
zal men streng kritiesch
gehad heeft, waarvan som-

zou niet gemakkelijk
zijn, vooral omdat de groote
Bovendien
meest in particuliere
berust.
verzamelingen,

De taak
te
naar

werk
het

gaan,

daar

en copiisten
nabootsers
Zoo heeft de
geweest zijn.
vele copijen naar, en navolgingen van
uit liefde voor het werk van CUYP, zonder er

CUYP vele navolgers
inderdaad
bedriegelijke

schijnt
schilder JACOB VAN STRIJ
Deze deed dit echter alleen
CUYP vervaardigd.
mede
voordeel
te beoogen,
en plaatste
eigen
altijd zijn eigen naam er op, zooals men
den
zien kan in
welke den 24 April I816 te
catalogus der door hem nagelaten werken,
Dordrecht
werden verkocht.
Maar hoevele dier schilderijen hebben den naam van VAN STRIJ
met dien van CUYP moeten verwisselen,
en zijn onder dien naam voor hooge prijzen naar
migen
Dordrechtsche

Engeland

uitgevoerd!
een zekere DIONYS VAN DONGEN genoemd wordt, schijnen
waaronder
Anderen,
meer opzettelijk,
en met het oog op voordeel, copijen van Cuyp te hebben geleverd.
Maar er is nog eene andere moeilijkheid.
CUYPS talent was zeer universeel. Reeds
HOUBRAKEN zegt daaromtrent:
"Hem scheen het evenveel te wezen wat hij ook maakte.
't scheen hem
stilwater met schepen;
koeijen, schapen, paarden, fruit, landschap,
"Ossen,
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.

,,alles
,,even

men zig over verwonderen

te wezen, en daar
onverschelig
en
schilderde."
fraay
natuurlyk

moet,

is, dat hij alles

VAN EYNDEN en V. D. WILLIGEN, die in een tijd leefden, waarin nog tal van werken
maar vooral in Dordrecht
en zijne omstreken
van CUYP in Nederland,
gevonden werden;
onderwerpen
nog maanlichten, winterstukken,
voegen aan dit aantal door hem geschilderde
vogels, visschen, bloemen en andere stillevens toe. "Allerlei onderwerpen"
zeggen
portretten,
waarin naakte
zij "behalve Historische,
behandelde
CUYp op
wordt,
,,vereischt
eens
anderen
Zoodat men, om
,,kleur:
zulk
eene
Bij
"CUYP geschilderd."

beelden

te pas komen, of de kleeding der oudheid
wijze, met een vet penseel en warme
meesterlijke
meesters werk te prijzen, wel zegt: het is als door
verscheidenheid

van onderwerpen

wordt

herkennen

dubbel

en schiften
Ik zal

moeijelijk.
hier niet aanhalen,
zijner kunst is gezegd.

veelzijdige
al de verschillende

wat door latere, ook buitenlandsche
schrijvers over het
dit oordeel van FROMENTIN, nadat hij uitvoerig
door CUYr behandeld,
heeft opgenoemd:
"Il aurait fallu
Slechts

onderwerpen
ou se bien peu connaitre
mal
comprendre
"le bien
de prince en grand appareil naval,
"Débarquemént

pour refaire apr?s lui un Clair de tune, un
et ses environs.
pour petndre Dordrecht

1'a dit a sa mani?re, et que sa mani?re sur un sujet
qu'il a dit est dit, parceque'il
"donne vaut toutes les autres." #
d'un maitre, l'oeil d'un maitre.
It a cree, chose qui suffit en
"Il a la pratique
11 a eu cette
,,art, une formule fictive et toute personelle de la lumiere et de ses effets.
commune
d'abord
d'en
faire nonassez
une
et
"puissance
peu
d'imaginer
atmosph?re

"Ce
.

mais la loi et pour ainsi dire le principe
l'element
"seulement
fuyant, fluide et respirable,
a
de
ses
tableaux.
C'est
cc
Si 1'on n'aper,,ordonnateur
signe qu'il est reconnaissable.
qu'il n'a subi
"çoit pas _qu'il ait agi sur son ecole, 4 plus forte raison peut-on s'assurer
de
Il
divers
est
il
est
lui."
"1'influence
un; quoique
personne.
115)
Indien men met FROMENTIN een zoodanig sprekend
kenmerk in de werken van
van een Oeuvre de Cuyp, hoe
aannemen, dan is het bijeenbrengen
bezwarend
niet ondoenlijk.
Ja ik meen, dat in ons land nog wel iemand
te vinden is, die, wanneer hij deze taak op zich nam, haar tot een goed einde zou brengen.
na de noodige voorbereiding,
wilde aanwenden,
Hij die daartoe,
tijd en krachten
zou daardoor
een werk doen, dat door de bewonderaars
van CUYP zeer zou worden
Het zou meer dan een aanvulling
gewaardeerd.
zijn op dit mijn werk, omdat het de hoe
AELBERT

.

ook

door

heden
.,

CUYP mag
ook, toch

toch nog altijd onvolledige
kennis zijner
mij vermeerderde
zou bekroonen
met de kennis zijner ontwikkeling
als kunstenaar..
'
November
Dordrecht,
1884.

levensomstandig-

en V.D.WILLIGEN
114)Over de eigenaardighedender kunst van CUYpis hetgeenv. EYNDE:N
zeggenm. i. zeerbelangrijk.
Les Maitres d'autre fois, 2e ed. Paris 1876,feuille267.
115) FROMENTIN.

BIJLAGE.

voor zoover

Uittreksel
.

van

een

van AELBERT CUYP betreft

de schilderijen

van den:

CATALOGUS

uitmuntend

en Plaisante Schilderijen,
Konstige
Tekeningen,
Prentkonst,
Beeld-werk
en Rariteiten,
van de voornaamste
Meesters, In veele Jaren met moeite en
kosten bijeen verzameld en nagelaten door wijlen den Wel Edelen Heer
Hetwelk

Cabinet

JOHAN VAN DER LINDEN VAN SLINGELAND
zal worden binnen de stad Dordrecht,
ten stevfhziize

'
op de

Waale Vest;
den 22 Augustus
1785 en volgende dagen.
in 't Fransch
en Nederduitsch,
te Dordrecht
Catalogussen
zijn te bekomen:
alsmede te Amsterdam
bij PIETER VAN BRAAM, Boekverkooper;
bij P. en J. YVER; en te
en
A.
in
andere
steden
BoekLeyden
bij
DELFOS, Konsthandelaars;
bij de voornaamste
en Konst-verkoopers,
Mits daarvoor te betaalc1Z zes stuivers.
beginnende
De

No.

'

¡

.

verkogt

op Maandag

.
CUYP (ALBERT). 69.
O? do,-k, hoog 44, breed 66 duim,
Een kapitaal Gezigt op de Maas, langs de stad Dordrecht met een meenigte Jachten,
Schepen en kleinder Vaartuigen; vooraan ter regterzijde ziet men een sloep, daar een
bevelhebber
ter Zee, met zijn Gevolg en zit, eenige mannen die roeijen, en op 't
voorste

der sloep staan Trompetblaazers ;
agter de schepen ziet men het groote
welkers
Wal het Kanon der stad geschoten
word, ter linkerzijde
legt een Boot bij een Boeijer, vol volk, terwijl de Trommel
geroerd word; in't
een Jacht het welke vuurt; helder en zeer plaisant, en een der voorverschiet
Hoofd

naamste

van

stukken

van dezen

Meester.

Kooper niet vermeld

,

......................................... , f 1 78 5. -

en V. D. WILLIGEN,
D. III bl. q.o3
en deze verkoopingo. a. v. EYNDEN
113) Men zie over de Heer vANSLINGELAND
die er bijvoegen,dat zij
14) Deze schilderijwerd op dien prijs opgehouden. Zie v. E. en v. D. W. D. III. blz.
toen (1816)voor weinige aren met meer dan 700o betaald werd.

.
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No.

70.

'

No
.
.

'
Op doek, h. 44 breed 66 dm.
Dit Heerlijk Tafreel verbeeld een Gezigt op de Merwe, voor de stad Dordrecht ;
ter linkerzijde bij het groote Hooft, en verder langs de stad, leggen eene meenigte
en andere Vaartuigen,
met veel Volk; vooraan ter regterzijde
Jachten, Vragt-schepen
met
een
boot
twee officieren, welke daar aanziet men een Beurtschip,
waarbij

waarin zich mede eenige
worden,
terwijl men een sloep ziet aansnellen,
gebragt
van
een
dit stuk van kragt en
bevinden;
bevelhebbers,
Trompetter,
vergezeld
niet minder dan het voorgaande,
is een volmaakte wederga tot hetzelve.
verdienste
niet
Kooper
vermeldlls)..........................................
f I 82 5. 71.
Op doek, hoog q.6 breed 66 din.
een ruim Landschap in den vroegen MorgenEen zeer capitaal stuk, verbeeldende
ziet men op den voorgrond
ter regterzijde
stond ;, bij een aangenaam
Zonligt,
te paard, en daarnevens
twee Landlieden
rustende bij hun vee; ter
een Herder
bij een staande en leggende Koe, waarbij een Man, die
linkerzijde
te paard aan komt rennen; verder ziet men een Rivier met Schepen gestoffeerd
dit Konststuk
is van
en in 't verschiet verscheide Gebouwen en hoog gebergte;
twee

'

Heeren

en een der beste van dezen Meester.
uitwerking
FOUCQUET
i16), , , .. ......... . ... , . , , , , , , , , , . , , , , . , . , ,
f I92o.-66
breed
dm.
doek,
46
hoog
Op
Dit uitmuntend
en capitaal Schilderij verbeeld een Gezicht op een Hofstede ;

een ongemeene
No.
.

'

No.

72.

schoone

ter regterzijde,
zit een Heer op een bruin paard, nevens
een
Man bij eenige Schaapen
en loopende Jachthonden;
een jongen achter hem,
ander Heer, op een wit paard gezeten, komt aanrennen,
met een stok in de hand, schijnt dreigende hem te willen slaan, ter linkerzijde
met Beeldwerk, voor dezelve nog
ziet men op den tweeden grond een Heerenhuis
op den Voorgrond,
denzelven
staat een

een heer te paard en meer beelden en beesten, een helder aangenaam
verschiet;
van Konst en een weerga van de vorige.
een Meesterstuk
FOUCQUET........................................... : ........
f 2650.'
73.
Op doek, hoog 42 br. 57 dm.
Dit capitaal stuk verbeeld een onstuimige
Onweersbui,
zee, bij een opkomende
den
vooraan
ziet men een Kaagof Veerschip,
zeilende bij
wind; verder een
ander schip dat zijne zeilen strijkt, benevens een roeijende sloep; het rollen der
golven en het bruischen van het water is zeer natuurlijk
van ligt en donker en van een verbaazende
uitwerking.
....................................................
FOUCQUET
'.

verbeeld:

het is schoon
f 712.-

` "

115) Waarschijnlijkook opgehouden.
WaarschijnlijkPIETERFouCQUET
l16)
Jr. voornaamkunsthandelaar,te Amst.overledenin een-en-zeventig
jarigen ouderdom 13 September 1800. Zijne fraaijeverzamelingschilderijen,teekeningenen prenten werd te Amst. verD. III, bl. 431.
kocht in i8or, den 13 April en volgende dagen. Zie v. EYNDEN
en v. D. WILLIG EN
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No.

