JACOB VAN DRIEBERGEN,
1509).
vice-deken van het kapittel van St. Jan
Naar eme scllilderij ill de St. Jniskerk te Utreelzl.

VAN

JACOB

DRIEBERGEN,

EN

ZIJN PORTRET

BIBLIOTHEEK,

ZIJNE
DOOR

H.

P

N.

J.

VAN

EELDE

1).

de

van oude schilderijen,
in 1894 te Utrecht
tentoonstelling
trok zeer de aandacht een fraai geschilderd mansportret
gehouden,
had in de
) van
1502, dat sedert
tijd gehangen
onheugelijken
'
in de Janskerk.
van Kerkvoogden
vergaderkamer

van dit stuk (No. t 56) in den catade beschrijving
uit het geslacht ABCOUDE VAN
"Por tret van een kanunnik,
logus :
vermoedelijk
In
bonten
manchetten
en zwart kapje.
In de
met
zwarte
MEERTEN.
kleeding
Ziehier

een breede rol met de spreuk:
houdt hij een bril, in de rechterhand
Ùz
Ne quid respectes amicos
tibi argumentum
sitzwz:
semper
promptum
tu per te agere possis :
A1Z1Z071ativitate mee 66. Voor hem een geopend

linkerhand
Hoc
quod

crit

1) Het was mij bekend, dat de heer VANEELDEeenige jaren geleden ontdekt had, wie de geheim.
zinnige persooa was, voorgesteld op het portret in de Janskerk alhier ; doch dat hij door langdurige ziekte
verhinderd was zijne resultaten te publiceeren. Toen ik onlangs toevallig eenige papieren ontdekte, die ook
mij den sleutel gaven van het geheim, wendde ik mij tot hem met de vraag, of hij er bezwaar tegen had,
wanneer hij zelf de oplossing niet geven kon, dat ik dit deed. Als antwoord deed hij mij toekomen eene
lijvige portefeuille met aanteekeningen over het onderwerp, met opdracht daarmede mar goedvinden te
handelen. Tot mijne verwondering vond ik daarin het achterstaande artikel, geheel voltooid ; alleen aan
het begin, in die bepaling van den voorgestelden persoon, ontbraken (zeker door het wegraken van een
blaadje) een paar volzinnen,die ik gemakkelijkkon aanvullen. Verder ontbrakennog alle bewijsplaatsenen noten;
maar het materiaal daarvoor was geheel in de portefeuille aanwezig,zoodat ik ze gemakkelijkkon bijvoegen.
Ik meende door het bijwerkenen uitgeven van het stuk aan de Utrechtsche geschiedeniseen goeden dienstte
-,
.

2
een brillehuisje
en het jaartal 1502.
Op de knop van zijn stoel
getijdenboek,
met wapenschild.
Hetzelfde
een beertje
kwartieren
wapen met verwisselde
op
Deo provz"de1zs. prospectans.
Verder:
den hoek van de lijst.
esto.
modestus.
Utrecht."
Paneel 75 X 645. St. Janskerk,
Ik voeg

bij deze beschrijving

De achtergrond van
aanteekeningen.
de schilderij
is oorspronkelijk
groen geweest;
op enkele plekken is hij het nog
het
doch
is
nu
verder
De handen van den man
hij
grauw.
(zooals bij
hoofd),
(aan den derden
vinger van de 1linkerhand steekt een ring) zijn stijver gedaan
dan

eenige

het

en de toon
zeer goed weergegeven
waarop de vleeschkleur
a4ngezicht,
van het gezicht is de grijze stoppelbaard,
die
veel zachter is. Een bijzonderheid
men vrij duidelijk
kan waarnemen;
onder de muts komt het grijze haar uit.
De oogleden zijn dik, de oogen eenigszins
geloken, onder de oogen diepe groeven.
is slap en schijnt tot in den nek te
fluweelen
kap (niet ,,kapje")
zwarte,
maar hier heeft de schilderij,
evenals
vallen;
op andere plaatsen (zooals de
al
den
geleden '). De tabbaard, lang en afvallend,
1inkerarm) nog
geheele plek bij
De

gebloemd
satijn, met een fluweelen randje, maar zonder kraag of eenig
De
bonten
manchetten
daarvan.
zijn zeer zwaar en wijd openhangend;
spoor
uit het wijde bont, dat men bij de opgehouden
dit zou men althans
opmaken
ziet.
De rol in die hand is niet breed maar lang, en slingert zich
rechterhand
is

van

over de geheele schilderij
Het langwerpige
om het portret
heen.
Het jaartal 1502
te liggen.
den man schijnt op een blad perkament
de
o
en
de
2
ziet
men
de
rechts
onder
onderaan ;
sporen van de
In de inscriptie
2 en o, en ook een paar kladjes in de verf.
zijn

boekje voor
staat geheel
oude

cijfers
drie fouten

er staat niet promptzt11z, respectes en 1zativitate, maar promptu,
exspectes
gemaakt:
Het portret
is gevat in eene roode lijst met geprofileerd
en nativitatis.
goud
en rood binnenrandje,
In den linkerbovenhoek
geheel uit dien tijd.
prijkt een
wapen,

vermoedelijk

geheel

overschilderd.
ook

In den rechterhoek
en

heeft

een ander
nu dan ook

zeker
overschilderd
waarvan
gestaan
(Mouwer 2)),
de vorm van een schild zichtbaar
is. De woorden op de lijst luiden :
inodestus esto."
"Deo trudeiisl
prosperansl

wapen
alleen

bewijzen, - tevens aan den heer VANEELDEde welverdiendebelooning te geven voor zijne omvangrijke
nasporingen. Het stuk is geheel zijn werk: ik heb er niets in veranderd dan hier en daar een enkel woord
om een volzin beter af te ronden. Toch draag ik hierbij eene verantwoordelijkreid :ik vond in het stuk
niets te verbeteren ; mocht een ander echter van eene andere meening zijn en enkele kleine onjuistheden
ontdekken, dan draag ik alleen daarvan de schuld, die een niet geheel persklaar artikel drukken deed.
S. MULLEKFZ.
1) De nerf van het paneel schijnt hier en daar, vooral rechts, sterk door, en er zijn nog al barstjes in
de verf. Het gezicht is misschiennog het meest intact gebleven en het best van kleur.
2) Dit blijkt uit de beschrijvingvan de twee wapens van het portret door BOOTHop een los papiertje
bij zijne genealogie Driebergen.
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Wie

is deze

dient uit te gaan
waar
van het teit, dat de schilderij afkomstig
is uit het vertrek bij de Janskerk
maar
dat
1811
i
als
tot
van
thans Kerkvoogden
St.
Jan
kapittelkamer
vergaderen,
heeft.
dat wij te doen hebben
Voor de hand ligt dus te vermoeden,
gediend
grijsaard ?

Het

onderzoek

naar

het antwoord

Indien wij in het kapittel zoeken naar een
kanunnik
van dit kapittel.
allereerst
lid, dat in 1502 bejaard was, dan valt onze aandacht
op den persoon,
die j?{ren1ang vice-deken
was en die, in 1506 tot delien gekozen, bedankte wegens
heer JACOB VAN DRIEBERGEN.
En bij verder
onderzoek
zij n hooge jaren :
als
onze
keus
te
want
het
familie
der
blijkt
gelukkig
wij
wapen
geweest
zijn,
met

een

VAN DRIEBERGEN opzoeken,
blijkt dit hetzelfde te zijn, dat zoowel
van den grijsaard
als op de lijst der schilderij voorkomt
(het wapen
heeren VAN GAESBEEK). Blijkt het echter, dat het kapittel
van St.
in het
van
vice-deken
heeft
?
want
bezeten
portret
zijn
Werkelijk :
het

lsapittel

staat

opgeteekend,

den

dat de executeurs

2,cn Augustus
1509 toewijzing
en daaronder
St. Jan had gelegateerd,
van het testament,
welks bepalingen

deden

elkaar

protocol van
van JACOB VAN DRIEBERGEN
hij aan de kerk van
hetgeen

wel geheel in afwijking
zij ook voor een klein gedeelte schijnen
afdoende voor het gewenschte betoog -

noemen

slechts

te zijn, maar daarom niet minder
ipsius domini
JACOBI depictam".
?ymaginem

gevolgd

van

op den stoel
der machtige
Jan ooit een

Mij

dat er, dit alles bij
met name omtrent den

dnnkt

genomen
op andere punten,
(bij alle onzekerheid
van het portret) slechts weinig twijfel overblijft, of de voorgestelde
persoon
is : JACOB VAN DRIEBERGEN, kanunnik
van St. Jan 1).
Nog een enkel woord over het gewaad, waarin JACOB VAN DRIEBERGEN
is afgebeeld
en dat zeer weinig gelijkt op dat van een kanunnik.
Dit is juist,

maker

maar

toch

als zoodanig
voistrekt
tegen zijn identiteit
geen bezwaar. Wel is waar
onderscheidden
de kanunniken
zich door eene bepaalde kleeding, maar alleen in
de kerk. ,,In ecclesia utimur
deelt HUGO WSTINC 2)
super vestimenta superpelliciis",
ons mede

in het hoofdstuk

dan

ook

de

kon

men

De Itabitu et liabilacione.
IVIaar daarbij bepaalde zich
tot het dragen van geestelijk
buiten de kerk
gewaad:
zien tusschen
Het was wel
een leek en een kanunnik.

verplichting
geen verschil
treurig, maar het was ,niet anders : ook in dit opzicht bleven de kanunniken hun
half geestelijk,
half wereldlijk karakter
Er is dus niets vreemds in, dat
getrouw.
VAN
DRIEBERGEN
liet
in
Misschien
zich
schilderen
JACOB
zijne gewone dracht.
stempelt dit hem slechts des te meer tot het ware beeld van den seculieren kanunnik

1) Aan den oudheidkundi geDr. C. Boo2n schijnt dit noa bekend geweest te zijn ; a'.thansbij eene
door hem geschrevenegenealogie der DRIEBERGENS
ligt een los papiertje met de spreukvanheerJACOB ("Hoc
erit tibi argumentum" enz.) en de twee familiewapensvan de lijst van het portret.
2) Rechtsboekvan den Dom, p. 162.
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Dien kanunnik
kan men het niet kwalijk nemen,
dagen.
was.
En de man, die bij zijn uitersten
wil zoowel
tijd mensch
wanted
en zijne natuurlijke
dochter als de kerk bedacht, was, alles
een man uit 66n stuk.
Want
hij stierf gelijk hij geleefd had:
kerk liefhad maar ook de dingen, die van deze wereld zijn.
Zoo het portret mij reeds intrigeerde,
de persoon, die het
zijner

trok

voorstelde,
schijnlijkheid
Misschien
was daar eenige

al

meer

en

spoedig
Over
voor.
der kanunniken

reden

maar van de personen
vinden,
Het is waar, dat deze kanunnik
kend.
een sieraad
van hun tijd en hun college

niet

dat hij op zijn
zijne bloedverwel beschouwd,
als een, die de
naar

alle waar-

meer

mijne belangstelling.
de kapittelen
is nog wel iets te
is weinig in bijzonderheden
bekon gerekend
worden tot hen, die
onder

de beroemde
geestelijken
stonden, is zijne plaats niet.