74.

.

Op doek, hoog 42 br. $7 dm.
verbeeld zeer natuurlijk een Maaneschijn
in een landDit capitaal
Schilderij
ter regterzijde
en watergezigt;
hooge Bergen, Boomen en Gebouwen, voor en
een
water
met
Visschers
in hun schuit, verder ZeilendeOC)rlogdezelve
benevens
en
schepen
der vorige.

andere

vaartuigen,

konstig

en kragtig

geschilderd,

DELFOS.117)
No.

7$.

f §o§ .-

Op paneel, hoog 13 2 breed 2
Op een Heuvel met Gras en Kruiden

bewassen bij hoog geboomte, ziet men
en twee leggende
Ossen aan een Rivier, verders hoog Gebergte, en
dit stuk is warm van couleur, fix en
een Tooren
bij geboomte in 't Verschiet;
`
behandeld.
natuurlijk

.

een staande

BEEKMANS...........................................................
No. 76,

f 401.-

In dit stukje, welke een weerga van het vorige is, en van dezelfde grootte, ziet
men een Jongen, houdende een graauw geappeld en twee bruine Paarden bij den
Toom, twee Honden staan er bij en in't verschiet verneemt men eenige gebouwen;
in alles niet minder van deugd dan het voorgaande.
BEEKMANS........................................................

No.

77.

f SOI.-

Op doek, hoog 45 breed 58 duim.
Een Heer zittende
op zijn Paard, terwijl een Jager hem schijnt te helpen. ,
voor een Buitenhuis;
mede te Paard gezeten,
daar agter een Knegt,
op den
en
int
een
Heuvel
Herders
verschiet
een
Landschap,
op
Voorgrond
Jagthonden,
met Schapen;
alles is krachtig en konstig verbeeld.
f 602.-

FoucQuET.....................................................:...
No.

78.

Op paneel,
35 dm.
hoog % ? br.
Een Wintergezigt
te zien; op den Voorgrond
op de Merwe naar Papendrecht
vertoond
en
zich het Huis te Merwe, waarbij een Tent, verscheide IJssleeden
de Rivier is rijk gestoffeerd
met Schaatsenrijders
en Voetgangers;
dit
Paarden;
uitmuntend
schoone
'

No.

en een weerga

79.
.

Op
Een

stuk,

uitwerking

is

niet min bevallig dan konstig
wegens ligt en donker.

FOUCQUET...........................................................
breed 2o dm.
hoog

geschilderd

en van een zeer

f I70§.-

met een Watertje op den Voorgrond,
Heuvelachtig
waarbij
Landschap
men ter regterzijde
een Heer ziet, zitende op een grijs Paard, en schijnende een
ander Paard in het water te willen drijven, terwijl het door zijn Meester bij den

)
,.,DELFOS."ABRAHAM
DELFOS,Kunsthandelaarte Leiden, mede-verkooperdezer ver2ameling. (Zie over hem
v. EYNDEN
en v. D. WILLIGEN
D. III, bl. 2 en volg. en Aanhangselop dat werk bl. 6.

°_
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een ander, cp een wit Paard gezeten, komt
uit het water,
gehouden;
Persoonen
te voet en te paard; het
vertoonen zich weer verscheidene
en 't schijnt dat deze Meester in dit
is verdienstig,
fraai en uitvoerig behandeld,

Toom

wordt

en verder

,

stuk

van WOUWERMAN heeft willen

de manier

nabootsen.

BEEKMANS............................................................

f 530.dm.
br.
80.
59
Op doek, hoog q.3
Land- en Watergezigt,
in 't zelve ziet men ter regterzijde
Een aangenaam
Vee
een
een Herder,
zijn
drijvende
op
Weg langs het hoog Gebergte, en ter
een Heer te Paard,
welke met een ander schijnt te spreken, in 't
linkerzijde

No

een Rivier

verschiet

en eenige

Gebouwen

YVER
No.

81.

Op doek, hoog 4o br. 52
In een Landen Watergezigt
nevens

een Koe op een Hoogte
staat, ter regterzijde
die rust; voor dezelve een staande roodbonte
Koe, die van een
ter
een
met
en
Water
Schuiten bij een
word,
linkerzijde
Schepen
gemolken
en in 't verschiet
zeilende schepen;
zeer konstig van ligt en bruin, en
een ander

Meisje
Hooft,
exellerend
No.

82.

van effect.

FOUCQUET .................. , .......................... ........
f 1007.breed
dm.
Op doek, hoog 39
58
helder en zonagtig
Een capitaal
zitten twee
op den Voorgrond
Landschap;
van Schaapen,
Mannen
te Paard,
die tegen een ander, vergezeld
schijnen te
verder, een hoogen Weg, daar een Man op een Ezel zit, en in 't verschiet
spreeken;
meer Beelden

No.

83.

en beesten, Hoog geboomte, Bergen
FOUCQUET......................................................
hoog 13 breed

Op paneel,
Een bergachtig
daar een Persoon

en Gebouweu.
f I250.-

16 din.

op den Voorgrond
landschap;
eenige Heeren zittende te paard
en
staat
andere
die
bij
voortrijden;
kragtig van couleur.
SPRUYT
fI72.-

'8¡
No.

84.

.

Op doek, hoog 39 br. 64 din.
Dit konstige
verbeeld
een Woelend
schilderij
Water, daar een Koopvaardij
Anker
ander
Schip ten
Vaartuig, dat met volle zeilen komt
legt, benevens een
aansnellen,
terwijl andere Schepen haar zeilen strijken, voorts een Boot met Volk
en verder

de stad Dordrecht,
meer zeilende Schepen
FOUCQUET......................................................

in 't verschiet.
f 1300.-

spreekt in zijn Tresor d'Art en Angleterre3e ed. p. 268 en 69
US) Dit schijntde schilderijte zijn, waarvan BURGER
betaalde prijs wordt door hem op f 555 en dus f 1000lager
als behoorende aan FRED.PERKINS.De bij SLINGEL??ND
gesteld. Ik ben niet zeker welke maat hij gebruikt heeft, hij - zegtenvirons5 pieds de large sur plusde 3 piedsde haut, v-aarschijnlijkEngelsche,en dan komt dit tamelijkuit.
119) nIJVER." P. en J. IJVER,kunsthandelaarste Amsterdamen mede-verkoopersdezer verzameling.ZieoverPIETER
'
en JAN IJVER,VANE. en v. D. W. D. III, bl. 312 en volg. en 449, en ook IMMERZEEL
en KRAMM.
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No.

85.

Op paneel, hoog 22) breed 28 dm.
Een aangenaam
stilwater," vooraan
en
verder meest
Mannen
Vrouwen,
uitmuntende

86.

No.

een zeilend
zeilende

schip,

schepen;

kragt.
BEEKMANS...................................................... ,

Op paneel, hoog 13, bra 2012 dm.
Een Winter en Bevroozen Water,

op hetzelve
zeer konstig

zitten

veele

en van een
f 850. -

met Paard

en Sleden, wandelende en schaats een
zijnde
rijdende personen,
gezicht op 't Groote Hoofd en Toorn
der Groote Kerk
kragtig en uitvoerig.
DELFOS.........................................................
fI90. en een Tent;
te Dordrecht;

No.

87.
.

BEEKMANS.......................................................
No.

88.

No.

f 577.-

hoog 19? br. 2/{. din.
ziet men een
verbeeld
een Manege of Rijschool;
op den voorgrond
Heer op een Wit Paard
gezeten, en daar nevens een, op een zwart Paard, de
staat
een
derde, die zijn paard vast houd, waarbij een Jongen speebij
Piqueur
lende met een Hond; in 't verschiet rijdt er een om de paal, alles is uitvoerig
6? ?7%??/,
Dit stuk

behandeld

No.

'

Op paneel, hoog i 8 2 breed 28 dm.
der Zon, ziet men op den voorgrond
Een warm Landschap;
bij het ondergaan
een Brug, waarover een Man en Ezel gaan die beladen is, en waarop een vrouw
zit gevolgd door een lastdragenden
Ezel en een Man die een ander voortdrijft.

naar PH. WOUWERMAN.
Roos 121...............J.....................................

f47o.-

Op paneel, hoog 9 br. 1 I% dm.
Een Landschap,
verbeeldende

$1
den
een Morgenstond;
op
voorgrond ziet, men
een Heer te Paard, en daarbij een Jonge, met een stok op zijn Schouder, verder
eenig leggend en staand Vee, fix gepenceeld.
COCLERSl) ................................. , , ..................
f I 10.go.
Op paneel, hoog 1 3 br. 2o dm.
in 't verschiet een Stad ;
Een Rivier met eenige zeilende en andere Vaartuigen;
lugtig behandeld.
WUBBELSl) .............................................. , .....
f 59.
89.

D. I, bl. 249, doelt blijkbaar op dit stuk en rekent het onder de beste van CuYP.Vreemd, dat het
120)HOUBRAKEN
hier genoemd word ,,naar PH. WOUWERMAN,"
vindt men No. 521van den
onder den naam van PIETERWOUWERMAN
catalogus dezer verzameling,een schilderijwaarvan de beschrijvingveel overeenkomstmet de bovenstaandeheeft. Zij was
op paneel, hoog I3-t br. 188 dm.en gold I i 7.
I2i) »Roos." Waarschijnlijkde bekende Kunst-MakelaarC. J. Roos te Amst. de 20 Juny 1820 overleden,vader van
C. F. Roos. Zie v. E. en v. D. W. D. III, 470, en Aanhangselbl. 308 en ook KRAMM.
_
COCLERS
122) ,COCLERS."Louis BERNARD
geb. 1740 geb. te Maastricht,schijnt ook eenigen tijd in Dordrecht de
kunst te hebben beoefendzie v. E, en v. D, W. D. II, bl. 290 en volg. en D. III bl. 45o en ook IMMERZEEL
en KRAMM.
JAN WUBBELSwas opzichter van het kunstkabinetvan W. HOPE. Zie v. E, en v. D. W. D. III blz. 414 noot
en KRAMM.
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No.

_
No.

No.

br.
doz.
Op.paneel, hoog
Een Stil Water, gestoffeerd met een Roeischuit en drie Schepen, leggende langs
een Dijk.
'
BEEKMAN ......................................................... f 97.92.
Op paneel, hoog 7, br. 1 2? dm.
Een Dorp-gezigt
en een Molen, aan een Rivier gelegen, gestoffeert met eenige
zeilende en leggende Scheepjes.
'
COCLERS.........................................................
f40.Op pa1Zeel, hoog i o br. 12 dm.
93,
91.

Een
.
No.

terpet,

kragtig,

vertoonen

zich mede

op den voorgrond,

en een WafI3.-

en verders

eenige

Tenten;

het is

uitvoerig en smeltend gepenseeld.
DELFOS......................................................

Op paneel, hoog 1 3 br. 17 dm.
In dit Stukje beschouwt men een

95.
in

staanden

Boer, sprekende tot een Koopman
een touw vast houd; het is zeer ver-

die een roodbonte
Os aan
Beesten,
en
behandeld,
dienstig
Meesterlijk
DELFOS.....................................................

No.

Boeren-huizen,

94.
Op paneel, hoog 16, br. 42 dan..
Een Campement
voor een Belegerde Stad; op den Voorgrond schijnteen Officier
met zijn Oversten in onderhandeling
te zijn, verder twee Afgevaardigde,
waarbij
een Trompetter
en een Officier te Paard; verscheide Krijgsvolk
en andere Persoonen

No.

Heuvelachtig
gestoffeert met eenige
Landschap,
waarbij diverse Beeldjes zijn.
SPRUYT....................,.............................

.
f 237.--

Op paneel,
hoog 20 br 25 dm.
Een Helder Landschap;
op den Voorgrond
Kruiden bij een Stam van een Boom,
.
verder staande en rustende Koeyen, alles zonagtig geschilderd.
' _
BEEKMAN......................................................
f 245.No. 97.
br. 24) dm.
Op paneel hoog
Een Land- en Water-Gezigt
gestoffeerd met een staande Boer, een Boerin die
.
een Koe Melkt, en eenige Beesten; fix geschilderd.
f 35°.FoucouET.....................................................
No. 98. ' Op laneel,
dm.
br.
24)
hoog 1 7
dit stuk
Een Rencontre van verscheide Ruiters in een Heuvelachtig
Landschap;
.
'
.
is rijk van Ordonantie;
uitvoerig en fix behandeld.
W. VAN LEEN 126)...................................
f 91.96.

124) Dit stuk is thans op het Rijks Museumte Amst. Cat. No. 65.
en
»VAN LEEN" Kunstschilderen Kunsthandelaar, geboren te Dordrecht 1753. Zie over hem v. EYNDEN
V. D. WILLIGEN,
D III, bl. 56 en volg, en 481. Ook IMMERZEEL.

-
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No.

99.

No.

100.

Op paneel, hoog 19 br. 28 dm.
met Geboomte en een RuYne , alsmede eenige Beelden en Beesten;
Een Landschap
den
Voorgrond!
Koeyen in 't Water staande : kloek en konstig van schildering.
op
COCLERS......................................................
f I O §. Op paneel,
hoog
Een aangenaam
daar

een Landman

natuurlijk
No.

I o I.

No.

102.

No.

103.

No.

Landschap;

met Boomen

eenige Koeyen

en Gebergte,
over een Brug schijnt

in 't

midden

te willen

een'Weg
zeer

drijven;

en konstig.
BECKMANS
....................................................

f 327.-

Op paizeel, hoog 27% br. 35 5 dm..
dit stuk is rijk van
De Bekeering
van Paulus op den Weg naar Damascus;
vol vuur, en van een treffende uitwerking. '26)
Ordonantie;
kragtig geschilderd,
KIELMAN...................... ,............................
f 325.-Of pa1zeel, hoog 16% br. 21% dm.
Een spiegelend Water, met Schepen en Schuiten voor een Stad, bij Maanlicht
FOUCQUET......................................................

verbeeld.
f 36.-

Op paneel,
hoog- 17 br. 27 dm.
Op een hoogte legt een Jonge te slapen onder een Boom bij eenige staande
en leggende
in 't verschiet
ziet men langs de Landen op een Stad;
Koeyen;
zonagtig geklikt.
.
FOUCQUET.....................................................
f 305.'
,
Op paneel, hoog 9 br. 12 dm.
Voor een Zeehaven met Bergen en Gebouwen,
ziet. men Heeren te paard en
anderen

No.

te voet, waarbij een lopend Hondje,
Roos........................................................

krachtig

behandeld.
f 146.-

Groote als voorgaand.
Een Weerga, verbeeldende

een Maanligt in een Landschap;
men ziet een Man
voet
en
Ossen
paard
Schapen langs den Weg voorteenige
een
Rivier
tusschen het Gebergte;
zeer natuurlijk
en konstig.
drijven, verder
W. VANLEEN .............................................
f 166.-

te

,

No.

br. 28 dm.

nevens

een

te

106.

I I 2 dm.
Hoog I breed
Een Meisje halverlijf; zij heeft een pot met Olykoeken voor zich; konstig geschilderd.
FOUCQUET...........................................................,
f 50.De 38 Schilderijen
van A. Cuyp hebben dus te zamen

later in die van H. DE
1\16)Deze Schilderij was vroeger in de verzamelingvan J. D. POMPEVANMEERDERVOORT,
KAT VANBARENDRECHT.

290
'
Nog vond men op deze verkooping
zijn."
,,en anderen die twijfelachtig
In dit stuk ziet men twee leggende
No. 602.
Het stuk werd verkocht

voor f

onder

de "Schilderijen

van onbekende

Hennen, op paneel geschilderd;
27. - Aan wie ?

meesters

gemerkt A. CUYP.

voor den Catalogus bevat niets bijzonders.
Zie hier evenwel den aanvang :
ter
van
deeze
te
melden, acht men onnoodig, dezelve
aanprijzing
verzameling
° ,,Veel
is den Liefhebberen,
zoo binnen als buiten 's Lands 't over bekend, zoo wegens de uitals wegens hare uitgebreidheid,
eene uitgemuntende
die dezelve behelst,
Tafereelen,
Het

Bericht

die wel eens verwondering
heeft, doch haren oorsprong
breidheid,
gebaard
schuldig is
die den Heere VAN DER LINDE VAN SLINGELANDT, als aangebooren
aan de kunstliefde,
in het vergaderen
die
van Konststukken,
scheen, en zich al in vroegere Jaaren ontdekte
dus vindt men, om van andere braave Meesters niet te
thans gretig
worden,
gezocht
den
Konstheld
ALBERT CUYP, een zoo aanmerkelijk getal
melden, van zijnen stadgenoot,
.
Werken als men elders te vergeefs bij elkander zou zoeken."
En op bl. VII:
meermalen, pleeg
,,Men zou, in navolging van 't geene in soortgelijke gelegenheden,
deeze Verzameling,
door het schoonmaken
en afnemen van Oude Vernis (die
te geschieden,
door langen tijd geelachtig word) met meerder luister te voorschijn konnen doen komen;
zeer zorgvuldig
is geweest om de stukken niet door
doch daar de Heer Verzamelaar
en benadeelen,
is men te rade geworden
te laaten behandelen
Onkundigen
.
staat te laten, enz."
de zamenstellers
op bl. VI:
Nog verklaren
,,Dat door hen te opzichte der makers geene
zich uitstrekt,
meenden
zij zoover hunne kundigheid

alles in dien
.

bepaling is geschied,dan waaromtrent
dat volkomen te mogen doen."

STRIEP1)

CHRISTIAEN

(NASCHRIFT)
DOOR
A.

B RED

I U S.

R. SCHLIE, de geleerde Directeur van het Museum te Schwerin, zendt mij
naar eene mij tot heden onbekende schilderij
dezer dagen eene photographie
van STRIEP in het Museum te Stockholm, ?elaeel en al in den trant van
Het is 66n van de 2 stukken,
in den
MARSEUS 2) geschilderd.
catalogus aldaar 3) vermeld sub 640/0.
-,
- A""
.........
Une plante a larges feuilles, autour de laquelle volent des papillons
No. 649.
que
Sign6 C. STRIEP f. 0.67 X 0.54.
guette un serpent.
No. 650.
Des plantes
pres d'un chapiteau papillons, et serpent. Signe C. STRIEP
f. 0.60 X o.q.8.
DR. SCHLIE voegt hierbij:
OTTO

HOUBRAKEN'S Angabe, dass STRIEP in der Art des O.
bestaetigen
Die
habe.
Uebereinstimmung
obiger Bilder mit denen des O. MARSEUS
"MARSEUS gemalt
Von Wichtigheit
ist somit, dass STRIEP als ein abhangiger
,,ist wirklich frappirend....
,,Diese

Bilder

1) Zie Oud-Hollan?lII bl. 217-219.
I bl. i66-i68.
2) Zie Idem
3) Eerst onlangs verschenen.

'

292
Er malt theils nach
5 Bilder welche wir bis jetzt kennen beweisen das.
Beide
Meister
sind
als
aelter
er : MARSEUS ist i 6 i 9/20
,,OTTO MARSEUS, theils nach KALFF.
ein
auf
das
seiner Meisterschaft
KALF
schon
ihn
der
Hohe
malt
1643
,,geboren,
Bild,
Weder
MARSEUS
ist
von
STRIEP
KALF noch
,,zeigt.
abhangig, STRIEP ist der abhangige.
Colorit der Schweriner
,,Woher ' aber kommt das prachtvolle
Bilder, womit er die beiden
,,erscheint ;

,,eben
,,dass
"Name

die

das bleibt noch eine Frage....
Meister tibertrifft....
nun, est ist genug,
genannten
Existenz verholfen haben nnd dass er kein leerer
wir STRIEP zu einer geschichtlichen
geblieben ist."
Ik meen hier niets

aan te moeten

toevoegen..

VONDELIANA.

II.

HANDSCHRIFTEN

VONDEL'S

(Slot)
DOOR
J.

H.

UN

G E R

P het huwelijk van SYBRANT DE FLINES en AGNES BLOCK in September 1674 maakte VONDEL, ofschoon reeds 87 jaren tellende,
twee
schoone gedichten,
van beide
de
handschriften
bewaard
zijn
gebleven.

zelfs wel de oorspronkelijke
kopieen, daar zij
Dr.
P.
Six
Amsterdam
die ze
te
toebehooren,
Jhr.
J.
der familie van Winter
uit de papieren
had, tvelke verwant was
aan het geslacht de Flines.

thans

Misschien

aan

Het eerste handschrift
heeft tot opschrift "Ter bruilofte der
E. getrouden SYBRANT DE FLINES en AGNES BLOK" en is onderteeenkele spellingvarianten,
overeen met
kend : J. v. VONDEL. De tekst komt, behoudens
dien bij van Lennep (XII bl. 54), alleen leest men in het handschrift
in vs. II "d'ander
heeft Natuur getroffen" in plaats van "d'ander
heeft zijn wit getroffen."
- I
handVan het andere gedicht
L.
XII
twee
dit
bestaan
bl.
huwelijk
(v.
55) op
Een daarvan komt in de uitgave van van Lennep gefacsimileerd
schriften.
voor; wie het
thans bezit, weet ik niet. Het andere berust, zooals ik reeds zeide, bij den heer Six. De
teksten zijn bij beide geheel gelijk, slechts zijn er kleine spellingverschillen
in vs. 8 en 20.
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komen overeen met het eerstgenoemde
handschrift.
Het facOpschrift en onderteekening
simile bij van Lennep doet ons zien, dat dit handschrift
is
door
gebruikt
BRANDT, blijkens
de paginatuur-aanwijzing
in den linker- en de cijfers in den rechter-bovenhoek.
Dit facsimile is zonder de aanwijzingen
nieuw
voor
de
op
gereproduceerd
Tlondel poYtyetten van den
heer Alberdingk
Deze

Thym.