waren;

in betrekking
dagen, die tot de kapittelen
ik geloof, dat hij als het type mag gelden van een klasse van personen,
die in de samenstelling
dezer colleges steeds een merkwaardig
element hebben
In he21 meen ik een waardigen
te zien van die
uitgemaakt.
vertegenwoordiger

zijner
Maar

zonen

uit

die door het verwerven eener
aanzienlijke
families,
een
bestaan
prebende
onbezorgd
capitulaire
bij eene goede positie verkregen.
om
zoo
te
Hij behoorde,
zeggen, tot de adellijke kanunniken-families;
hij heeft
en zelfs in de locale geschiedenis
in zijn kapittel
van zijn tijd eene niet onberol gespeeld.
in zijn leven en enkele uitlalangrijke
Eenige
omstandigheden
talrijke

jongere

in documenten
om zich althans eenig denkbeeld
te
geven gelegenheid,
en zoo mijne conclusie juist is, hebben wij zijne
van zijne persoonlijkheid,
voor oogen.
Er is dus wel eenige aanleiding,
om in hem het leven
afbeelding
en bedrijf van den seculieren kanunnik
uit de late nadagen van de middeleeuwen
na te gaan. Zoo moge hier dan eene plaats vinden wat ik over hem gevonden heb.

tingen
maken

de
JACOB VAN DRIEBERGEN was de zoon (naar alle waarschijnlijkheid
van JAN VAN DRIEBERGEN. Als bastaard
van Abcoude
had deze vrij
jongste)
Het
zou
voor
de
hand
deze
te
zoeken
in het
aanzienlijke
bezittingen.
liggen
welbekende
maar hieriri zou men dwalen.
dorp, waaraan hij zijn naam ontleende;
Aan

al zijne natuurlijke
kinderen had WILLEM VAN ABCOUDE bij testament eene
erfrente
van 200 gulden
te vestigen
verzekerd,
'sjaar?
op zijne goederen bij
Duurstede
of
elders.
VAN
DRIEBERGEN
vinden
Wijk bij
JAN
wij aldus beleend
met twee weerden, "den hoegen Roetvoet"
en het zoogenaamde
"cleyn weertgen",
beiden in het gerecht van Wijk gelegen.
Maar bovendien
hield hij uit de Gaesbeeksche
land;

en

goederen
dit huis,

te

leen

een

dat wij elders

steenen

huis

Lievendael

te

Amerongen

genoemd

vinden,

met tien morgen
schijnt het stam-
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van zijne familie geweest te zijn. Nadat zijn zoon WILLEM er mede bewas geweest,
ging het over op zijn zoon ANTHONIS YAN DRIEBERGEN,
van haar oom JACOB meer
wiens dochter
TYMANNA, die wij in het testament
dan eens ontmoeten,
zelfs den naam van het goed droeg en meestal TYMANNA

goed
leend

VAN LIEVENDAEL werd
VAN DRIEBERGEN
dochter

de

CORNELIA het

Toch

genoemd.
opvolger
aan haar

van

was niet zij, maar haar broeder JOHAN
vader in dit leen en bracht
diens

haar

man

VAN LOCKHOI:ST ten huwelijk,
in r536
aantreffen, toen Lievendael
Maar het beals eene ridderhofstad
erkend werd.
GERRIT

als den bezitter

door

wij dezen dan ook
de Staten
van Utrecht

hield

het

zoo komt het, dat wij het wapen van
eigenaren;
Lievendael
van de ridderhofstad
op de Stichtsche

zoodat

wapen
Abcoude-Gaesbeeck

van

de oude

als

dat

wapenkaarten
terugvinden.
Om het overzicht
der familie
naaste
betrekkingen.
Zijn broeder
dochter

noem ik nog eenige van JACOBS
was gehuwd met MARGRIET, de
LICHTENBERCHS hebben evenals de

te voltooien,
ANTHONIS

van

JAN VAN LICHTENBERCH; de
van Utrecht eene eerste
LOCKIiORSTEN, zooals men weet, in de geschiedenis
rol gespeeld.
Na den dood van ANTHONIS VAN DRIEBERGEN (van de drie
broeders schijnt alleen JACOB een hoogen ouderdom bereikt te hebben:
hij overMARGRIET VAN
leefde zelfs vele van zijne talrijke neven en nichten) hertrouwde

LICHTENBERCH

met

CORNELIS

FOECK;

met dezen

zien wij in 1478 JACOB VAN
evenwel geen nadere bijzonder-

DRIEBERGEN in een proces gewikkeld 1), waarvan
heden bekend
Twee eigen zusters
van JACOB waren beiden gehuwd:
de
zijn.
eene ALEYD VAN DRIEBERGEN met LUBBERT DE WAEL YAN VRONESTEYN, de
andere,
JOHANNA met ERNST of EERST TAETS VAN AMERONGEN, heer van
Groenewoude
onder Woudenberg.
Deze laatste,
die reeds in 1441I met haar

voorkomt
en dus de oudste zal geweest zijn, was de moeder van een
echtgenoot
en
die
zal wel de reden geiveest zijn, dat het voor een
talrijk kroost,
talrijkheid
stand.
Niet minder dan drie
groot gedeelte
zijn heil zocht in den geestelijken
zonen vonden
eene plaats
in de Utrechtsche_kapittelen.
Van dezen werd Mr.
van zijn oom in het kapittel van
JOHAN VAN AMERONGEN de medebroeder
St. Jan, die hem tot zijn executeur
en tnaakten PETER en JACOB
benoemde,
deel uit van dat van St. Marie.
Het is werkelijk geen wonder, dat de kapittelen
wel eens het toevluchtsoord
van de jongere zonen van den adel genoemd zijn!
Met een enkel
Zij

heette

familie,

TYMANNA

die verscheidene

woord

ik ook nog melding maken van JACOBS moeder.
tot eene Utrechtsche
behoorde
magistraatsaan
de
stad
heeft
en
die
daar in het
schepenen
geleverd
moet

MOUWER en

1) Raads dag. boek 23 Sept. 1478.
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een van die sterke huizen aan de Oude gracht, waarbezit was van den Mouwerenberch,
zoo'n eigenaardig
aanzien
door vooral dit gedeelte van Utrecht in de middeleeuwen
moet gehad hebben. Met haar zien wij ons dus verplaatst in eene Utrechtsche
magisvan aanzien, en deze vermaagschapping
van een bastaard van Abcoude
uit een dergelijken
kring zou opmerkelijk zijn, wanneer het niet bekend
dat
allen tijde in nauwe betrekking
tot de stad had
de
Stichtsche
adel
ten
was,
zien wij hem met
In het testament
van haar zoon, den kanunnik,
gestaan.
van
haar nagedachmaken voor de voortdurende
zekere zorg bepalingen
viering

traats-familie
met iemand

TYMANNA zal overgegaan
zijn op hare kleindochter
de
voor
wie
DRIEBERGEN
zoo'n bijzonder zwak
VAN
LIEVENDAEL, JACOB
nicht,
had en die hij daarom niet alleen zij n beste bed en een geheel stel roode zitkussens
Trouwenszwak
voor het vrouwelijk
tot zijne executrice.
naliet, maar ook benoemde
in het algemeen
heer JACOB, al evenmin als zijnen talrijken
schijnt
geslacht
tenis.

Haar

voornaam

in de kapittelen,
vreemd geweest te zijn. Eene natuurlijke dochter,
die wij eveneens in zijn testament
genoemd vinden, was de vrucht van deze zoo
ook
deze
En
menschelijke
neiging.
droeg den naam TYMANNA : men kan de
van dierbare betrekkingen
op verschillende
wijzen eeren!
nagedachtenis
Van de omgeving,
waaruit
keer
ik
nu tot den kanunnik
hij voortkwam,

medebroeders

zelf terug.
reeds op zeer jeugdigen
JACOB VAN DRIEBERGEN moet zijne waardigheid
want bij zijne admissie in 1454 kan hij niet ouder
hebben ;
leeftijd
verkregen
in het volle genot
dan 18 jaren geweest
zijn
Hij zal dus niet onmiddellijk
van de rechten en voordeelen,
In
aan het kanonikaat
verbonden.
zijn getreden
het

geestelijke

had

want hij was lid van de groote
hij den graad van priester,
der vijf Utrechtsche
waartoe
hij evenwel
kapittelkerken,

Priester-broederschap
eerst in i 503 toetrad 2).
verrichtingen
uitgebreide
zal hij ook ruimschoots

Aan

den

kunnen

dienst

deelnemen.

in de kerk
Maar

heeft hij dus in al zijne
gedurende
zijn lang leven

gelegenheid
gehad, om de talrijke belangen en
van het kapittel te behartigen.
Daartoe behoorde het bijwonen
aangelegenheden
van de veelvuldige
waarbij
hij, althans in de latere jaren van
vergaderingen,

zijn leven, zoo goed
Ook aan de

als nooit

hebben

ontbrak.

administratie

van

de omvangrijke

kapittelgoederen

had hij

1) In de verzamelngvan den heer VANHoErlcooP berustte vroeger een "scadeloosbrief"dd. Mei1454,
VANWINSEN
cn 6 anderente vrijen
waarbij Mr. WILLEMVANWijcK en 6 ancleren zich verbonden GoDScALC
van hetgeen zij aan het kapittel van St. Jan beloofd hadden, indien heer HARMEN
VOSCUYL
het mocht aanin het kapittel. (HS. van Buchell,
spreken over de admissie van hun ,swager" heer JACOBVANDRIEBERGEN
ie Suppl. 838 fol. 163 vs. R.arch. Utrecht.)
2) Zijn entreegelden(L z -- io? worden verantwoord in de rekening van 1503,zijndoodschuld(£ 3 - 7)
in die van 1509. (Stadsarch. Utrecht.)
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deze gebracht
kamers van beheer, waaronder
zijn deel en in de verschillende
wordt
of
wel
vinden
hem
meermalen
hij
aangewezen
werden,
afgevaardigd
wij
1),
dier kamers op te nemen en te onderzoeken
om de rekeningen
2). Er is geen
op zijne beurt waargenomen.
twijfel aan, of hij heeft ook de andere bedieningen
Moeielijke posten waren het in den regel niet, immers het eigenlijke werk kwam
maar toch, de officiatus stond aan het hoofd
der klerken,neer;
op de schouders
der administratie,
persoon en mocht zijne verplichhij bleef de verantwoordelijke
De aangename
een
ander
slechts
zijde
overdragen.
bij uitzondering
tingen
aan
emolumenten
van het ambt was, dat het niet onaardige
gaf. Meer hoofdbreken
der kanunniken:
misschien eene andere werkzaamheid
veroorzaakte
de uitoefening
Ook op dit gebied zien wij JACOB VAN DRIEBERGEN
der geestelijke
rechtspraak.
tusschen
een vicaris van St. Pieter en
een
In
in functie.
geschil
ingewikkeld
eener vicarie in de O. L. Vrouwenkerk
een vicaris van St. Jan over de overdracht
van het kapittel van
de
die
tot
eene
te Amsterdam, zaak,
kennisneming
werd JA.COB VAN DRIEBERGEN nevens den
St. Jan schijnt behoord te hebben,
l\1ICHAEL WISSONIS van Zieriksee

kanunnik

met

de instructie

3). Ook heeft
zooals blijken

bezeten,
zijner medebroeders
hem
tot hun executeur
bedie
van
hen,
beschikkingen
mag
als gemachtigde
van anderen 5)
in het kapittel
noemden 4), en uit zijn optreden
niet te overschatten;
maar
Men behoeft het gewicht van deze bezigheden
van het doen en laten der kanunniken.
Doch
zij geven alsmede eenig denkbeeld

hij

het

vertrouwen

van verscheidene

belast

uit de testamentaire

het is bekend
tend

genoeg,

dat de kapittelen

hunne

en de
geestelijken
werkkring
hun
stand
en hunne
door
Integendeel,

tot

hun

perkten.