handschriften

_
zijn

de

laatste,

die

om

hunne

waarde

letterkundige

belang

inboezemen..
Voor

ik

echter

de volgende rubrieken
moet ik nog, behalve een paar
die eerst onlangs door ons ontdekt zijn, eenige manuscripten
handschriften,
bespreken, die,
ten gevolge van een andere rangschikking,
door ons niet in het eerste opstel vermeld zijn.
In de eerste plaats moet aangeteekend
worden, dat er nog een handschrift van een
overga

tot

van VONDEL'S Vredewensch
aan C. HUYGENS bestaat.
Het zijn slechts de
fragment
eerste twaalf verzen ; het handschrift
verschilt met het boven besprokene alleen in den titel.
Het is eveneens onderteekend :
_7USTE.
is de brief, welke HUGO DE GROOT aan VONDEL schreef om hem eenige
Belangrijker
te geven voor het heldendicht
den groote, waaraan onze dichter
inlichtingen
op Constantijn
reeds

voor in de uitgave van
geruimen tijd bezig was. Hij komt gefacsimileerd
bl.
zonder
nadere
in
de twaalf folio-deelen
2 r 2)
eenige
(III
toelichting;
nergens
is dan ook niet altijd gemakkelijk
te lezen en niet
ontcijferd. Het handschrift
woorden. De heer Alberdingk Thym is de eerste geweest,
men op. twijfelachtige

Van Lennep
is deze brief
zelden

stuit

die den brief,
zelf bevindt zich in de

Het handschrift
ontcijferd en gedrukt heeft').
gedeeltelijk,
de
van
PAPENBROEK
te
brief
is
Leiden;
verzameling
geschreven
op een vel folio, dat echter
vooral aan den bovenkant
de tekst
veel geleden heeft, terwijl ook, aan de rechterzijde
van
facsimile
enkele
onleesbaar
is
Het
het
bij van
op
plaatsen
geworden.
kopieeren
Lennep was dus zeer moeilijk voor den graveur.
'
De brief luidt als volgt 2) :
(Ick hebbe oock uyt uw schryven en bygevoegde ,Lyckkiaght") 2)verstaen de swarigheid, die u E. (is overgekomut door het afsterven van uwe) ega, wetende door ervarenthcii hoe veel sulcken geselschap waert is. God, die ons allen onder de wet van de
;
sterflyckheidt hecft laten geboren worden, heeft ons oock daerby 't verstant gegeven,
om ons te buigen onder synen wille, ende ons met het gebruick van den toegelatenen tydt
te
laten (genoegen ende) niet soeckende met ondanckbaerheidt ons eigendom toe te schryven
"
tgene maer geleent en was tot wederseggen. Alle twelck ge(lyck) ick weet dat u
E by hemselve wel can bedenken, oo?k anderen, als het van noode waer, doen verstaen, soo vinde ick seer loffelyck dat u E de gedachtenis van uwe beminde hebt ingegriffyt in de harten van allen, die de constige dichten beminnen. Ende gelyck gemeen.
lyck den arbeidt ons aftreckt van het alte sware gevoelen van ons leet, soo meen ick
.
dat u E wel sal doen, ende sich ernstelyck begeven tot hei vorderen van het Constanalthans

.
'

?)Z?G'/?i87iIbI.29T.
2) Het cursiefgedrukte is aanvulselvan den heer AlberdingkThym.

'
.

\
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tynsche werck, waer van ick yet heel sonderling verwacht. Wat aengaet de spelen, die
by de oude Griecken ende Troianen ende by derselve navolgeren by de Romeinen
bekent syn geweest, ende by edele persoonen geoeffent, dat selve weet u E. dat by
, '
Homerus ·ten tyd van Patroclus begraving, by Virgilius ten tyde van die van Anchises
by Statius ten tyd van die van Archemorus int breed syn geschreven. Van die spelen
_.
solemneel, die tot Constantini tyden toe by de edele syn geoeffent
syn daer twee
decursati..
geweest,
equestris, olim Troia dicta de quo videndus Servius ad V(irgilii)
(adem) que hippica vocatur in constitutione Justiniani, C(odex) de Aleatoribus3) en het tweede
de scheepstrydt, die Majuma is genoemt geweest, waervan can yet hebben van Arcadius en Honorius, C(odex) de Majuma. ) Uit de voorste wet van Justinianus sien wy dat tot
,
synen tydt toe en oversulx noch lang na Constantyn, syn geoeffent geweest by gequalificeerde personen, tspringen te voet, tspringen met de pols, tworstelen en het
tornoyen sonder scherp: sulx datmen in alle dese spelen de edelen toe te schryven
niet en can missen: Ende alwaer het datmen Constantinum, die de geleertheidt bemint
heeft, iet dede in 't gebruick brengen, uit de oudheid gehaelt, sulx en waer niet vremt.
Alleen moet men daer niet inbr(en)gen ludos gladiatorios, de welcke hy als een goedt
Christen heeft verboden, als te sien in Lege unica C(odex) de gladios penitus tollendis 6): de
theatrale spelen moetmen oock handen buiten de edele personen, als synde vyl en
veracht. D(igestae seu Pandectae) L. I. de his qui notantur infamia. U E sal niet qualyck
doen te lesen een boeck dat een treffelyck rechts-geleerde Balduinus 6)heeft gemaekt de
legibus Constantini. Hiermede wil ick endigen en u. E met myn heer HOOFT: doctor
KOSTERen alle anderen van dien slach alle voorspoedt wenschen. Tot Parys den 5 Juni
u E dienstwillige H. D. GROOT.
de
met
wagen,
singen,
tloopen
.
snaerspelen was by de Griecken
de
Romeinen
onedel,
edel, by
ten veracht.
doch bedanck de heer BARLAEUSseer van het toesenden van syn oratie over de wonderlyckheden der menschelyke siele tselve wordt hier seer gelesen en gepresen.
dit most ick uwe E. mede deelen en
_
t'Amsterdam 1635 den 18 Junij
blyve uwe E. gewillige dienaer
T. V. VONDEL.
Het adres luidde :
Aan mynheer den heer
'
.
P. CORNELISZ. HOOFT
Drost
te
'
Muyden.
Van dezen brief zond VONDEL een copie naar HOOFT en voegde er het onderschrift
_

schrijven bewaard
bij. Wij mogen blijde zijn dat op deze wijze DE GROO'r'S hoogstbelangrijk
na den dood van zijn vrouw (Januari
is gebleven, daar we er des dichters gemoedstoestand
De
van
van
als zou VONDEL'S lust om
kennen.
uit
leeren
meening
Lennep,
1635)
aan

zijn heldendicht

weerlegd,
oorzaken
3)
4)
6)
larum.

te werken

hij
integendeel
hem van zijn plan

door

scheen

dit verlies

opgewekter
doen afzien.

gebroken
dan ooit.

zijn, wordt er ten stelligste door
Eerst jaren later zouden andere
,

1
Corpus Juris, Digestae seu pandectae Lib. ir, Tit. 5 en Codex Lib. 3, Tit. 43.
Corpus Juris, Codex Lib. III,Tit. 45.
5) Corpus Juris, Codex Lib. ii, Tit. 43.
DE GROOT
bedoelt hier waarschijnlijkhet boek; FRANCISCI
BALDUINI
Juriscons.Commentarij.De legibusXII tabuTertia sed plen? nova editio. Basileaeper Joannem Operinum(1557)in 80.
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Toen

CONSTANTYN HUYGENS in het begin van 1639 het gedeelte van het Daghwerck, dat voor de pers bestemd was, voltooid had, zond hij het ter beoordeeling
aan zijn
Amsterdamsche
HOOFT geeft ons daarover eenige inlkhtingen,
vrienden.
in een brief 7)
aan HUYGENS van 9 Februari
deedt my daetlijk heiligh1639: "U Ed. Gestr. Daghwerck
avondt neemen van ander werck.
Ick scheidd'er
niet uit, eer 't uit was: uitgezeidt
bedt
en taefel: ende besteld'
het voort aan den Heere BARLAEUS. Deez, houdende
noch zijn
vond
het
daer
te
doorzien
met
de
H.
H.
kamer,
goedt
gezamentlyk
MOSTART, BAEK en
daeraen besteedt hebben.
Maer de vergaeVONDEL, die nevens my eenighe avondtuiren
dring hield zoo wel geen streek, dat ik yder beletten kon, 't gedicht eens nae zich te
om het in 't bezonder voorts te leezen. MOSTART en VONDEL hebben yets aanneemer,
dat den taelschik
oft zy zich dien
geteekent
betreft;
op dat U Ed. Gestr. overweghe,
met ons vergelyken
konde, dewyl 't wel passen zoude, daerin eenen gemeenen
aeraaende
voet te volghen.
Evenwel kan ik niet alles voor vol aenvaeten,
wat hun behaeght:
ende
VONDEL dunkt my somtyds knorven in de biezen te verzoeken."
Deze taalkundige
van VONDEL en MOSTART zijn beide bewaard geopmerkingen
bleven onder de handschriften
van HUYGENS, toebehoorende
aan de Koninklijke Academie
te

Amsterdam.

Dr.

Th.

der Koheeft ze in de Tlerslage?a en Mededeelingen
Jorissen
van HUYGENS en
voor het eerst uitgegeven
met de weerleggingen

ninkli,?ke Academie 8)
merkt daarbij terecht op: "A1 de aanmerkingen,
door VONDEL gemaakt, betreffen kleinigmeer of min gebruikelijke
van zeer
woorden en veranderingen
heden, meervoudsvormen,
aard."
ondergeschikten
Daar

de

T?erslage?a en mededeelÙzgen
de lezers van dit tijdschrift

handschrift

om

de somtijds

zeer kleingeestige

critiek

niet onder

ieders

ook in staat

bereik

te stellen,

zijn, geef ik hier dit
kennis te nemen van
°

van VONDEL,

DAGHWERCK.
_, ?VONDEL'S AANMERKINGEN.
1. v. 55.
Die sy selver maeckt en
Die sy selve maeckt en breeckt.
breeckt.
2. v.57.
Gemackelyckcn 7ionde, liever
Door gemackelicken vonde.
vond, men seyt geen vonde.
3, 4. v. 62.
O God suyvere de locht, en
weere 't weer van ongenae.

O God suiver tocla de lucht
en wee1 het weer van ongena.

5. v. 62.
Laet ons sucht en traen-sucht.
spaeren.

Laet

ons druck eit tranelt
sparen.

HUYGENS' ANTWOORD.
Selver is, by ons, soo gebruyckelick als selve.
Men seidt emmers vonde, als
't slaeghs komt, soo wel als ter
selver stonde, met vollen mozzde,
enz, selfs buyten dicht, en met
bevallickheid.
Dese veersen schijnen niet verstaen te wesen; ick spreeck niet
in imperativo, maer in subjunctivo. Deus purget en avertat.
Druck en tranen, vile et plebeium est. ick hebb met het
woord siecht, suspirium, ende
sucht, genegentheid willen spelen.

7) HOOFT'S
Brieven III, bl. 277,
AfdeelingLetterkunde. Tweede reeks,. Derde Deel Amst. C. G. van der Post, bl. 234, waar men ook MOSTART's
aanmerkingenafgedruktvindt.
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DAGHWERCK.

VONDEL'S AANMERKINGEN.

6. v.62.
(Lange legg' het wegh en
_
wijt.)

.

Legh het lange wegh en wijd
'
,

7. v. 63.
Staen uw Sterren, Sterr, als
Sterren Die haer oogh in
_ ,
punten sperren En betintelen schoon weer;
8. v. 64.
Tleven is soo korten span.

En ons sjJelle1t helder weer.

Tleven is een korte span

'

>
9. v. 65.
Soo diep sien ick inde boecken.

Soo diep sie ick in de boecken.

10. v. 68.
Noyt en wast van myn bekommer.
11. v. 74.
Dan ick elders had verdouwen.

Dan ick elders had verdoltwen. Geen phrasis.

I2. v. 76.
.
Met den beck en met den
buyck.

Met den beck, liever met den
mond.

13. v. 79,
Maer die plecken, en dat
vuyl, en.

Maer die vlecken. Liever.

14 v. 85.
Tot verwin van over-spyse.
15. v. 88.
Als men u gesangs toe leyt.

Tot verwin van overs?yse
Geen phrasis.

16. v. 90.
Aen ons backhuyzen vergapen.

17. v. II3.
Twijnt de draeden van uw'
kracht.

_

Noyt' en wast van 7izo?itbekommer. Geen phrasis.

Als

za;tg word toegeleit.

Aen ons gulsigheia vergapen
of aan ons lekkernij vergapen ; geen backlanvsen.

Twijnt de dradelt van uw
kracht; geeri draeyen.
I

.
..

,

HUYGENS?ANTWOORD.
Wat knoop in dese biese gesocht werdt vatt ik niet, want
wederom spreeck ick subjungtive,
absit.
En ons shelien is een' valsche
uytspraeck voor en spelten ons.
Maer, betintden voor beteekenen
all tintelende heeft mij gansch poetice gedocht, neque muto factum.
In het woord soo steeckt de
heele emphasis van desen sinn,
die mij vreemd dunckt niet gevoelt te zijn.
Sien ick gebruyck ick sonder
onderscheid tegens sie ick, om
de vocalis will, naer 't mij in de
penn komt..
Phrasis in allen deelen: als bestier, voor bestieren; bejagh, voor
bejagen; methonderddiergelycke.
Braband spreeckt meest soo, et
videtur duplicis supini esse. Selfs
in Holland seght men meest all,
ick ben verkouwen.
Liever met den beck, om meer
als eene reden, te licht om te
begrijpen, te lang om te melden,
op sulcken beuseling.
Hadd ick vlecken geseght, men
hadder plecken voor gestelt: et
quid interest? quid operose nugamur!
Phrasis, buyten twijffel, en van
de beste.
Myne meening en uytspraeck
van soo veel gesangs is ongelyck
suyverer.
Men heeft geen acht willen
slaen op de verachtel1ckheid die
ick in 't woord bac khuyse1t gesocht hebbe, noch op het dobbels innighe vergapen, beduydende
sien, en gulsigh gapen.
Met voordacht hebb ick draeye?t
gestelt, daer mij draeden niet onbekent en was. Mij luste het
draeijen wat naerder te komen,
sprekende van twijnen: ende heeft
mij vrij gestaen, dewijlehet bij meer
als eene provincie in gebruyck is.

.

->,

.'
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DAGHWERCK.

,

18. v. I24...
Nu sijn allerley geluyten.

19, V. I29.
' Tot een tuyltjen magh ver.
heelen.
20. v. 135.
U ontstappen sy van bijds.
21. v. 157.
Dat wy in het Gewis verkoken.
22. v. 168.
Wie het hooger scheel als
oot.
23. v. 216.
My bekittelt een vermaecken.

24. V. 227'
'K kom, uw stonden niet be.
waecken.
Nadat

VONDEL'S AANMERKINGEN.

Geluiten valt hard voor geluiden.

Tot een tuyltjen mag verheelen. Liever anders.

Sy van byds. Liever anders.
Dat wij in 't gewisse koocken.
Als oot, voor
anders.

oit.

Liever

Bekittell, liever kitleit, want
mij kittelt etc.

"It kom, dit kan men niet
uitspreecken.

'

HUYGENS' ANTWOORD.

Mij heeft niet gedacht dat het
emmers in dicht, seer onschickelick waere, geluyten voorgeluyden
te derven seggen, c'aer oock een .
luyd eundem plura(em heeft, niet
tegenstaende haren oorsprong
mede van luyden is.
Oock buyten dwangh van Rijm
hadde ick dit woord gesocht,
noch niet begrijpende watt er tegen ,
stae, meer als tegen vergaderen
verknoo?en en diergelij cke.
Is van bids geen duytech ?
Ick hebb het voor goed, en heel
goed aengesien, en noch doe.
Veel liever verkoken om tastelicke redenen.
Oot is elders in Nederland alleen bekend, oyt of noyt gansch
buyten gebruijck; derhalven, in
dicht ten minsten, vrij.
Hoc de industria ineptire est.
Behalven dat, want hier niet komen en kost; en ick want soo
lang uyt mijn dicht sal houden
als tmogelick is, daer goede bedenckinghen op zijn, die ons hier
vant pad souden leiden.
Niet waerdigh te verdedigen.

Electra en de l?l'aeghden voltooid en afgedrukt
treurspelen
waren, zond hij aan HUGO DE GROOT, die zich destijds als "gezant van de kroon van
Zweeden"
te Parijs bevond, een exemplaar
met een begeleidenden
brief, waarvan het orionder de papieren van PAPENBROEK te Leiden.
bl. 346
gineel thans berust
Tegenover
van het derde deel van Mr. van Lennep's
er
vindt
men
een
facsimile van.
prachtuitgave
VONDEL'S beide

Het handschrift
is goed geconserveerd.
boven het adres staat K .
Op de achterzijde
DE GROOT'S fijn schrift:
van
PAPENBROEK
van achVONDELEN," terwijl
,,9 Sept.
teren in den linkerbovenhoek
het volgende aanteekende :
"Van deezen Brief, door VONDEL .
met

aan

den

gezant HUGO DE GROOT geschreven,
spreekt G. BRANDT in VONDEL'S leven
Men vindt op de hier aangehaalde
pag. 37, 38."
plaats het antwoord van DE GROOT
aan VONDEL.
.
ol
Bij van Lennep is de brief van VONDEI, niet geheel volgens het handschrift
afgedrukt ; in de 24 regels tel ik niet minder dan 41 tekst- en spellingvarianten,
groote en
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vermeld
geef ik in de noot 9) afzonderlijk op. Volledigheidshalve
door
het
lak
van
het
handschrift
het
dat
in
ik nog,
bij
openen
een stukje van den
reg. 14
brief is weggenomen.
terwijl van Lennep er in
Op het facsimile is dit niet aangegeven,
zijn afdruk geheel over zwijgt en er maenden voor in de plaats stelt.
Toen Mr. Jac. van Lennep
begonnen was VONDEL'S werken uit te geven, werd
van 1640)
van de Gebroeders (uitgave
hem door zijn vriend JAN SCHOUTEN een exemplaar

kleine.

De tekstverschillen

waarin de dichter
aangeboden,
handschriften
komen
schillende
in de eerste plaats
de namen
over

keningen
Rey der

de

mise-en-scene

De verhad geschreven.
aanteekeningen
eigenhandig
voor
en
bevatten
alle bij van Lennep
gefacsimileerd
aanteezeer uitvoerige
der tooneelspelers,
vervolgens
en eindelijk
een verandering
in de
van het treurspel

vierde bedrijf.
Over het algemeen zijn zij
heb ik enkele
der
de
namen
tooneelspelers
bij
vrij
afgedrukt ),
De heer van Lennep wist
te geven.
te maken,
of liever ophelderingen
opmerkingen
De eerste was een
van JAN LEMMERS en ADAM CARELS niets mede te deelen.
in het midden
tooneeldichter
der 17! eeuw, die o. a. Scipio en hlius
Sejanus, treurVAN GERMEZ
en
Over
ADAM
KARELS
Den
schreef.
blinden
spelen
Gauwoogh, tooneelspel,
priesteren

zuiver

aan

het

alleen

einde

van

dat

het

met

den heer J. A. Alberdingk
Thym veel licht verspreid 11); later zal ik misschien gelegenheid
In de rol van Benajas
hebben
nog eens op hem terug te komen.
is
deze
naam door VONDEL
PAULUS PIERSON op. Later
trad eerst de tooneelspeler
en vervangen
door TRIAEL, dezelfde als TRIAEL PARKER, die eerst de rol van
geschrapt
vervulde.
Dat deze "onleesbare"
naam werkelijk zoo luidt, kan ons nader
Mephiboseth
de Turck door DIRK KALBERGEN (Amst. 1652).
Muliassus
blijken uit het tooneelstuk
is

Het

reeds

is

Vos")
dichter

door

IZAAK
broeder."
aan den konstlievenden
TRIAEL PARKER, "gonstigen
opgedragen
is de bekende
tooneeldichter
uit die dagen, terwijl JAN MEERHUIZEN 13) zich als
heeft doen kennen, o. a. van een lofvers op PIETER VAN ZEERYPS'S AYfLeuYa en

9) VAN LENNEPverbeterde in de Nalezingenin het twaalfdedeel reeds eenige storendefouten. Onverbeterdbleven
n reg. II dat men uit de H. Boeckensoudeen in reg. 14 niet onztleven.
10) Op bl. 646 reg. Io v. o. lees ik echter getweinde(d. i. getwijndelinnen)vs. 6 eyt7? over getwerndelinnen vs. 6,
3, 7, op bl. 647 reg. 8. v. b. een otien kroon voor een op de kroon,terwijlhet vraagteekenachter Kite sol op bl. 647
behoort te vervallen. Het woord beteekent drinkbeker.
,
'
bl. 140.
Nederlandsche Kunstbode,1874, I. bl. 81, en Portretten van 7. v. d. T?ondel
Zie
over
hem
het
van
Dr.
A.
in
voor
Ned.
Taal
e?z
Letterkunde
bl. 63 en 223
het
12)
opstel
Worp
Tzjdschrift
J.
en De Amsterdammer,
weekbladvoor Nederlandvan 5 en 12 October 1884.
13) In JEROEN
JEROENSE'S
KoddigeeazErnstige Opsclzrifteiioj Lyiyfens,Wagens,... t'Amsterdam,r7I8 II bl. 76 leest
men het volgende "Begrafnis-briefje.
Tegens Dingsdag den 25 Mey, 1655. Werd UE. ter Begraaffnisgebeden met ANNA
ROKESVAST
naagelaate Kind van zalige RokesJansse Vast Hof, wiens Vader en Moeder geweestis zalige -7an
Roberse Vast Hof', beide geweeze Bore-makersen Yzer-kramersin de Spaarpot- of Gapersteeg,en Maritje Hermans,behouwtdogter van 3'an Pietersse Meerhuizen,Kunstkooper, Acteur van d'AmsterdamscheSchouwburg, en Tamponistus
van de Burgery onder den E. Heer Kapitein Nicolaas Pancras, dogtersdochtervan wylenzalige Huibert ThysseSwart, in
Dirks Lelyveld,zuster van
zyn leven Opziender en Penningmeestergeweest in d'Opkomst van de Beemster, en A?zzza
Pieternelle Rokes Vast Hof, Nigje van Jan Freriks van der Burg, Facter van de Gemeene Lands Middelen,en Lambert
AndriesseHoutkooper,en al de Predikanten, genaamd Gisteranis,en al de Quakelsen de Dymants,en de Van der Hooge
woonende tegen over 't Heere Logement, op de hoek van 't Gebed zonder end op de Grim, ten half eenen precys als
vrind in huis te komen. ' Lyk zal in de oude Sinter-KlaasKerk begravenworden."
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uiteen
(Amst. 1646). Hij werd ook wel Jan Tamboer genoemd; zooals`blijkt
van
DAVID
bl.
van
Het
eerste
deel
van
de
Amsterdamsche
men32
QUESTIERS
op
gedicht
GERRIT
Anno
't
lachend
afbeeldzel
SMIT,
1658, getiteld "Op
gelmoez, f Amsterdam,
van den kluchtigen
JAN MEERHUYSEN, anders JAN TAMBOER" ; op bl.
Tooneel-speelder
I57 van hetzelfde liedboekje vindt men een gedicht van CATHARINA QUESTIERS eveneens
Brusanges