waarlijk niet uitsluihunner goederen be.
een
aanzienlijke
bezittingen

bemoeiingen
administratie

in het gewest, en in de Staten van het land dan ook de eerste
invloed uit op den gang van zaken in
oefenden
innemende,
zij grooten
plaats
in de tallooze beroeringen,
waarvan ook de Utrechtsche
het Sticht;
jaarboeken
element

machtig

eene rol van
gewagen, speelde niet het minst de geestelijkheid
Ook op dit politieke terrein zien wij JACOB VAN DRIEBERGEN optreden.
waren moeielijke tijden, die aanleiding
gaven tot de onderhandelingen,

der middeleeuwen
beteekenis.
Het

ik zijn naam genoemd
De dood van KAREL DEN STOUTE en het
vind.
van
niet
den
opnieuw uitgeroepen
hertog ADOLF, hadden
sneuvelen,
lang daarna,
waarin

1) Hij werd aangewezen voor het beheer der Kleine kamer in 1502, voor de Fabriekkamerin 1504,
voor de Groote knmer in 1:506,opnieuw voor de Fabriek in 1508 en voor de Kleine kamer in 1509.
2) B.v. voor de Fabriek in 15053) Het register der processtukkenberust in het Utrechtsche gemeente-archief.
(test. v. 17 Juni i5oq.)en van den deken JOAN MARTIJN (test.
4) O. a. van JOHANVANAMERONGEN
v. 24 April r,5o6).
(30 April r5o.1).
5) O. a. van den kanunnik ABR.VANLEWENBERCH
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in het

vooral

eene grenzenlooze
veroorzaakt.
De
naburige Gelderland
verwarring
en
Geldersche
in heftigen strijd over de regeering
Bourgondische
partij geraakten
in het hertogdom
en betwistten
elkander
de voogdij over ADOLF'S zoon, den
nochtans in zijne
jongen KAREL VAN GELDER, dien MAXIMILIAAN van Oostenrijk
macht
De troepen
hield.
van den Bourgondischen
stadhouder
WILLEM VAN
EGMOND

trokken

over

de

Veluwe

en maakten

zelfs de grenzen van het Sticht
Dit bewoog de stad Utrecht
en de vijf kapittelen,
die in dezen stand
onveilig.
van zaken samengingen
met eene eensgezindheid,
die in hun verkeer maar al te
zeldzaam
steden
het voorstel te doen tot het
was, om aan de Overijsselsche
houden van eene gemeenschappelijke
te
dagvaart
Harderwijk 1).
Er
want

waren

behalve

allen

uit

ook

de

trachten

verscheidene

men wenschte te beraadslagen ;
zaken, waarover
men
te
beramen
om het gevaar, dat voor
dacht
die
middelen,
Geldersche
voortvloeide,
ongeregeldheden
tegen te gaan, zou men
om in de geldkoersen
zaak
ten allen tijde) eenige
(eene netelige
de

orde

te brengen, en verder zien, wat men met vereende
te bewaren en de gemeenschappelijke
belangen
26en Mei 1478 had de samenkomst
plaats, en al kunnen
de

rust

niet

nagaan,

toch

krachten

doen

te bevorderen.

kon,

om

Op den
daarvan

wij de resultaten
als
een
van
die de
de
zij merkwaardig
weinige pogingen,
van het Sticht in het werk stelden, om door hun samengaan
is

deelen
verspreide
de naderende
onheilen

de afgevaardigden,
die aan de bijeenkomst deelnamen,
Met den deken
vinden wij JACOB VAN DRIEBERGEN genoemd.
VAN
tot
behoorde
van zijn kapittel,
de
VIANEN,
hij
JOHAN
vertegenwoordigers
van de vijf godshuizen,
in
met we1ken naam de kapittelen
van de bisschopsstad
de landstaal
digden
Rhenen

der
en

te bezweren.

Onder

Daar verschenen
verder de afgevaargewoonlijk werden aangeduid.
stad Utrecht,
die van de drie Overijsselsche
steden, ook die van
de
steden
die
het
meest
van
de
Geldersche
benden te
Amersfoort,

der stad Groin de haast had men ook eenige gedeputeerden
hadden;
den
audientie
te
Duurstede
die
toevallig
VTijk bij
bij
bisschop op
waren,
ningen,
deel te nemen.
conferentie
verzocht om aan de Harderwijksche
Het moet dus een talrijk gezelschap
geweest zijn, dat in den avond van
lijden

te Harderwijk
Het zal zeker
den genoemden
bijeenkwam.
dag in de ,,herberghe"
die niet in bijzonderheden
bekend zijn, plechtig genoeg
bij de beraadslagingen,
maar de afgevaardigden
gingen anders volstrelit niet onder den
zijn toegegaan ;
zeer goed den
toestand
benarden
Integendeel,
zij hebben zich blijkbaar
gebukt.
tijd

weten

te korten,

en het gezelschap

liet geene

gelegenheid

voorbijgaan,

om

1) Vgl. over deze geheele zaak het Bricvenboekder stad Utrecht ad 17, 23, 25 Mei 1478, en de
Sacramenti.
na
ad
van
den
2en
kameraar
der
stad
over
Dynsdach
1478179
rekening

9
zich

van

de

maaltijden,
dat er van

beslommeringen
aan drinkgelagen,

Het
der politiek te verpoozen.
aan het onthalen
van elkander;
veel werk

die

ontbrak

niet aan

het schijnt zelfs,
is gemaakt.
Ook
betreft kunnen de

verschillende
bijzonder
genoegens
en wat dit
niet
werden
herbergen
vergeten,
onderweg
reis
en voor een deel over
Utrechtsche
wier
over
Amersfoort
afgevaardigden,
Men
Nijmegen
gehad hebben om te pleisteren.
liep, menige schoone gelegenheid
de

voor zoover men de kanunniken
kent, dat de geestelijke
veilig aannemen,
die van de partij waren, zich deze feestelijkheden
heeren,
gaarne hebben laten
het
naar
oordeelen
komt
en
te
zijn uiterlijk
mij voor, dat ook
welgevallen,
JACOB VAN DRIEBERGEN niet de man was, om zich bij zulke gelegenheden
te laten.
onbetuigd
kan

anders
waren
de omstandigheden,
waaronder
hij andermaal,
Eenigszins
Wel
als
van
waren ook
de geestelijkheid
i48 r,
optrad.
vertegenwoordiger
toen de onlusten het gevolg van de verwikkelingen,
die alom bij den dood van
KAREL DEN STOUTE waren ontstaan ;
maar nu was Utrecht zelf het tooneel van
den strijd, en van eendrachtig
der kapittelen
met de stedelijke regeesamengaan
in

ring

was ditmaal

geen

sprake.

van dit jaar had er in de stad een
van een besluit van den raad, dat
der Hoeksche
partij in het Sticht en de

In Augustus
naar aanleiding

plaats gehad,
van Montfoort,
het hoofd
van den bisschop,
niet naar den zin was. De uitslag
voornaamste
tegenstander
de
en
zich meester maakten
van het gezag en
was, dat
zijn aanhang
burggraaf

hevig gevecht
den burggraaf

weder in openlijk verzet kwam tegen den landsheer.
Bisschop DAVID,
van
kant
den
steun
VAN
die
van FREDERIK
EGMOND, heer van IJsselstein
zijn
op
en Buren, kon rekenen, trachtte
de stad tot onderwerping
te brengen.
Hij riep
de leden der Staten
daarom
en
van
dat
eischte
bijeen
hen,
zij partij zouden
de

stad

Onder de afgevaardigden
der vijf godshuizen
verscheen
wederom JACOB
kiezen.
VAN DRIEBERGEN met den deken van zijn kapittel.
heeren verDe geestelijke
aan de zijde van den bisschop
klaarden
te willen blijvcn, en de kapittelen,
die
zeiden
de
te
moeten
namen
met
zij
houding hunner
gedepuraadplegen,
genoegen
Dit strookte

geheel met het verdere gedrag der Utrechtsche
geestelijkhoezeer
bevreesd
voor de toeneming
van het Bourgondische overwicht,
heid, die,
in de hand gewerkt werd en ook haar gezag dreigde te
dat door den bisschop
teerden.

nochtans
in
overvleugelen,
en slechts
wanneer
optrad
het

der
drijven
met de
eindigde
dischen

deze

troebelen

zij voor geweld
factie.
De
Montfoortsche
volledige

overwinning

altijd met de meeste gematigdheid
moest bukken de hand leende aan

maar
strijd bleef lag
hangende,
van bisschop DAVID en den Bourgon-

invloed.
Blijkt hieruit
....................

en uit het voorafgaande,

dat JACOB VAN DRIEBERGEN onder
-
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een man van eenige beteekenis
was, op hooger leeftijd schijnt
zijne medebroeders
in
meer
en
meer
te
De omstandigheden
het
aanzien
zijn toegenomen.
kapittel
zijn
Immers
als oudste lid van het kapittel, was hij aangehiertoe
mede.
werkten
Dit gold niet alleen voor de kapittelvergawezen om den deken te vervangen.
in deze latere jaren
waar wij hem meermalen
(na 502? de eerste plaats
deringen,
die het hoofd van het
maar ook voor de geestelijke
zien innemen,
plichten,
Misschien
was het dus als plaatsvervanger
van den
te vervullen
had.
kapittel
van
de
oudste
dat
misschien
alleen
omdat
een
deken,
hij
JACOB
priesters was,
VAN DRIEBERGEN de leiding had bij eene hoogst eigenaardige
ceremonie, waarvan
van het kapittel in dezen tijd gewagen.
van nieuwe klokken voorzien was, en
Het geval wilde, dat de Janskerk
het lag geheel in het kader van den. katholieken
eeredienst, dat deze, als bestemd
voor den dienst der kerk, behoorlijk gewijd en gezegend werden. De formaliteiten,
de annalen

die men hierbij in acht nam, vertoonden
zooveel overeenkomst
met het toedienen
het
met
Luther
aan
het
van den heiligen doop, dat
hoofd, de geheele
nageslacht,
daarvan heeft uitgemaakt.
Hoe dit
voor eene onwaardige
, ceremonie
nabootsing
van de nieuwe klokken
der Janskerk
werd door JACOB VAN
zij, de wijding
DRIEBERGEN (8 Maart i 506) met veel unctie verricht;
zij had plaats in tegenen
van het kapittel
aantal
de
secretaris
van een
woordigheid
belangstellenden,
relaas over op, dat ik hier ter wille van
nam er in zijn protocol
een uitvoerig
het bijzondere

der zaak

,,Anno
Marcii, hora

etc. sexto

quarta
DRIEBERGEN, senior
cum stola in collo
cum

vasculo

laat

volgen.
die vero octava,

mensis
Reminiscere,
que fuit Dominica
dominus
venerabilis
vir
JACOBUS DE
post completorium
canonicus
ac presbiter,
indutus ac mappa cinctus
religione

cerofariis duobus, exivit sacristiam
precedentibus
pendente,
in manibus
suis deferens,
continente
oleum sacrum crismatis
et
dominis
omnibus
accessit
ad navim
cum
subsequentibus
ecclesie,

infirmorum ;
ad locum, ubi pendebant
due campane noviter fuse,
succentore
et choralibus,
ad benedicendum
Et juxta librum dictum Pontificale,
eas.
qui ibi paratus erat,
fiebat earum benedictio
hoc modo.
Nam primo benedicebantur
et exorzizebantur
VII salmos, scilicet Miserere
sal et aqua, ut in Pontificali,
et chorus premittebat
mei

deus,

ut
cum

Jacobus
inter lavandum
Eis

lotis

sacro,
linteo
quibus

et

palmis

in
et

Istis actis prefatus dominos
Quadragesima.
cum aqua benedicta.
lavabat
Et
campanas

spergebat
alta voce salmi

legebantur
tersis cum

cum oratione
mundo,
dictis

mandati

tempore

mundis,
mappis
Tunc
ut in Pontificali.