"Op

het lachend

atbeeldzel

was hij tegelijkertijd

van Jan Tamboer."
Blijkens het hier medegedeelde
begrafenisBovendien
bestaat
er
een
kunstkooper.
nog
allerbelangrijkst
tusschen JAN VOS en JAN TAMBOER," in 1660 "tot Utrecht by

brietje
-.
pamflet: "t'Samenspraeck
van de
Dit exemplaar
Gebroeders
berust
SYMON JASPERSZ." uitgekomen.
thans onder
heer J. L. BEYERS te Utrecht.
den
.
van VONDEL'S gedicht op de
rest mij nog te bespreken een handschrift
Eindelijk
Collection in
afbeelding van VoSSIUS, dat door DE VRIES gevonden werd in de Harleyon
het Britsch
Daar

Museum.
de tekst

geef ik hier beide

van het handschrift

lezingen

naast

eenige

elkaar.

aardige

varianten

heeft met den gedrukten,
"
,,'

Op het afzetsel des Professors der Historien,
GEERAERTVOSSIUS,
'"
kunstigh geschildert door JOACHIMSANDRART.
(Naar het harzaschriJt)
'
.
,
,

Op het afzetsel van den Heere
GEERAERTVOSSIUS,
.
Kercke
Canonick der Aertsbisschoppelycke Kercke
te Kantelbergh,
der Aertsbi;3schoppelycke
Kunstigh naar 't leven gedaen, door JOACHIVI
14).
?SANDRAR'T

Laet sestigh winters vry hetVOSSEN-hooftbesneeuwen,
Noch gryzer is het brein dan dat besneeuwde hoof[:
Dat brein heeft heughenis van vyftigh hondert ceuwen,
En al haer wetenschap, in schriften afgeslooft ;
Sandrart, beschans hem niet met boecken en met blaren,
Alwat in boecken steeckt is in zyn hooft gevaren.
J. V. VONDEL.

Laet sestigh winters vry dat VoSSEN hooftbesneeuwen,
Noch grijzer is het brein dan't gryze hair op 't hooft :
Dat brein heeft heughenis van meer dan vijftigh eeuwen,
En al haer wetenschap in boecken aigeslooft.
Sandrart, bestuw hem niet met boecken en met blaren,
Al wat in boecken steeckt i7 in dat hooft gevaren

van VONDEL, die voor ons belangrijk zijn om hunne
literarische waarde, min of meer uitvoerig behandeld heb, is de beurt gekomen, aan die manuOnder
scripten, die ons alleen als h a n d s c h r i f t van den grooten dichter belang inboezemen.
in alba amideze rubriek
heb ik alle opdrachten
van boekgeschenken,
naamteekeningen
Nu ik alle echte

corum
..
.

handschriften

en dergelijke in chronologische
volgorde vereenigd.
Allereerst
komt hier dan in aanmerking
dit handschrift.
Den E. E. Heere WARNERERNST VANBASSENRaed ende Schepen der stede Amstel,
dam word dese Hecuba vereert van
syne E. E. dienstwillige
J. V. VONDELEN.
\

"*
14) Deze tekst is waarschijnlijkde oudst gedrukte, men vindt het gedicht naar deze lezing in de uitgave van x6q.xvan
de Gebroeders(Cat. Vondel-tent,No. 239 b.). Bij van Lennep komt een eenigszinsafwijkendentekst voor, overgenomenuit
VonTDEL's
Poesyvan x644. In het handschriftstond in vs. 4 eerst in boeckenafgeslooft.
ERNSTVANBASSEN
was schepen in de jaren 1618, 1621,1623en 1625.commissarisvoorkleyneSaeckenin
15) WARNER
in 1620, 1622,1626en 1627,commissarisvan de Wisselbankin 1628en Rekenmeester
Tresorier-extra-ordinaris
i6ip en
in 1629en 1630,in welk jaar hij op den 10 Septemberstierf.
-
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Dit

kan bijna niet anders dan in de tweede helft van 1625 geschreven
zijn, want de opdracht van De Amst`eldamsche Hecuba aan ANTONIS DE HUBERT is gedateerd "desen sesten van Oegstmaend,
1625". Het is dus een van de oudste handschriften
die thans bekend
wekt het echter een exemplaar
van de Hecuba
zijn.
Bevreemding
te zien aan WARNER ERNST VAN BASSEN, die in het geheel niet tot de
,,vereert"
vrienden van VONDEL behoord?.
Hij was koopman in aardewerk en vervulde verschillende
in
de
doe n
;,
regeering;,
hij had zich echter als ijverig contra-Remonstraut
betrekkingen
handschrift

en werd door VONDEL in zijn Rommelpot van 't Hanekot (1627) als Malkus 16)aan
VONDEL zoo kort voor hij den Palamedes
de kaak gesteld.
Waarom
in het licht gaf
kan ik niet nagaan.
1625) aan dezen VAN BASSEN zijn Hecuba
(November
aanbood,
er in dezen tijd, bij afwijkende
Misschien
bestond
politiek e
meenirlgen, tusschen hen

kennen

een

die later plaats maakte
vriendschappelijke
verhouding,
berust thans op het Rijks-Archief
te
Het handschrift
aan
den
heer
G.
VAN
VOSHOL.
behoorde het
BEELDSNIJDER
J.

toch

relatie.

voor

een min gunstige

's Gravenhage;

vroeger

'
is het volgende, dat ons tevens in aanraking
dergelijk handschrift
brengt met
Het luidt aldus
eene tot dusverre in VONDEL'S werken niet voorkomende
:,
persoonlijkheid.
Een

,

Den eerzamen zeer voorzienigen en kunstlievenden
KORNELISDlEDRICKSZKOOL.
t'Amsterdam 1651
i
den 1genin Wintermaendt.
J. V. VONDEL.

Wie deze KOOL of
Op de vraag:
antwoord geven.
Ik weet alleen van hem,
van H. L.
is. De eerste vier uitgaven
en 16l5s verschenen
17). Behalve boeken,

COOL is, kan ik tot heden nog geen
dat hij boekverkooper
of boekdrukker'

,

voldoend

geweest
SPIEGHEL's .f?eYt-S?ie? lZel zijn bij hem in 1614
gaf hij ook prenten uit 18); zijn adres staat op
te vinden is. DE VRIES teekende
te Amsterdam

die op het Prentenkabinet
een houtsnede,
Notaris-archief
een acte op. gedateerd den
nog op het
DIRCKSZ COOL zich "wegens
veelvuldige
occupatien,

14 October

i 65 z, waarbij CORNELIS
in
swakheyt
syn gehoor en andre
van Jan
over de kinderen
van de voogdij
van i i
weduwe Marritien Harmans
bij testament

oorsaecken"
merkelycke
ontsloeg
hem door diens
Rochusz.
Boormaker,
Juni i 65 z voor den Notaris VAN TOL opgedragen.
veel

,
16) De "oude aanteekening"bij deze plaats luidt: "Warnar Ernst van Bassen, deze werd Malkus genoemd,om dat hy
aardewerken lcannenverkogt die slegts gelijlcMallcus66n oor hadden."
.
Hert-Spieghel.Hierbij ghevoechtzijn uiterste wil. Amst. C. Dz. CooL, 1614 in 40.
17)a. H. L. SPIEGHEL,
b. H. L. SPIEGHEL,
Hart-Spieghel.Amst. C. Dz. COOL,1614in 120.zonder Uyterstewil.
c. H. L. SmEGHEL,
(se..1614).
Hartspieghel.Amst, C. Dz. CooT L,i6i5 in kl.80.Met portret,gegraveerddoor MULLER,
d. H. L. SPIEGHEL,
Hartspieghel,Amst. C. Dz. COOLL,1615 in kl..80.Metportretin houtsnededoor C. VANSICHEM,.
i8) Hij schijnt zelf een niet onaanzienlijkekunstverzamelinggehad te hebben, die later aangevuldwerd door zijn zoon
COOLvryer op de agterburgwalover de bal1leCOOL. Na diens dood (begraven : i October x701 CORNELIS
CORNELIS
verkocht.
alles
werd
steegh)

"
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Fodor vindt men een door JAN LIEVENS geteekend
Eindelijk,
op het museum
van COOL, gemerkt
Het stelt een bejaard man voor en kan dus
portret
J. L. 1649.
zeer goed de afbeelding zijn van den uitgever van den Hert-Spieghel.
Met achttiendeeeuwsche hand is hierbij een "Bijschrift van C. D. COOL" geschreven:
Dus zal 'k alleen voor u mijn kinderen en neven
Eens leven na mijn leven
Nu leef ik (belgt u niet) voor die zyn in de ly
Voor Weeuw, Wees, U en my

' '
.
',

'
.

'

.

Waar

zich dit handschrift
van VONDEL thans bevindt, weet ik niet.
Het behoorde
aan
Dr.
G.
in
D.
SCHOTEL
en
werd
November
de
van gemet
bibliotheek
J.
vroeger
1877
noemden heer door Mart. Nyhoff verkocht. Nadere inlichtingen
omtrent den kooper konden
mij thans
graaf

niet meer verstrekt

worden,

had DE VRIES een afschrift

gelukkig

van deze auto-

genomen.
In 1660

kwam VONDEL'S tweede vertaling van Virgilius' werken in het licht; de
en verscheidene
malen herdrukt, deze was geheel
was in 1646 in proza verschenen
in verzen.
Tweemalen
een dergelijk werk te vertalen is bijna een reuzenarbeid te noemen.
Er blijkt zeker uit, dat VONDEL niettegenstaande
zijn klimmende jaren een buitengewone
werkkracht
bezat.
eerste

,

Van

een exemplaar
op groot zwaar papier zeer fraai in
rood fluweel, verguld op sn6e, binden en schonk het aan CORNELIS DE GRAEFF, aan wien
had.
met een fraai gedicht, dat voor het boek te vinden is, opgedragen
hij deze'vertaling
Onder

dit werk

deze opdracht

liet onze dichter

plaatste

de volgende

VONDEL eigenhandig

Uwe Weledele gestrenge
ootmoedige dienaar
J. v. VONDEL.

t'Amsterdam 1660
den 4 en van Herfstmaent

.%
p

Dit

dat werkelijk een prachtexemplaar
exemplaar,
het eigendom van Mr.
tijde van de Vondel-tentoonstelling
die het echter afstond aan het Koninklijk
Oudheidkundig
Den 29 Februari
167 i schreef VONDEL op verzoek
ARNOLD

MOONEN, predikant
Deventer,
ons mede op bl. 6 van het twaalfde

ze

16y I

veranderd

Van
der
welke

dan

te zijn.

het jaar 16y
vier behooren

Het handschrift

behoort

mag genoemd worden, was ten
D. A. KOFNEN te Amsterdam,
aldaar.
Genootschap
van den dichter
in diens

en taalkundige

album.