Lauda
fiebat

anima

oratione

et incipiebat
quod comburebatur,
de foris faciebat cum oleo sancto

mea usque finem salterii.
una crux cum oleo

in eis intus
dicta

Vox domini
septem

extergebat

illud cum
finem

usque
salmi ;
et cum crismate

cruces,

11
dicendo
Deinde
ut in Pontificali.
thus in igne et
quatuor,
ponebatur
sub campanis,
et legebatur
sic quod totum recipere potuerunt,
Deats in
Tunc legit ewan.gelium Luce 1 ntravit
5£fiesi<sin quoddain,
sancto, ut in Pontificali.
et ultimo benedicebat
comburens
in
lineum
et
linum; ac emundans
pelvi
eis,
in presencia plurimorum
manus recessit
ad sacristiam.
Actum
sexus
utriusque
hominum 1)".
intus

turribulo

Toen

deze

plechtigheid
plaats greep, moet JACOB VAN DRIEBERGEN omoud
Toch zou hem op dezen eerbiedwaardigen
zeventig jaar
geweest zijn.
te beurt vallen: nog in het najaar van
leeftijd
nog eene hooge onderscheiding
door
werd
tot deken gekozen. De benoeming
hetzelfde jaar
zijne medebroeders
hij
van
met
stemmen
in
de
die op den
geschiedde
eenparigheid
kapittelvergadering,

streeks

was uitgeschreven
en in
1506 voor de verkiezing
3Ien October
Maar JACOB VAN DRIEBERGEN aarzelde om
van den gekozene.
wenschte
den.
Hij
gebruik te maken van den tijd van beraad,
en toen deze verstreken
was, bedankte
hij plechtig voor de

tegenwoordigheid
haar te aanvaardie hem toekwam,
hem toegedachte

waardigheid
(5 December
1506) :
van dit ambt eene te zware taak.
den secretaris

op zijne jaren, meende hij, was de vervulling
Ziehier de verklaring,
die hij daaromtrent
voor
van het kapittel aflegde:
alias de mense Octobri die ultima concorditer
electus fui per vene-

"Cum
dominos

meos

ad officium decanatus
ecelesie
capitulares
est
licet indignus;
et quia mihi a jure constitutum
Traiectensis,
randi sex ebdommedarum
et non amplius;
quare ego Jacobus
corde et ore coram vobis notario et testibus:
dico et protestor
rabiles

sancti

Johannis
teinpus delibeetc. respondeo,
quod

non sum

ad tale officium

ydoneus
terreor,
quia senio
dominos
venerabiles
officio absolvant
De

zaak

exequendum,
qui etate premor, sermone impedior, officio
confectus et pluribus aliis incommodis
Ideo rogo
obstrictus.
ut
alium
et
me
a
tali
oneroso
magis ydoneum eligant
meos,

2)."
was hiermede

niet afgeloopen :
vreemd genoeg, niettegenbleef JACOB VAN DRIEBERGEN tot aan
bedankte,

echter

staande

hij voor het dekanaat
zijn dood aan het hoofd van het kapittel.
Zoolang hij leefde, werd de zetel van
den overleden
deken JOHAN MARTIJN niet vervuld of alhans niet ingenomen door
Want wel weten de bewie dit dan ook geweest
den benoemde,
moge zijn.
en deliens der Utrechtsche
lijsten van proosten
kapitte1en voor dit tijdvak
maar het blijft bij de bloote vermelding
van
deken van St. Jan te noemen;
van den genoemde,
naam en van het zitting nemen of optreden
JOHANNES

staande
een
den

VAN EYL (naar

men veronderstelt,

een natuurlijken

1) Resolutionvan het kapittel van St. Jan, 8 Maart 1506.
2) Resolutionvan het kapittel, 5 December i5o6.

zoon van den Bourgondischen
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PHILIPS VAN BOURGONDIE) is in de
geen spoor te ontdekken 1). In verband hiermede is het
dat
een opmerkelijk
nauwelijks drie maanden na het overlijden van JACOB
feit,
zoo weinig lust getoond
dat na zijne weigering
VAN DRIEBERGEN het kapittel,
van een nieuwen deken
te voorzien, tot de verkiezing
had om in de vacature
en lateren
krijgsoverste
acta van het kapittel

bisschop

Het is de vraag,
overging.
in het onvermijdelijke.
Want
schrijver
HEDA, de geleerde

van Utrecht

was
of deze verkiezing
niet veeleer eene berusting
de uitverkorene
was niemand minder dan WILLIE-11

der Utrechtsche
poeta laureatus,
geschiedenissen,
en
den
van
Oudmunster
van
Dom,
Palatinus,
proost van Arnhem,
van den Domproost
PHILIBERTUS NATURELLI (een Bourgondier
weleer secretaris
van afkomst)
en niet minder
van PHILIPS DEN SCHOONE, den Bourgondischheer der Nederlanden
Het zou wel een
en koning van Castilie.
Oostenrijkschen
comes

kanunnik

van zooveel gewicht geen bijzondere brieven
zijn, wanneer een geestelijke
van aanbeveling
had kunnen te voorschijn
brengen, toen hij den weg open zag
Zoo blijkt het dan ook geweest te zijn. De
tot dit nieuwe kerkelijke
ambt.
steun verleend,
en het kapittel, dat hem als
paus zelf had hem zijn machtigen
aan zijn hoofd riep, deed
het ware bij goddelijke
sancti
ingeving (,,via
spiritus")

wonder

om zich uit eene moeielijke
slechts eene poging
positie te redden.
eigenlijk
Voor het uiterlijk handhaafde
het zijne onafhankelijkheid ;
maar in werkelijkheid
het voor aandrang
zwichtte
Want
van boven.
de persoon, op wien het zijne
keuze vestigde,
had reeds eene aanstelling
van den paus, waarop hij zich, met
allen

eerbied

met
der

nadruk

Had

voor

het recht

beriep,

toen

Voorzienigheid
de paus dus

van het kapittel om zich zijn eigen deken te kiezen,
beschikking
hij zich die keuze als eene onafwijsbare

de officieele uitdrukking
(zooals
van het veelbetwiste
reservatierecht

luidde)

liet

welgevallen.
gemaakt en het

gebruik
Het heeft
zooveel mogelijk daartegen
verzet?
kapittel zich met taaie volharding
er allen schijn
dat
de
Tot
zaken
zich
zoo
hebben
van,
werkelijk
toegedragen.
en het merkwaardige
toelichting
moge dienen de akte der verkiezing
antwoord I
dat WILLE1-I HEDA zelf gaf aan de beide kanunniken
van St. Jan, die hem zijne
benoeming

kwamen

aanzeggen.
als volgt:
1509 29a mensis

In het protocol

van den secretaris

staan

beiden

opgeteekend,
,,Anno
DE
JO.
AMERONGEN,

hora primarum,
Julij, que fuit die Dominica,
DE
AMELGARDUS
vice-decanus,
JO.
PETRI,
DIEPHOLT,
NICOLAUS VORNKIJNS,
JO. DE ZIJL, THEODRICUS LTVERJAN, BERTOLOMEUS
KNIJFF, WILHELViUS DE WINSSEN, NICOLAUS MEDENBLIC et JACOBUS DE LICH1) In het Novum statutum de conferendisprebendis van het kapittel dd. 16 Januari 1509 wordt het
dekanaat zelfs uitdrukkelijkvacant genoemd.
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ecclesie
S. J QHANNIS TRAIECTENSIS, capitulo
TENBERCH, canonici
capitulares
missa de S. Spiritu, unanimiter
hoc
solemniter
ad
indicto,
primitus
prelecta
in decanum eorum ecclesie
nemine discrepante,
via eiusdem S. Spiritus, elegerunt
Salvatoris
et eorum, ut asseFilm.
Maioris
et
WILHELMUnZ DE HEDA,
Sci.
D. et
ruerunt,

ex eorum
canonicum,
absentem;
atque ad statim deputarunt
illi
ad
eundem
fecerunt
intimari
elecet ZIJL
electum, atque
in hec vel similia verba:
Venerabiles
domini, quamvis
respondit

ecclesiarum

DIEPHOLT

capitulo
tionem,
qui
indubitate
credam

electionem

decani

nostre

ecclesie

ad

dominos

et confratres

et longevam possessionem
et prescriptionem
hactenus,
antiqua privilegia
observatam
et pertinere,
tamen idem decanatus
dudum per
spectare
certum
auctoritate
litteris
fui,
curialem,
apostolica,
impetratus
qui,
apostolicis
sua nondum
decanatum
huiusmodi
seu jus sibi ad
confectis,
super provisione
in favorem
illum competens
meum ad manus sanctissimi
domini
nostri pape
dimisit et resignavit;
michi
illo
admissa
de
qui resignatione
providit seu provideri
meos juxta
ut audio,

Sic

coram

non

volo

mandavit.

vobis

dico

et

protestor,

quod ab huiusmodi
recedere
aut resilire;

provisione
sed illa, si
apostolica
quovismodo
et hac protestatione
salva el(ec)tioni mee, licet
opus erit uti eaque me defendere,
in
ne
divine
videar
velle
resistere
S. Spiritu facte,
voluntati et privilegia
immerito,
et consuetudines
nolle
non
prout juravi,
ecclesie,
defendere,
possum nec volo
sed
eam
relatis
et
etc. Quibus
et per dominos
contradicere,
accepto
approbo,
idem fuit admissus
in forma, presentibus
et installatus
D. Jo. PAULI et
auditis,
LAMBERTO THEODRICI, vicariis 1)."
Ik heb bij dit alles uitvoerig
omdat het bewijst, dat bij de
stilgestaan,
nec

intendo

van het dekanaat
van St. Jan de hoogere politiek
vervulling
weest.
Op zich zelf zou dit reeds een niet
alleenstaand,
van

in de middeleeuwen;
maar het staat
kerkelijke
verwikkelingen
in verband
met mijn onderwerp.
Het vermoeden
toch is niet uitdat ook JACOB VAN DRIEBERGEN in deze geheele aangelegenheid
eene
vervuld.
die met eenige geheimzinnigheid
behanBij zijne benoeming,

staaltje
zijn
ook indirect
gesloten,
rol heeft

in het spel is gemerkwaardi-

maar

deld

kunnen
hebben
dan de
werd,
nog wel andere
overwegingen
gegolden
voor zijn persoon;
en het is zeer wel mogelijk,
dat het niet alleen zijn
achting
Wellicht was
hooge ouderdom
was, die hem bewoog om voor de eer te bedanken.
aaa den anderen
kant zijn gezag in de geestelijke
wereld groot genoeg, om
vreemde
in de zaken van het kapittel tegen te houden, zoolang hij
inmenging
aan het hoofd er van kon blijven staan.
In elk geval was hij ook hier weder
van zeer nabij
zoolang

gedeeld

betrokken

in de belangen

had.