Van·Lennep
regels
deel.
Het jaartal schijnt van 1670 in
thans aan Jhr. van Rappard te Utrecht.

tot ons gekomen, niet minzijn het grootst aantal handschriften
het
tehuis :
in deze afdeeling
autographen,
zijn alle slechts
van
VONDEL'S
van
de schutbladen
vertaling
zijn
geschreven

waarschijnlijk
op
OVIDIUS' 1!?etamoYphose?i, die juist
.:

enkele

te

deelt

regels:

in het begin

van

1671 verschenen

was.
.

1';

'
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In de eerste
t"

.
,

.

plaats

een dergelijke opdracht aan MICHIEL HINLOPEN, aldus luidende :
Nobili Domino
D. MICHAELIHINLOPEN
_
t.
Utriusque juris Doctori
'
.
",consecrat dedicatque
humilis tuus ex animo
'
JUSTUSVONDELIUSAgrippinas

.
.
Amsterodami,
I67 r, 3 Martis.
Dit handschrift
behoort thans aan Jhr. Mr. DEN TEX te Amsterdam.
'
De tweede autograaf
doet ons een nieuwe persoonlijkheid
kennen, die tot heden
.. '
niet
VONDEL
voorkwam.
bij
nog
,
Aen den eerwaerdigen en geleerden heer
.
MATTHIASLUIDEWYK
priester en Minderbroeder
uwe E. ootmoedige dienaer
t'Amsterdam, 1671
J. V. VONDEL.
den 5en in Lentemaent.

.

'\II

Omtrent

dezen priester heb ik het volgende op kunnen sporen. Hij werd den 8 April
en trad in r 651 in de orde der Paters Minderbroeders
Recolletten.
Den
? 63 s geboren
. 3en Zondag van den Advent van 1652 deed hij zijn kloostergeloften
en werd in 1659 tot
naar Amsterdam
MATTHIAS LUIDEWYCK werd als missionaris
priester
gewijd.
gezonden
om Kapellaan
of medehelper
te zijn van Pr. FRANCISCUS A.NGELINI in de "Boom" aan
de Kalverstraat
bij het Sophia-plein;
hij kwam aldaar den 6 Mei 1662 aan. Tot zijn dood
December
was
in
werkzaam.
de
Boom-statie
(18
hij
in die betrekking
1679)

_,..

Het

,

dat voor een exemplaar
der vertaling van Virgilius'
Werckcll, van
handschrift,
is
thans
in
het
van
BIEDERLACK
te
Amsterdam.
bezit
den
heer
H.
( I66o) geplakt is,
J.
Minder gelukkig ben ik geweest om wat te weten te komen omtrent de volgende autoIn een exemplaar
van VONDEL'S vertaling van Ovidius leest men op het schutgraaf.
'
blad de volgende opdracht:
Aen den eerentvesten heer MAURITSVANDER TYE mynen gunstigen heer en vrient
'
uwe E. dienstwillige
t'Amsterdam, 1671
J. v. VONDEL.
den 11 denMay.
Het boek was, tijdens de Vondel-tentoonstelling,
in het bezit der firma FREDERIK
&
MULLER
Co.
In

,

hetzelfde

schonk VONDEL aan zijn
jaar
i6y,
op "den 25en in Lentemaent"
KATARYNE DE VRIES een exemplaar
van D. HEINSIUS' Lo fsanck vatt -7ezus
Christus.
den
titel
dit
van
4o
Tegenover
boekje schreef VONDEL eigenhalidig
eenige
met
men
kan
z.e bij VAN LENNEP op bl. 670 van het 7edeel,
regels
zijn handteekening;
De heer J. A. ALBERDINGK THYM, in wiens b ezit dit boekje is
vinden.
gefacsimileerd
achternicht

maakte
rande

van dit handschriftje
het eerst gewag
in het eerste deel van de Dietsche Waen gaf daar tevens een facsimile er van.
schonk VONDEL nog een exemplaar
van zijn Ovidius, voorzien van een
Eindelijk

'
v

,

304
aan JOAN MAESTRICK. In de prachtuitgave
Mr. VAN LENNEP vindt men
opdracht,
"
in het twaalfde
deel (bl. 2) hiervan
een facsimile, terwijl ,de tekst op bl. 273 van het
elfde deel te vinden is. Het handschrift
behoorde vroeger aan den heer W. EEKHOF
te Leeuwarden
en is thans het eigendom van den heer A. Tit. HARTKAMP te Amsterdam.
over een echt handschriftje,
datum draagt en in
Nog blijft er te bespreken
dat geen
alle opzichten zeer de aandacht verdient.
In een exemplaar
van VONDEL'S Poëzy, uitgave BRANDT (1682), in het bezit van
.;
den heer W. VROLIK, bevinden
zich op een der schutbladen
de volgende eigenhandig
door VONDEL geschreven
regels:
.
.. '

. :w.,

,

dat i sis: :

£. , ,

.

In het liet der liederen.
Sta op, ghenaeckme,
myn vriendin
schoone
en
myn DUIVE, myn
koom herwaert..-+.
J. V. VONDEL.

,

..,
,

,f:,-

Deze

,
V

vs.

2 en

zijn ontleend
te
schijnen
gericht
Het
toegesproken.

woorden

,

.
"

.

aan het Hooglied van Salomo, cap. II vs. 10 en cap.
die door VONDEL als
zijn tot een bepaald
persoon,
anders
zal
iets
het wel niet zijn - draagt
brietje

wordt
maar wie is die DUIVE ?a
al het karakter
eener uitnoodiging,
en
geheel
DE
VRIES
en mij te sprake, nu eens dachten'wij
kwam deze vraag bij
Dikwijls
aan DUIFJE VAN GERWEN, die in 1637 met JOAN VAN DE POL trouwde, dan weer scheen
het ons toe, dat VONDEL voor zoover bekend is, niet genoeg met hen bevriend was om
Een enkele maal ging onze vertermen als "myn vriendin, myn schoone" te gebruiken.
DUIVE

beelding

zelfs verder

en we brachten
.
'

het briefje in verband

met TESSELSCHADE. We meenden
.
""
_
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in te mogen zien.
Doch dat waren slechts gissingen, die alle
"billet-doux''
Wie hier bedoeld wordt, waag ik niet te beslissen ; ik noodig
grond van zekerheid misten.
maken
van
onze letterkundige
dus allen, die werk
uit, te trachten deze
geschiedenis,
vraag op te lossen.
dat dubbele waarde voor ons heeft.
Tot deze rubriek behoort nog een handschrift,
er

Het

dan

een

is niet alleen

een onduidelijke

maar het verklaart
en uitvoerigste
tevens
manuscripten,
brieven. Ik bedoel het afschrift van HUYGENS' gedicht:
1626. Het fraaie, karakteristieke
CONSTANTER Hag. Aprili

een der oudste
plaats

uit HoOFT'S

L'anatomie,
satyre, geteekend:
schrift, waarmede de acht bladzijden
schrijver
BRANDT
.

er

van

dit

was.

schoone

zijn gevuld, kan geen twijfel bij ons doen ontstaan, wie de
is het, dat VONDEL'S levensbeschrijver
GEERAERDT

Merkwaardig
handschrift
heeft, blijkens
gekend
Dit's met Vondels handt geschreven.

der laatste bladzijde:
ver ik weet, niet gedrukt

en gaarne

zou ik het hier

aan den voet
zijn aanteekening
Het gedicht zelf is, voor zooeen plaats gegund hebben als mijn

het veroorloofd

had.
de verzameling
papieren van HUYGENS, die bewaard worden in de Koninklijke
Academie
van Wetenschappen
te Amsterdam,
zijn van dit gedicht nog een paar handschriften van den dichter zelven te vinden, waarvan het een, blijkens de vele doorhalingen,

bestek

In

het klad is.
waarschijnlijk
In een brief van den 27'n Augustus
1630 aan HUYGENS schrijft HOOFT, behalve
vertaalde
van JOIN DONNE, ook het volgende: *
over de hem toegezonden
gedichten
als
zoo
vonden
zijn elders,
op den aerdbodem,
geroept, ende meer
,,want
hooghvliegende
als
is

mannelijk
uitzettende.

bezichtighen,
van U. Ed.

de kraght van adem ende kloekheit der spieren, waermede hy die ter keel
komende van onlanx U. Ed. Wyvenhater
ende Ontledinge
te
Niettemin,
zoud' ick geen' minder moedt hebben op de handt van deze ende anderen

als op eenighe
van de zijne, zoo zy t'zaemen
aen 't worstelen
afkoomst,
.:.
BRANDT teekende
waeren."
hierbij aan in zijn uitgave van Hooft's werken (1671) "Een
..1
Fransche
Clorinde" (Zie brief No 53.)
Satyra, l'Anatomie de
Het allerlaatste
dat tot heden bekend is, werd reeds door Mr. VAN
handschrift,
LENNEP in facsimile
in
VONDEL'S werken (XII. bl. 66) "Het zijn eenige
opgenomen
regelen

,,die predikant
bevel
Admiraals,
°'

in het album

geschreven

gekomen."
Terecht

was

aan boord

voerde,

en

van GERARD KROESE," aldus wordt het daar toegelicht,
van het schip, waarop ENGEL DE RUYTER, de zoon des
die waarschijnlijk
door BRANDT met hem in kennis was
'
.. '

noemt

van Lennep het een "aandoenlijk
het buitengewone
handschriftje";
dit handschrift
en dat van het bruiloftsgedicht
voor SYBRAND DE FLINES
en AGNES BLOCK is zoo opvallend, dat nadere opgaven omtrent des dichters lichamelijken
toestand in die dagen geheel overbodig
Van een 87-jarig grijsaard, wiens vaste hand
zijn.
verschil

zijn

tusschen

helderheid

vingers

van

ter nauwernood

geest

verried,

eenige

regels

komen

we op den man, die met bevende,
het
op
papier kon brengen.

onzekere
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- Heb

die handschriften
welke nog
behandeld,
bladzijden
voorgaande
facsimile
ten
dienste
thans
is
de beurt
stond,
nauwkeurig
mij
het
bestaan
wel
doch
die
ik
bekend is,
aan een tiental, waarvan
niet heb
mij
gekomen
ze
hier
kunnen
Ik
laat
chronologisch
terugvinden.
volgen.
Van VONDEL'S gedicht "Op de ledige uren van den geestrijcken
Heere CONSTANbestaan

ik

in

of waarvan

de

een

TYN HUYGENS" (v. L. II bl. 673) heeft Mr. J. van Lennep een handschrift
bezeten. Het
is
niet
het
dus
hem
door
later in zijn bezit
gebruikt voor zijn uitgave; waarschijnlijk
In den auctie-catalogus
zijner bibliotheek
gekomen.
(Fr. Muller 1867) is het onder N°.1,

is

en onderteekend
2396 vermeld als een "eigenhandig
geschreven
gedicht van 8 regels in 4°."
Een ander handschrift,
dat spoorloos
verdwenen
in den
is, vond ik beschreven
Mr.
VAN
DAMME
onder
N°.
in
der
van
P.
2458
catalogus
(1764)
quarto: "Joost
boekerij
van Vondel.
De Amsterdamsche
Amst.
1626, Precent
van J. v. Vondel aan
Hecuba,