1) Resolutionvan het kapittel, 29 Juli 1509.

van

het college,

welks

fortuin

hij reeds
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Het

was het laatste

van eenige beteekenis
van het nieuwe
steenlegging

voorval

in zijn leven.
choor der kerk,

Hij was
die den

bij de
nog tegenwoordig
door HERMAN VAN LOCKHORST, deken
2en Juni i 508 met groote
plechtigheid
als plaatsvervanger
van den bisschop FREDERIK VAN BADEN,
van Oudmunster,
Daarmede
werd een aanvang gemaakt met het herbouwen, geheel
werd volvoerd.
in gothischen
stijl, van dit deel der kerk, en JACOB VAN DRIEBERGEN zelf beeen deel van het overschot zijner nalatenschap
voor i.
stemde er in zijn testament
van hetzelfde jaar in eene vergadering
Ook legde hij nog den laatsten November
van het kapittel rekening af van zijn beheer over de Groote Kamer der kerk in
Maar zijne dagen liepen toen ten einde.
het jaar
Den 6en Maart 1509
i 506.
ziek

hij

geschrift.
van den

te

en

was toen, dat hij, aanmerkende
des
de broosheid
en de zekerheid
des doods 2) (,,sepius
etiam repetens",
menschelijken
ons de notaris, "ecce statutum
verhaalt
est omnibus hominibus
semel mori") en
alzoo acht gevende
de laatste maatop het nut eener uiterste wilsbeschikking,
nam
tot
akte stelde hij
notarieele
regeling
zijner nalatenschap.
regelen
Bij
aan
executeurs
en verlangde,
dat dezen zijn laatsten wil zouden uitvoeren overeende
van
een
reeds vroeger door hem opgemaakt
komstig
bepalingen
eigenhandig,
lag

bed,
levens

het

Dit document,
en zoo goed als een inventaris
het eigenlijke testament
was van den
boedel (en van de denkbeelden!)
van den testateur,

volgenden

inhoud3).
,,In den eersten so bevele ic Gode van heme1rijck ende Maria sijnre liever
der glorioser maget, conincginne
des ewigen levens, ende alle heyligen
moeder,
voer den bosen vyant.
ende beschermen
mijn arme ziele te ontfanghen
Item eligo executores
magistrum
JOHANNEM DE AMEmeos, videlicet

THEODERICUM LIEVERJOHAN et domicellam
TYMANNAM
RONGEN 4) et magistrum
LIEVENDAEL 5).
wil ic ende begere ende bevele mijn executoers,
dat sy alle mijn
voert
daer
voer
alle
dinck
van
reedsten
scult,
goet bewijs off is,
goede sellen betalen.
mynen
1) Blijkens de rekeningen van den bouw werd nog in September i5io "de mandato venerabili
domini mei JAC. DE DpiEBERGEN
senioris canonici pie memorie" aan Mr. JAN VANCOELENTZ 7Lbetaald
voor het herstellen van het orgel der kerk.
cananickSt. Johans
2) Hij overleed den 20 Maart (,20 Mart. 1509 obiit Mr. JACOBVANDRIEBERGEN,
t Utrecht, aldaer begraven voor de deur van de librye." (Variorum obitus. HS. R.arch. Utrecht.) In het
DEDRIEBERGEN
canonicus".
necrologiumvan Vrouwenkloosterwordt op X Kal. Aprilisook genoemd: "JACOSUS
3) Het origineel, dat ik hier volg, berust onder de charters van het kapittel van St. Jan (Rijksarchief,
Utrecht). Een afschrift ervan, waarop de heer G. I3ROMde welwillendheidhad mij attent te maken, vindt
men in het Rc;?istrumtestammtorumecclesiesancti JOHANNIS,
f. 19 seq. (aldaar). Bij het collationeerenvan
dit en andere stukkeu heeft Mr. J. G. CH. JOOSTING
mij met zijne gewone bereidwilligheidgeholpen, waarvoor ik hem niet alleen zeer verplicht ben, maar waardoor ik ook de zekerheid heb, dat de lezing, die ik
V. E.
geef, vertrouwbaaris.
iuster van den testateur.
4) Zoon van JOHANNA,
'
heer van Lievendael.
5) Dochter van zijn broeder ANTHONIS,
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Item

tsinte

so

geve ic ende heb se lange tijt gegeven
boeken :
Johan dese nabescreven
in vier scoenre
In den eersten
Suminain Anthoniiii

kerken

in onser
ende

regael

van

formaet

volumina

1) ;
Item Cr01zicas A1tthonini

Item

librum

Repertorium

volumina 3) ;
Item

Nycolaum
in quatuor voluminibus
Item Bonaventura
Item
Item
Item

in drie volumina

Epistolare
Summam

de Lyra

super

2) ;
Dictionaritim

seu

totam

Bibliam

iit

quinque

Panormitani

volumz'nibus

in

appellatum

veteris

ac novi

4) ;
super sentencias in drie voluminibus
Jer01zimi in uno volumine 6) ;
in uno volumine 7) ;
Angelicam

Panormitcznum

DecretalÙmz8) ;
Item Repertorium

morale

Super

drie

Testame1zti

,

5) ;

quinque

libris

in uno volumine

9) ;
in
duobus
beati
Thome
Sum7ne
magnis voluminibus
partes
theologie
1°);
velits in regali forma;
Item Corpus tocius Juris civilis, videlicet : Digestum
1zovum in eadem forma ; item Digestum Í1zforcíatum simili modo 11) ;
Digestum
etiam
in regali forma 11); item parvum volumen cum Institu#o1zibus 11) ;
Codex,
Item

item
item

Item

Bartholum
Super premissis
in
longis
septem magnis voluminibus 11);
Item Sermo7zes Thesauri
?ZOVi 1') ;
Item

Breviloquus

libris

tocius

Juris

civilis

cum casibus

vocabularius 13),

Summae theologiae partes IV. (Argent., Joh. Grilninger. 1496.)4 vol. fol.
FLORENTINUS,
1) ANTONINUS
Chronicon sive opus historiarum. Partes III (Nurembergae,Ant. KoFLORENTINUS,
2) ANTONINUS
berger. 1484.Pars I,II.) 2 vol. fol.
Dictonarium morale (s. 1. et a.) (vermeld in den oudsten catalogus der
3) Wellicht: BERCHORIUS,
Utrechtschebibliotheek).
4) NIC. DE LYRA,Postilla c. additt. Pauli episc. Burg. replicisque Mathiae Dorinck etc. (Nuremberge,
impr. apud Ant. Koberger. I1-93.)4 vol. fol.
In libb. IV sententiarum.(Nurnberg, Ant. Koberger. 1491.)2 vol., 3 tom. fol.
5) S. BONA VENTURA,
EPIsCoPUS
6) B. HIERONYMUS
Epistolae et tractatus. (Venetiis ap. Ant. Bartolomei.1476.)
STRIDONENSIS,
partes (i vol.) fol.
7) Summa angelica de conscientiis.(irgentinae. 1491.)
DETUDESOHis)
Lectura superlib. I, II et III Decretalium.(Basil.,Joa. de Amerbach.
8)
PANORIiITANUS,
1488.)2 vol. - Idem opus Super IV et V Decretalium.(Venetiis, Bapt. de Tortis. i5o4.) 2 pts. I vol.
Repertorium super Abbatem Panormitanum.(Norimbergae,Ant. Ko9) (ALF. DIAZ DE MONTALVO,)
burger. s. a.)
DE AQuINO,Summae theologicae partes III. (Venetiis, Bernard. de Tridinoex Monteferrato.
1o) THOMAS
1486.)4 vol. fol.
11) Corpus juris. - Institutiones c. glossa. - Digestum vetus c. glossa. - Infortiatum.- Digestum
novum. - Codex. c. gloss. Bartoli. (Venetiis, Bapt. de Tortis. 1506–1508.) 3 vol. fol. (NB. Blijkbaarbezat
DBIEBERGEN
eene oudere editie dan de hier genoemde met afzonderlijke glossen.)
Sermones Thesauri novi de tempore (auctore PETRODE PALUDE).
(Argentinae,Joh. Pryss. 1483.)fô1.
13) Vocabulirius breviloquus(auctore JoH. REUCHLiN).(Argentinae, 1493.)fol.
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Item

alle

dese voergenoemde
boeken heb ic nu tegenwoerdich,
ende die
kerken voerscreven.
Ende voert alle ander Latijnsche
boeken, die
namels by der gracien ende hulpe Goeds maken ende vercrygen
mach,
dat
die
kerke
al
in
ende
liever
hebbe
die
ere
Goits
ic,
moeder,
sijnre

ic der

geve
ic noch
die

wil

tsinte

onser kerken,
ende Johannis
Johannis
Baptiste
Ewangeliste,
patronen
ende in gedachtenisse
van my; want ic gheen beter noch costeliker
kleynoten
en heb noch en weet, die kerke te laten voer die crumen, die ic so lange
ghegeten heb.
Item so

ic mijn jaer van gracien ende al dat my comen mach na
mijnre doot van mijn proven, ende alle dat men my sculdich is van mijnre proven
voer mijn memorie
so dat men dat
ende mensernael,
verschenen,
jaergetyde
van der kerken.
deylen sel na der gewoenten
gheve

Item

mijn pell ende mijn grafstede heb ic besorghet by mynen levenden live.
Item so bevele ic mynen
dat sy mijn huus ende mijn
testamentoers,
huusraet
ende al dat daerin is, vercopen sullen na ghewoenten
van der kerken;
ende van dien gelden,
die daeroff sellen comen, begheer ic ende wil, dat men
betalen sel.
Item so geve ic LIEVENDAEL, mijn nicht '), mijn beste bedde mit die rode
ende dat daertoe behoert.
gaerdynen
Item noch geve ic mijn voerscreven
nichten LIEVENDAEL al mijn rode
sittenkussen
mit mijnre ouder wapen.
geven

ende

Item

noch

dat sy mijn uutvaert
beghere op mijn executoers,
als
alreeerste
kunnen
funeris
ende
exequien
mogen, in presencia
sy
den zouter laten lesen, ende dat te doen van den reden penningen, die sy vynden
sellen, als ic hoep; ende indien dat sy alsoe veel reder penningen niet en vonden,
dat sy dan mijn silverwerck
te baten nemen ende so ordinieren,
dat ic mit Gode
ende

wil ic ende

doen,

in mijn graft comen mach sonder toeven.
so
ende wil, dat sy geven ende betalen
Item
begheer ic op mijn executoers
van tsinte Servaes vijffendetwyntich
sellen dat convent
Rijnsche gulden current
voer
moeders
eens, te betalen
mijn
memory jaerlix te doen, want ic die alle jaer
als enen Rijnsche
betaelt
heb,
gulden alle jaer, - also lange als sy doot
om
welken
Rijnsche gulden men die jofferen alle jaer op onser liever
geweest is,
Nativitatis
welke dach mijn moeders jaergetyde
Vrouwen
is, - copen
dach, ende besorgen sel die ghemeen jofferen voerscreven
mijnre
wijn, in gedachtenisse
is in den convent voerscreven.
moeder, die daer begraven

ende

mit eren

Item

die

bruederscap

van

tsinte

Bartholomeus-gasthuus

3) heb

ic mijn

dochter van den heer van Lievendael.
1) De reeds bovenvermeldeTYMANVANDRIEBERGEN,
2) De adellijkeabdij van St. Servaas te Utrecht.
3) Het St. Bartholomeus-gasthuiste Utrecht.

'
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dootschout
wil

ic,

Enghelsche
Item
buten
item

als

betaelt,
dat

enen

executoers

mijn
nobel tot behoeff
so

wil

ic

oeck,

gouden Engelsche
na mijnre doot
der armen,
dat

sy

betalen

nobel
betalen

nochtant
van gewichten ;
sellen noch enen gouden

den gasthuus

ten Heyligen

Cruus

Utrecht 1) enen gouden Engels nobel,
Item die jofferen van Vrouwen-cloester
misse singulis
feriis
pro compulsatione

2) geve ick ses Rijnsche gulden ;
de Sancta
sextis
Cruce viginti
ad emendum
floreno
pro
computatis,

stuferis
videlicet
Aernhemenses,
certos redditus ad usum campanarii.
ic op mijn executoers,
Item so begheer
indyen dat ic selve by mynen
levende lyve nyet en laet maken een schoen beelt van tsinte Anna, dat sy dat
willen laten maken na mijnre doot als sy alreeerst
kunnen, mit een epytaphium
florenos

als dat behoert,
Item so

mijn graffstede.
teynden
ic
alle mijn executoers
geve
arbeyt, ende een silveren krusen.
Item so geve ic noch in vermeerenisse

elck een pont
'

groot

voer hoeren

z
als men gaet ad
der presencien,
pedes ende singet Diliga11ZZts Í1zvz"ccm, quia caritas ex Deo est etc., vijffendetwyntich
Rijnsche gulden current.
Item
loen

so geve

elck acht

heb

ic

noch

seven

mijn meecht

elck boven hoer verdiende

levender

brueder ende susteren kynder, die
dat
gouden Engels nobel,
geve
sy my daerby gedencken
sellen, als
PETER VAN AMERONGEN, meyster JAN VAN AMERONGEN 3), WILLEM
meyster
DIE WAEL, TYMAN DIE vV AEL 4), LIEVENDAEL 5), mijn nycht VAN 'VYENRODE 6)
Item

so

ic mijn knecht ende
Rijnsche gulden current.

ic elck enen

ende

mijn nycht die pryoryn van Vrouwencloester
').
Item so geve ic mijn jonge nycht DRIEBERGHENB) enen gouden Ludowicus
Vranckrijcks
scilt, die men vynden sel onder mijn gelt, dat sy my daerby geic
hoer vader daerby gedacht
hebbe.
denckt, als
,
Item als mijn executoers
huus
ende
al
mijn
mijn huusraet, silver ende gout,
dat sy vynden,
vercoft ende gecompensiert
hebben, van als dattet weerdich is,
1) Het St. Sebastiaans-gasthuis(ten I1. Kruis) aan de Biltstraat buiten Utrecht.
2) De adellijke abdij Vrouwenkloostervan Oostbroek bij De Bilt.
3) Zonen zijner zuster JOHANNA.
4) Zonen zijner zuster 'ALIDT..
S) De bovengenoemdejonkvrouwVANDRIEBERGEN,.
VANAMERONGEN,
dochter zijner zuster JOHANNA
en gehuwd met CGIJssExT,
6) GEERTRUYD
heer van
Nyenrode. (Zij was intusschen reeds in 1503 overleden, na het opmaken van dit geschrift.)
DFIWAEL,dochter zijner zuster ALIDT.
7) HEYLWICH
dochter van zijn overleden broederszoonJOIIANANTONISZ.
VANDRIEBERGEN.,
en erfge8) CORNELIA,
name van het huis Lievendael.

13
uutvaert ende sculden, dat daer dan boven waer, dat geve
tegens mijn testament,
helft
ic die een
TYMAN, mijn natuerlicke
dochter, ende die ander helft totter
van den nyen choer.
tymmeringe
Item

so

ic

geve

JACOP,

mijn

soen 1), een silveren
neve, mijn brueders
sel ende voer my bidden."

dat hy my daerby gedencken
Men zal zeker niet ontkennen,
dat dit testament
rijk is aan allerlei bijzonvan verscheidene
der bepalingen
heb ik in den loop van dit artikel
derheden ;
dan ook reeds gebruik gemaakt.
Maar het meest zal toch misschien de aandacht

krusen,

(want het zijn zonder twijfel allen werken
die hij bij wijze van vergoeding
aan de
niet alleen om de zeldzaamheid
kerk vermaakt ') ;
en het belang der opgenoemde
in een geheel ander licht vermaar
ook
omdat
ons
den
bezitter
zij
geschriften,
Dat een kanunnik,
die al niet beter was dan zijne medemenschen
en van
toont.
wien men geen cnkele
reden heeft om aan te nemen dat hij door bijzondere
trekken

uit

de

de lange lijst van incunabelen
oudste
der drukkunst),
periode

geleerdheid
meestertitel
toen

zulke

uitmuntte,
droeg,
werken

dat een gunstig
dat
standpun.t,

die niet eens den onder zijner collega's lang niet zeldzamen
zoo iemand eene uitgebreide
boekerij bezat in een tijd,
is een verrassend
feit,
behoorden,
nog tot de kostbaarheden

dat

in het algemeen en van het
geeft van de kanunniken
Het kunnen dan
hunner dagen.
zij innamen in de samenleving
toch niet geheel en al de onwaardige
broeders in Christus geweest zijn, waarvoor
en er waren dus toch nog wel dingen, waar zij
zij zoo dikwijls zijn uitgemaakt;
in
behalve
hun
keel
en hun buik, die zij bijna uitsluitend gezegd
stelden,
belang
werden te dienen.
Waren de kapittelen
op stuk van zaken wel de brandpunten
denkbeeld

van lichtzinnigheid,
waarvan
hunner
bekwaamste
talenten
heden

van de zwakste

in

middeleeuwsche

de

ijver
maar

en
zij den naam hebben ? en wijzen de geleerdheid
leden aan den eenen kant, de geliefkoosde
bezigbroederen
aan de andere zijde er niet veeleer op, dat zij
met voorliefde en
het geletterde
element
maatschappij

vertegenwoordigden ?
hier is het bewijs,

na aan het hart

kinderen
nalieten ;
waar, dat zij onechte
dat de kunst en en de wetenschappen
hun niet minder
Het

is

lagen.

1) Een bastaard, wellicht van zijn overleden breeder WILLEM,latcr raad der stad Utrecht.
staat niet alleen Talrijk zijn de schenkingenvan
2) 1-yetvoorbeeld van JACOBV ANDtttESEttGFV
boeken, door kanunniken aan de kerk of particulieren gedaan. Ik noem de volgende, die ik in het voorbijgaan opteekende. De beide neven van JACOBVANDtttFSERGErt,PETER en JACOBVANAMEKONGEN,
vermaakten talrijke boekdeeten aan het kapittel van St. Marie en hunne bloedverwanten.(Testament van
en ALBERT
27 Februari 1514.) Hetzelfde kapittel verkreeg bij legaat boeken van de kanunnikenTYLMANVoss
SCIIUERSACK
(Resolutienvan het kapittel, 14 December1522).Aan het Domkapittel lietde kanunnnikALBERT US
Anstnrtt verscheidene godgeleerde en juridische werken na (Resolutienvan het kapittel, 13 Januari 1484),
al de werken van BARTOLUS
DESAXOFERRATO
DE HAERLEM
terwijl het van den kanunnik S'rEPttr?:?usPETRO
olltving. (Opschrift van hct exemplaar in de Utrechtsche Universiteits-bibliotheck,L. folio 807a.)
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niet volledig, en heeft JACOB VAN
Toch is de opgave van het testament
Ik heb er reeds op
DRIEBERGEN nog andere boeken in zijne bibliotheek
gehad.
de bepalingen
van het testament
gewezen, dat er groot verschil bestond tusschen
er aan gaven, en dat dit blijkt uit de toewijzing
en de uitvoering,
die de executeurs
der legaten, door JACOB VAN DRIEBERGEN aan de kerk gemaakt,
zooals die door
Daar worden verscheidene,
van het kapittel plaats had.
hen in eene vergadering
boeken als in het testament
meest
andere
genoemd ; de plaats uit het protocol
die hierop
notaris,
betrekking
heeft, dient daarom, als noodzakelijke
Men vindt er tevens de
mede vermeld te worden.
van het testament,
aanvulling
die
ik
het
boven
over
zoo belangrijke
reeds
aanhaa1de.
portret,
passage
hora primarum,
domini et
,,Anno
I5o9 die vero 25 mensis
Augusti,
van

den

JO. DE AMERONGEN et THEODRICUS LIVERJA?i, ut executores testamenti
et assignarunt
capitulo capitulariter
JACOBI DE DRIEBERGEN, tradiderunt
eundem
dominum
ecclesie
TraiecS. Johannis
J ACODUM
legata
per
congregato
magistri
domini

scilicet : jJ!laiores clzr01zicas cum ymaginibus
tensis, infrascripta
impressis 1), Ser1Zovi2), ScrmolZCS domini Robcrii de Licia de
Thcsauri
m01Zes quadraqisiviales
laudibus
Pctrum
de Cresce1Zciis 4), j}f allnts malleficaru1n 5), Mainosaizcloriiiii3),
cum rigmatibus
et ymascriptum,
6), et alium quemdam librum papireum
et quemdam calicem argenteum cum patena
ginem ipsius dorrrini Jacobi depictam,
olim
ad
JOHANNEM MARTIJN decanum $),
magistrum
ponderis....
1), spectantem
suorum proveniet
ad usum summi altaris9)".
et dispositione
executorum
tractits

en de kostbaarheden,
die de executeurs
feitelijk
niet dezelfden waren, die de erflater bij testaaan de kerk overdroegen,
volstrekt
ment voor haar bestemd had.
De zaak is op zijn minst genomen hoogst zonderling en ik kan niet gissen, wat er de reden van geweest is. Het oorspronkelijke
Men

testament
vergadering
de papieren

dat de boeken

ziet,

kan

aan het

kapittel
van den 20en Maart
van

het

kapittel

niet

onbekend

1509 openlijk
bleef berusten.

zijn, daar het in de
gebleven
was voorgelezen 1°) en het onder
komt mij nog
Het aannemelijkst

Liber chronicarum(Nurembergae.ANTI3.KoBEKGER.
1493)fol. Met houtsneden
1) HARTMSCREDEL,
en WILH.PLEYDENWURFF.
van WICH.WOLGEMUT
2) Sermones Thesauri novi quadragesimales.(Argent., 1423). Denkelijkhetzclfcleboek, dat reeds in
het testament vermeld is.
DE LIcio, Sermones de laudibussanctorum. (Venetiis,Gio.Arrivabenus.1489.) 4".
3) ROs. CARACCIOLUS
_
4) PETR.DE CRESCE-.iTlIS,
Opus ruralium commodorum.(Lov., Joh. de Westfalia.)
Y1a11Pus
maleficarum.(Coloniae.1487.)
5) HENR.INSTITORIS,
Mammotrectussuper Bibliam.(Argent, s. a.)
6) JOH. MARCHESI?US?
7) Oningevuld.
dd. i5o6 April 14 vermaakt hij aan elk zijner execu8) In het testament van den deken joii. MAR'FljN
teurs (onder wie ook JAC013VANDRIEBERGEN)
"duo crusibilia argentea apud cum existentia."
9) Resolutien van het kapitte', 25 Augustus 1509.
van het kapittel, 6 Maart en Lune post Tudica 1509.
lo) I2esoiut?L?n
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voor,

dat

transactie
er eenc eenvoudige
maar dit is niet meer dan

heeft
eene

plaats

gehad

tusschen
daar

kapittel en
alle punten van
wanneer hij ervan

onderstelling,
Ik
vermoed
dat de testateur,
alleen,
1).
vergelijking
zou hebben opgede
zaak
met
zekere
ironische
had kunnen
weten,
gelatenheid
Daarvoor kan ik mij beroepen op de eigenaardige
nomen.
spreuk, die zijn portret
naar
deze
van
dat
Want
versiert.
handelwijze
hij
aanleiding
zijner
mij dunkt,
weder met eenig recht zou hebben kunnen zeggen : "Laat 4it u eene
vertrouwden
executeurs;

ontbreken

niet van uwe vrienden,
wat gij zelf
stelling zijn, die altijd steek houdt : verwacht
Maar het was misschien jammer voor de kerk, met wie
kunt bewerkstelligen"
Of zou hij zich ook dit niet erg aangetrokken
hebben?
hij het zoo goed meende.
en was het hem wel ernst, toen hij in zijn testament schreef, dat zijne bibliotheek
voor de kruimels,
die
het kostbaarste
was, wat hij had, en de beste vergoeding
een oordeel te vellen over zijnen
hij zoo lang gegeten had ?a Het is gevaarlijk
men
een
afstand
van
wanneer
naaste,
bijna vier eeuwen slechts ter loops
op
- wanneer men van hem weinig
indruk
van hem kan opvangen,
een enkelen
die bijna vierhonderd
anders
kent dan eene enkele uitlating,
jaar oud is ; maar
voor een man van zijn stand, die bijna een geheel menschenleven
lang de niet
te
deze

versmaden
uitdrukking

van eene geestelijke
prebende had genoten, klinht ook
satiriek
Vele zijn de roerselen,
die het menschelijk
genoeg.
en is niet elk onzer een raadsel, vooral voor zich zelf ? Was

inkomsten

bewegen,
gemoed
deze vrome ziel te goeder trouw of school er een spotter onder ? Misschien was
van vroeger en later tijd, eenvoudig een
hij, gelijk zoovelen zijner medemenschen
raadsel, niet het minst voor zich zelf.