_

Van hem zelve geschreven.
In Hoornen band."
Het bracht 3 gl. 18
Jacob
Hinlopen.
in vroeger of later tijd kunnen
st. op. Nergens
heb ik eenig spoor van dit handschrift
de
dezer opgave.
zoodat
ik
zou
aan
ontdekken,
juistheid
bijna
gaan twijfelen
I
Van later dagteekening
die door de firma Frederik Muller
zijn twee handschriften,
pø
in
werden
den
der
van Mr. J. H. van Swinden
opgenomen
catalogus
autographen,
Het is in de eerste plaats het
(April
iS66).
van het gedicht: "Schout Bont op 't hondekot
'°
"tres curieux" hier
toogen, dat de bijvoeging
werd
weer
het
op nieuw geveild, nu
(1867)

avec les changements
du poete"
ik
zal
wel
niet
te be- ' "
behoeven
geseten," etc. ;
zeer zeker van toepassing
is. Een jaar later
"brouillon

In wiens bezit het
door Beyers te Utrecht.
toen overgegaan
is, schijnt, ondanks al mijn pogingen, niet meer te vinden te zijn. Het had
in December
1862
behoord
aan PH. VAN IaIM?ORGH, wiens verzameling
oorspronkelijk
Mart.
Nyhoff onder den hamer was gekomen.
bij
Het tweede handschrift
is dat van het gedicht: Hartebreecker,
dat in den catalogus

)
'

van

Swinden

de
gements
van Voorst... '

aldus
sa

avec des chanwas: "poeme autographe,
N°. 944 beschreven
der heeren
curieux."
was het in het bezit geweest
Vroeger

onder

main,

Den 30 Maart 1841 werd te Amis het volgende:
geheimzinnig
manuscript
het Huis met de Hoofden
een handschrift
geveild, in den catalogus onder
N°. 166 aldus geschreven:
Vaers op de Titelgeschreven
"J. VAN VONDEL, eigenhandig
Een

sterdam

in

van denLeeuw."
Het werd met een "begrafenisbriefje
print van L. AITZEMA'S Herstelde
zelve" voor 1o gl. aan Brondtgeest
In de uitgaven van VONDEL'S gedichten
verkocht.
is dit vers niet opgenomen;
kon ik het ' =
ook in de uitgaven van AITZEMA, die ik raadpleegde,
niet terugvinden.
Zoo deze opgaaf dus betrouwbaar
is, hebben we hier te doen met een
onbekend gedicht van VONDEL. Evenzoo is het met een ander vers. In den catavan JAC. lkiARcus (verkocht in September
logus der boeken en manuscripten
1750) vond
ik onder N°. 28 in de atdeeling handschriften
een ,,Album amicorum GOSINII
beschreven
a NIENDAEL V. D. M. inter Remonstrantes,
van VONDEL,
1660, waar inne de Handschriften
geheel

°
/

.

'

307
HUIGHENS, DECKER, VOS, SOET, etc. 2 vol." Het werd verkocht voor 12 gl. 10 st. Kort
daarna
meende ik het op het spoor te zijn in den in 1851 uitgegeven
catalogus der
van Voshol (N°. 14 der alba amicorum).
Toen
van Jhr. J. G. Beeldsnijder
handschriften

.
°.

in de collectie handschriften,
alba, enz. zooals
autographen,
wij er echter naar zochten
vonden we, helaas slechts een deel ; ook dit manu- ?'die in 1882 aan het rijk was overgegaan,
de
in
de
Van
gedichten zijn alleen die
omschrijving
opgegeven
script is dus verdwenen.
dat van VONDEL is niet te vinden in zijn werken.
van JAN Vos en DE DECKER gedrukt;
%

Door
van

den

K. Fuhri
heer

J.

VONDEL

°

werd in April t851 de verzameling
handschriften
te 's Gravenhage
en daaronder
door
verkocht
wass een "eigenhandig
W. Verwey

en onuitgegeven
gedicht, zijnde een lykdicht op den admiraal
Het werd, naar het schijnt door J. Tetroode
gekocht en deze gaf in
het Zondagsblad
van i I Mei 185 I dit achttienregelig
"So leght
gedicht uit, beginnende
stael"
Daar
ik
het
dan onse Admirael."
de
die
enz.
noch
"Helt
handschrift, noch
by 't
Ruyter
geschreven,
DE RUYTER."

laatste

onder de oogen heb kunnen krijgen, kan ik niets omtrent de echtheid
Zondagsblad
zoowel van den autograaf als van het gedicht zeggen.
de hier genoemde handschriften
heeft er nog een bestaan, dat reeds om
Behalve
meermalen
ter
werd
sprake
zijn belangrijkheid
gebracht en waarbij ik daarom niet langer

het

te staan. Het is het handschrift van TESSELSCHADE'S vertaling van Yeruzalem verlost.
Het werd op de auctie van Damme (1764) door een zekeren Dubois
voor 28 gl. 15st. gekocht. , .
a
'
vereerd
en door hem bezongen
dichter
Het handschrift,
dat aan den
JACOB SPECX
werd
is evenzeer onbekend.
Uit dit gedicht blijkt, dat het "met een' styl zoo net," "de

behoef stil

deugt

van

zijn, blijkt
Voor

Welk
trompet."
niet uit het vers.

TROMP
verder

der gedichten

op de Trompen

hier nu bedoeld

kan

de beide overige handschriften
Tafreelen van Philostratus"
en de
"ettelijke
ik
naar
het
bl.
van
dezen
"Hollandsche
17
op
spreekwyzen"
jaargang
verwijs
Ten slotte nog het een en ander over de ten onrechte aan VONDEL toegeschreven
handschriften.
komt het eerst in aanmerking
dat van het gedicht "op de boeten betaelt
Daarbij
door P. Schryver"
L.
II
bl.
bl.
Nal.
(v.
322
25). Het wordt gevonden in het fraaie belangvan PETRUS SCRIVERIUS, dat in de laatste jaren herhaaldelijk
rijke album amicorum
is
zonder
er
dat
een definitieve kooper voor opdaagde,
totdat het eindelijk, zoo ik
geveild
naar Engeland

VONDEL'S gedicht vindt men op bl. 259; het is onderteekend
doet ons reeds twijfelen
P(alamedes)
V(an) K(eulen).
vluchtige blik op dit handschrift
of het van VONDEL is; "na nauwkeurige
met andere handschriften
blijkt, het
vergelijking
dat dit gedicht onmogelijk door VONDEL kan geschreven
zijn."
Even spoedig
van VONDEL
valt het hem, die slechts eens een echt handschrift
meen,

verhuisde.

Een

goed heeft gezien, bij het volgende op, dat voorkomt
op plaat XIV N°. 42 van een album
met facsimile's, in 1 8 1 8 door de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen uitgegeven, met toeX No, 4.
19)Dietsche
Spectatorvan 1879,bl. x sInoot.
2°) Oud-Holland,I bl. 137. 2°) De Nederlandsche
Warande,

....4
.1 -.1

308van Jacobus
Het is het gedicht, dat met den titel "Op een medalje
lichtingen
Koning.
van kornelis
Tacitus" in de uitgave van BRANDT 22) van VONDEL'S Poëzy (1682) gevonden
wordt. Door de onderteekening:
1. VONDEL, die nergens anders voorkomt,
kan men reeds
..
is.
dat
het
niet
echt
gissen,

.
°

'i'
,
,
'

Ook het handschrift
van

van

bl.

van den brief
een

"Aan myn Heer de Dróst van Muyde7z," waarfacsimile
geeft, moet evenzeer onder de onechte ge-

Lennep
(II
162)
worden.
Ik wijs om dit aan te toonen slechts op de handteekening,
die reeds
doet
verder
is
in
VONDEL'S
handschriften
een
P
dadelijk
twijfelen;
bekend, als in
mij
nergens
vs. 28 gevonden wordt, ook de meeste g's zijn verdacht.
Van Lennep deelde het gedicht
rangschikt

het

eerst

mede

naar dit handschrift,
dat hij ter inzage had gehad van "een minnaar van
Tot heden bleek mij niet, wie dat geweest was, evenmin, waar het, handautografen."
4' '
schrift zich thans bevindt,.
Over

de onechtheid

der handschriften

van de beide

Op de afbe?ld?nge?a
gedichten:
heb
ik
reeds gesproken,
CouzJreche/
Eeuwgety,
boven")
.
evenals over dat op de
Ik meen hier dus te kunnen volstaan
van Antonides.
afbeelding
met daarheen te verwijzen.
" 1,
van i 88 vermeldde
Dr. J. van Vloten, dat hij
Spectator ")
, In den Nederlandschen
van

den

E.

Heere

K.

en diens

in de Koninklijke
Bibliotheek
te Koppenhagen
een hhhdschrift van VONDEL gezien had
het
van
,=
gedicht:
Afseheit
Sophia AmaNa S5).
Gelukkig maakte DE VRIES juist een
om de kunstschatten
van het Noorden te bestudeeren,
zoodat hij in de gelegenheid
die opgave te controleeren.
Het bleek hem al spoedig, dat deze niet juist was en

van
reis
was

toen
was het voor ons spoedig
met de echte handschriften,
wij later zijn facsimile vergeleken
een uitgemaakte
schrift van VONDEL was.
zaak, dat dit niet het eigenhandige
aan den Heere J. v. Vondel
Eindelijk
nog een enkel woord over de "Vragen
hoe
te
noemen
in
Deze
Nederduitsch
?"
voorgesteld,
vragen werden door den pregoed

s'

dikant

ARNOLD MOONEN opgesteld en opgeschreven.
Mr. J. van Lennep gaf ze volledig
in het twaalfde deel zijner prachtuitgave
en schijnt gemeend te hebben, dat VONDEL
in dit handschrift
heeft aangebracht.
de veranderingen
en verbeteringen
eigenhandig
Hij

uit
.
.
.

zich

is ons eenig spoor gebleken van VONDEL'S zoo gemakechter;
nergens
handschrift.
/
kelijk te herkennen
; _
Slaan we na deze uitvoerige
een
den
blik
van
beschouwingen
°op
uitslag
onse
dan blijkt het, dat wij, waar van Lennep
slechts een 22-tal echte handonderzoek,
vergiste

schriften

van

aanwijzen, die ontwijis van een twaalftal, dat door
ons niet werd teruggevonden.
een gunstig resultaat mag genoemd
Ofschoon dit zeer zeker
De tot heden onbekend
worden, toch moet er nog oneindig meer voor den dag komen.
van onzen grooten dichter blijven dus een ieder dringend aanbevolen,
gebleven handschriften
.
-,
...
December
ROTTERDAM,
r884.
Dl. I bl. 583.Bijv. L. II. bl. 335. 23)Oud-HollandII, bl. 122en 132. 24)Aldaarbl. 231. 2i) Van LennepVII bl. 600.
1
_,
1%
felbaar

echt

VONDEL gekend heeft, z e s t i g handschriften
zijn, terwijl bovendien het bestaan opgegeven

kunnen