1) Ook eene andere oplossing schijnt mij mogelijk. Het testament was blijkens den inhoud "dudum" voor 1509 geschreven (in ieder geval voor 1503, toen de daarin vermelde vrouw van NYENRODE
overleed) en denkelijk ook wet voor 1502, toen het portret geschilderd werd. De testateur vermaakte
ook de boeken, die hij daarna nog verkrijgenzou, uitdrukkelijkaan het kapittel: de door de executeurs overgeleverde zoeken waren dus blijkbaar de na 1503 verkregene. De in het testament zelf genoemdeboeken
behoefden zij niet over te dragen, want de testateur zelf had verklaard, dat hij ze reeds "lange tijt in der
kercken gegeven" had; die bernstten dus reeds vroeger in de librye (behalve de door hem overgegevene
Vastenpredikati6n,die hij wellichtkort voor zijn dood nog eensgeleendhad ter stichtingzijnerlaatstedagen). S. M.
2) Ik versta de onduidelijke spreuk eenigszinsanders : Als gij iets alleen kunt tot stand hrengen, wacht
dan niet totdat anderen het doen t!
S. M.

AANTEEKENINGEN

DE

BETREFFENDE

DELFSCHE

OUDSTE

PLATEELBAKKERS,
DOOR

MR.

A.

E tot

H.

H.

heden

VAN

bewaarde

bevatten

DER

geen
bericht,
wie de eerste geweest
aangeeft,
heeft uitgeoefend.
bakkerskunst
daarvan

leidt

evenwel
moet

is, die te Delft
Het nauwkeurig

tot de groote

worden

HARMAN

geworden archiefstukken
dat met volkomen
zekerheid

en bekend

enkel

I als zoodanig

RURGH.

de plateelonderzoek
dat
waarschijnlijkheid,

aangewezen :
PIETERSZ.

kan geven, is het Meesterboek
van het
bron, die ons inlichting
161 I,
den
Mei
na
het
te
de
van
Delft
St. Lucasgilde
gilde op
29n
oprichting
1), dat,
ongeveer twee jaren later werd aangelegd.
Het eerste deel bevat een lijst van de meesters in de verschillende vakken,
enz.
die van I6I3 tot 1649 als leden daarvan waren erkend nl. a) olieverfschilders
De

beste

rubriek
Onder
deze laatste
zijn een en dertig namen
plateelschilders.
als : I) HERMAN PIETERSZ, 2) POUWELS BOURSETH, 3) CORNELIS
opgeteekend
ROCHUSZ VAN DER HOECK, 4) EGBERT HUIJGENSZ, 5) MICHIEL NOUTS, 6) THOMAS
JANSZ. 7) ABRAHAM, DAVITSZ, 8) SYMON THONISZ, 9) EGBERT JANSZ enz.
en

g)

1) Thans berustende in de Kon. Bibliothcek te 's Gravenhage,
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Daarna

volgt in chronologische
volgorde de opgave van allen, die sedert
als
onder
meesters in onderscheiden
vakken werden aangeteekend,
1613
Januari
wie als plateelbakker
het eerst vermeld wordt EGBERT JANSZ op bovengenoemde
lijst onder no. 9 genoemd,
terwijl de na hem volgende namen in nagenoeg gelijke
Hieruit moet men de gevolgtrekking
volgorde als in genoemde
lijst voorkomen.
maken, dat ook die naamlijst chronologisch
gesteld is en de acht eerstgenoemde
reeds
als
voor
meesters
te Delft gevestigd
het
personen
jaar 1613
plateelbakkers
verder
dat HARMAN PIETERSZ, zijnde de eerste op de lijst geplaatst,
als
waren,
of voornaamste

de oudste

moet

worden

en dat er vermoedelijk
voor
aangemerkt
hem geene plateelbakkers
te Delft zijn werkzaam geweest.
reeds door den Heer HAVARD uitgesproken,
vind ik beDeze meening,
van mijn onderzoek
in het Notarieel Archief van
vestigd door de resultaten
Delft,
alsmede in de stedelijke
en kerkelijke
dezer
De
stad.
registers
Poorterregisters
1),
die

met het jaar I536, bevatten
tot het jaar I594 wel verscheiden
aanvangen
namen van potten- en pannenbakkers,
de
doch van geen enkelen plateelbakker;
eerste die genoemd wordt is in het jaar 1602 POUWELS BOURSETH (no. 2 op de
lijst van het Meesterboek).
In

van het Haardstedengeld
dd. 1600 komen slechts drie
Register
I
o.
HARMAN
PIETERSZ
voor
een luis aan de Westzijde
nl.
:
voor,
plateelbakkers
van het Oosteinde
tusschen de Groote Broerhuissteeg
en de Langendijk;
in dit
huis

een

waren

drie haardsteden

en een oven, zoodat men mag onderstellen dat hierin
was.
zijne plateelbakkerij
gevestigd
20. EGBERT HUIJGENSZ (de 4e van de lijst) met een huis aan de Zuidzijde
en een oven en 30. HENRICK
van de Molslaan,
insgelijks met drie haardsteden
GERRITSZ aan de Oostzijde
van het Oosteinde.
De

oudste

omtrent
mededeeling
van Delft, luidende :

Huwelijksleggers

1584.

September
"van
"jollge
Omtrent

Harlem,
docllier,

HARMAN

PIETERSZ. komt

HARMAN PIETERSZ, Platielbacker,
woncndc an den VerwersdiJck

voor

in

de

wewc1laer, gcborc1z
ANNA GERRETSDR.,

w01zende in de M ole1Zstraat."

in een notarieele
vindt men een aanwijzing
gcboortejaar
acte van 9 Mei I6I2 2), waarin hij gezegd wordt oud te zijn omtrent
64 jaren ;
alzoo zou hij geboren zijn in het jaar I54? of 1548.
zijn

1) De opgaven van x,?ggtot 1600 ontbreken in het Register.
2) Prot. Not. v. RiJsHOUCri.
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Archieven
is hij de eerste die als plateelbakker
Notarieele
t
2en
waren
HARMEN PIET ERSZ, plattielbacker, en
voorkomt,
Sept. r 5961)
HENRICK GERRITSZ, mede plattielbacker,
getuigen bij de overdracht van goederen
door eene weduwe, hunne buurvrouw.
I

Ook

in

de

nl. den

Bij een acte
backer, als getuige

Bij acte

van

I5 Sept. 1602 2) trad
en
teekende :
op

van 9 Oct.

1606 sloot

HERMAN PIETERS, ga1eijse platteel-

hij het volgende

contract:

voor mij ADRIAEN RIJSHOUCI?, notaris
binnen
Delft,
"Compareerden
in 't Oostende,
ende ABRAHAM GILLISSN,
"HARMAN PIETERSSN, platielbackers
zoon van za. GILLIS MAERLANT, taffemaker,
wonende opte Schie,,Jonckgesel,
binnen
der vsn. stede, geassisteert
met DAVIDT IJSBRANTSZ,
,,damsche
poorte
in
in
den
de
te
Delft, ende verclaerden
Aecker,
,,pannebacker
Vlamingstraet
ende geaccordeert
anderen
te sijn, dat den vsn. ABRAHAM
,,metten
verdragen
verbint
mitsdesen
den
van
,,hem
tijt
vijer jaren lang achter den anderen volgende
in dit jegenwoordige
toecomende
"die ingaan sullen allerheijligen
jaer van 1606
van
vsn.
HARMAN
om
ende exercitie
den
dienste
de
het
hantwerck
,,in
PIETERSSN,
"van

plateelbackerie
te
"getrouwelicken

metten
doen

ancleven

ende

van

dien

geduijrende

exerceren

te

dezelve

vier jaren
waertoe

hij
volgende
tgebruijck,
belooft te doen,
devuoir
ende naersticheijt
mitsdesen
,,ABRAHAM zijn uijterste
in eeniger
wijse tgundt hem de vsn. H ARMEN PIETERSSN sal gebieden
,,sonder
te mogen sijn, des soe
,,t'vsn hantwerck
aengaende
weijgerich ofte ongehoorsaem
de
vsn
P.
den
vsn
ABRAHAM
binnen
H.
de drije eerstcomende jaeren alderleij
,,sal
soe cleijn als groot leeren draeijen ende indien
,?sclZOtelwerck ofte Platielwe;vck
wort in zijn werk, zoe sal
vsn
ende
vernuftich bevonden
ABRAHAM yverich
"de
,,de vsn HARMAN PIETERSSN hem ABRAHAM tot zijn eijgen discretie het?otweYCk
en geduijrende
welcke vier jaeren den vsn H. P. belooft
draeijen
"oock leeren
aan vsn ABRAHAM negen stuvers daegs op zijn eijgen cost en eijgen
zoo zal hij
en indien des vsn ABR.'s moeder komt te overlijden,
,,woonplaetse
,,ABR. tien stuvers daags ontvangen".
,,te betalen

1) Prot. Not. OYERGAUW..
2) Prot. Not. UIJTENBROUCK.

*
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'
ABRAHAM zal om geen reden, zelfs niet wegens huwelijk, de dienst mogen
verlaten ; doet hij dit toch tegen den wil van H. P., zoo zal ABR. bij geen ander
het zoude mogen wezen, mogen werken,
meester,
hetzij waar of wat handwerk
te zullen worden
met hem gehandeld
van
nacht
of
bij dag op peijne
hetzij bij
is te handelen,
tenzi,j H. P. eerst
wederhorigen
gewoon
zoo zal ABR.
te
komt
H.
P.
tevreden
middelertijd
overlijden,
zijn gesteld;
te
als zij de neringe aanhouden,
wezen bij diens weduwe of kinderen,
gehouden
der
voorschreven
vier
einde
enz.
het
tot
jaren
blijven
als

men

met

alzulke

zal

Was

geteekend :

HARMEN PIETERSSN int Dostende, oud
gen Mei 16122) compareerden
,,ontrent 64 jaeren, eude EGBERT HUIJGENSSN SAS, an de Molslaen, oudt ontrent 44,
binnen deser stadt Delft, en ver"beide
platielbackers
(van de oudste) meesters
dat sij deposanten
"claeren,
op heden dato deses op te winckel van HARMAN
ten
"PIETERSSN
expressen
begeerte van de reqt gesijen, gevisiteert ende ondersocht
van HEIJNDRICK JANSSN ende wat hij
"te hebben het werck ende de handelinge
t ambacht
van. platielbacken
ende bevonden
te hebben den
"can doen aengaende
te wesen int stuck van t draeijen
"vsz. HEIJNDRICK JANSSN noch heel onervaren
ende
die
men
winckels maeckt.
Ende
,,van potten
schotelen,
opte platielbackers
te wesen dat den vsz. HEIJNDRICK
nyet mogelick
??haers depten bedunckens
binnen
twee
maenden
mr.
gemaeckt soude connen werden van t schotelen
"JA1?·SSN
en oock dat niet moge1yck soude sijn dat hij binnen ses maenden mr.
soude connen werden van t draeijen van alaerley potten die men opte
winckels
voorts sij depten uijtte
,,platielbackers
gewoon is te maken, verclaeren
van
den
vsz.
soe veei
HEIJNDRICK JANSSN (sinceerlicken
??handelinge
gesproken)
te hebben, dat sy depten nyet en souden willen annemen
"gesyen ende bemerckt

"draeijen
,,gemaeckt

HEYNDRICK JANSSN van t schotelen
van allerley
,,van het draeijen
potten
maken."
"kunnen

"om

1) Het merk gesteld door ABR.GILLISZ.
2) Prot. Not. VANRiJsFiouCh.

draeijen binnen 8 of 10 maenden ende
12 of 14 maenden meester te
binnen
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Deze

werd door hen afgelegd
verklaring
in de Coerstraat
(= Koorstraat)
HEYNDRICK JANSZ, platielbakkersknecht.

kleermaker

ten verzoeke
als vader

van JAN HEYNDRICKSZ,
en voogd van zijn zoon

In een notarieel
HANS
van g Dec. 1613 1), gesloten tusschen
contract
VVILLEDTSZDE WINT, meester gleyplattelbacker
ter eenre, en LEENDERT PIETERSZ
VAN RIJN, plattelbackers
mr. knecht ter andere zijde, wordt aan het slot vermeld,
van liaerluydergilde,
dat dq acte is gepasseerd
,,ter pYese?2tie van alle hooftmans
e1zde MELCHIOR ARYENSZ, cleerinaker,
als
PIETERSZ, platelbacker
te meer, dat hij tot de voornaamsten
van zijn
Eene aanwi?zing
met de hoofdmannen
werd bij
vak gerekend
werd, daar hij tegelijk
geroepen
te assisteren.
De plateelbakkers
waren in de eerste jaren van
deze handeling
in het College van hoofdvan het Gilde niet door een vakgenoot
het bestaan
dit gebeurde
eerst in i6q.o, in welk jaar deze eer te
mannen
vertegenwoordigd ;
"HARMAN

beurt

viel aan AELBRECIIT CORNELISZ KEIJSER.
aan het Oosteinde,
Behalve
de plateelbakkerij
was

voor

en

aandie in de verponding
vermeld
was, gelijk
hij woonachtig
1608,
IbI
I---I6r3
en 1616, bezat
t6o6,
als een aan de Zuidzijde van de Groote

waar

negen gulden
van de jarcn 1601–1602,
HARMAN PIETERSZ nog andere huizen,
met eene haardstede,
een
Broerhuissteeg

geslagen
wordt in acten

van dezelfde
dito aan de Noordzijde
voor
in
de
aangeslagen
verponding
steeg met twee haardsteden
a), respectievelijk
zes en twintig stuivers en voor vier gulden en nog een huisje in gemeenschapmet EGBERT HUIJGENSZ, eveneens
plateelbakker,
gelegen in de
pelijk eigendom
voor hetwelk zij voor 18 stuivers in de ver(thans Donkersteeg),
Dronckesteeg
3). Hierop grondt de Heer HAVARD de meening, dat
ponding waren aangeslagen
doch ten onrechte ;
voor gemeene
de twee plateelbakkers
rekening
werkten;
ten tweede
eene
klein
dit
laatste
huis
zeker
te
voor
eerstens was
plateelbakkerij,
van HARMAN gelegen
is het boven alle twijfel verheven, dat de plateelbakkerij
was in het Oosteinde,

die van EGBERT in de Molslaan.

i) Prot. Not. COECKEBACKER.
2) Register van het Haarsteedegelt,
3) Legger van de verpondingenop ten huijssenvan Delft.

Het

gemeenschappelijk

.
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van

bezit

dat perceel
GERRITSdr.

is

te verklaren,
daaruit
dat HARMAN's vrouw
was van VROUTGE GERRITSdr., de huisvrouw

veeleer

eene zuster

ANNETJE
van EGBERT HUIJGENSZ.
Verder
vindt men

in de jaren 1610 tot I6I3 melding gemaakt van verten behoeve van HARMAN PIETERSZ, zoo wegens
schuldbekentenissen

schillende

een kruikverkooper
o. a. verklaart
geleend geld als voor uitstaande
vorderingen,
en GERRIT HARMANSZ,
den 20 Nov. I6I3 ') aan HARMAN PIETERSZ, platielbakker,
mede
van
schuldig te
zijn zoon,
platielbakker,
gleijersse platijelen
wegens koop
dat zijne plateelbakkerij
goede
zijn de som van f 87. Men kan alzoo aannemen,
winsten

hij een voor dien tijd welgesteld man geworvan de nalatenen verantwoording
den is. Dit blijkt nog nader uit de rekening
8
alwaar
den
een
schap zijner weduwe,
post voorkomt:
Sept. 1637"-),
afgelegd
de som van 30
over den 200'z feNniXg waarop de boea'el van
"Betaald
heeft

opgeleverd,

waardoor

ANNITGE GERRITS was gequotiseeYi."
naam,
plateelbakkerij
droeg geen bepaalden
in
den
doch
eersten tijd dezer industrie,
plateelbakkerijen
Zijne

eigendomsoverdrachten
opvolgende
ik met voldoende
zekerheid
te

met

de daarbij

evenmin

als de andere

uit de vergelijking
der
vermelde belendingen,
meen

dat deze dezelfde is, die in
uitspreken,
lateren
pier Roynei?asclre Heldetz, omtrent welke
tijd den naam droeg van : de
fabriek ik later nog nadere bizonderheden
hoop te kunnen geven.
Den 24n Jan. 1616 a) maakten
in het
HARMAN PIETERSZ, plateelbakker
Oosteinde
en ANNITGEN GEI:RITSdr., zijne huisvrouw,
hun testament,
de eerste
was ziekelijk, doch de vrouw kloek en gezond.
Zij verklaarde n tot erfgenamen te
kunnen

institueeren
hunne drie wettige kinderen: PIETER, GERRIT en CORNELIS HARMANSZ,
alle drie tegenwoordig
gehuwd zijnde en elk voor een derde part. Aan de armen
van de Kamer van Caritate vermaakten
zij vijftig gulden, d.i. na ieders overlijden
van hun opperste
kleed.
vijf en twintig gulden, zulks in redemptie
Zij teekenden :

1) Prot. Not. RIJsHOUCri.
2) Prot. Not. V. STEELANT.
Prot. Not. RITSIIOUCK.
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HARMAN PIETERSZ overleed
spoedig daarna en werd den 3 In Jan. 16 I 6
De weduwe, die later den naam VAN DER
Kerk te Delft begraven.
met haar zoon GERRIT en na diens
bleef in de plateelbakkerij
aannam,

in de Nieuwe
VEST

met ARENT
met zijne weduwe BELIJTGEN JANS. Zij zelve hertrouwde
overlijden
PIETERSZ VAN MUIJEN en overleed, opnieuw weduwe geworden, den I In Febr. 1633.
van HARMEN PIETERSZ voerden
De drie zoons en verdere afstammelingen
VAN VALCKENHOVEN
VALCKEN IIOVEN (ook wel geschreven :
den geslachtsnaam
en VALCKENHOFF)..
De oudste zoon :
te

Rotterdam

PIETER HARMANSZ VALCKENHOVEN, was plateelbakker
1628 tot I63I.
was zijn plateeiWaarschijnlijk

o. a. in de jaren

in den Oppert gelegen, gelijk de volgende acte aangeeft:
Compareerde
1661
Notaris
te
HARMAN
PIETERSZ
voor
SPOOR,
Delft,
JACOB
Jan.
die
wonende te Delft,
en approbeerde
ratificeerde
VALChENHOFF,
platielbakker,
staande en gelegen in den
van de huizinge, erve en platielbakkerij,
de verkooping
bakkerij
den 28

waar uithangt de beurs van Lissabon,
welke
de Lombardbrug,
Oppert tegenover
ABRAHAM PIETERSZ VALCKENIIOFF, zijn broeder, zoo voor hem zelven als execuvan MARITGE JANSdr, VAN VELSEN en daarbij gestelde
teur van het testament
kinderen verkocht heeft aan BARENT VAN BRESSY,
voogd van zijn comparants
ABRAM PIETERSZ VALCKENHOFF, zijn broeder, voor zoo veel
hem comparant
en zijne kinderen aangaat.
ten
Hij machtigt
de
slotte tot
overdracht.
De tweede
zoon : GERRIT HARMANSZ VALCKENHOVEN was eerst bij het
werkzaam en na diens overlijden meester
leven van zijn vader in de plateelbakkerij
in de winkel
Hij overleed reeds in 1626
zijner moeder, o. a. in Aug. I6I6. 1)
denzeiven
bakker,
het nood zij en

In Mei van dat jaar in de Nieuwe Kerk begraven.
Zijne weduwe,
. BELIJTGEN JANS, bleef in de piateelbalckerij
en hertrouwde
den 6n Aug. 1628 met
EVERT JANSZ VAN WESTEN, die na het overlijden zijner vrouw in Nov. 1649 bij
°
de scheiding der gemeenschap
werd. '
op 20 Jan. 165 02 ) eigenaar der plateelbakkerij
De derde zoon : CORNELIS HARMANSZ VAL,CKENHOVEN, was plateelbakker
en

werd

den

aan de Zuidzijde van de Nieuwe Langendijk.
in de "Lampetkan"
Hij overleed
in 1637 en werd den 3In Juli in de Nieuwe Kerk begraven.
van het medegedeelde
meen ik ten slotte de conclusie
Uit het verband
te mogen trekken,
dat HARMAN PIETERSZ de eerste is geweest, die op het einde
te Delft heeft uitgeoefend.
der zestiende
eeuw de kunst van plateelbakken
Dat
door eigen vinding
en oefening gelukt zou zijn, na zich eerst
hem dit geheel
1) Prot. Not. RIJSHOUCK.
2) "
n VAN DERBLOCK.
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te Delft te hebben bezig gehouden,
gelijk de Heer HAVARD
pottenbakken
De grondslag
van zijne redeneevan oordeel is, meen ik te mogen betwijfelen.
daar
de
huisvrouw
van HARMAN
is
en
berust
onjuist
ring
op eene vergissing,
niet ANNITGE CORNELISdr, heette, doch ANNITGE GERRITSdr., zoodat deze onmomet

ARIJEN CORNELISZ,
gelijk de zuster kan geweest zijn van den rijken pottenbakker
zeer
van wiens
en
rijkdommen
hij
waarschijnlijls geen voordeel zal hebben
ervaring
in
reeds
van I s 54 plateelbakker
wordt hij
Bovendien
de huwelijksacte
getrokken.
dat hij de kunst van plateelbakken
van
genoemd, zoodat men mag onderstellen,
Haarlem

naar
de

Uit

Delft

heeft

overgebracht.

bijeengebrachte

gegevens

kan

de volgende

geslachtslijst

worden

samengesteld :
HARMAN

1548, begr. 31 Jan. 1616.
geb. omstreeks
oo 1 Sept. 1584.
ANNITGEN
GERRITS Dr.
VAN DER VEST. overl. als weduwe van
PSZ VAN MUIJEN II Febr.
ARENT
1633.
--PIETER HARMANSZ GERRIT HARMANSZ VALCKENHOVEN;
CORNELIS HARMENSZ
te Delft sedert
mr. plateelbakker
VALCKENHOVEN;
VALCKENHOVEN;
I Mei 1626.
2
te
mr. plateelbakker
mr. plateelbakker te
Juni 1614, begr.
o0 27 Febr. I6I I
overl.
Delft sedert 22 Oct.
Rotterdam,
v66r 1 Febr.
1633.
BELIJTJE JANS, plateelbakster,
i615,begr.31 Juli i637.
o0 23 Aug. 1615s
6 Aug 1628 met EVERT
oo 8 Juni 1608
hertrouwde
MARITGEN JANS.
ERMPGE CORNELISdr.
JANSZ VAN WESTEN.
16 Nov. 1649.
VAN DER MARCK,
Begraven
I
tot Nov.
I
plateelbakster
in
overl.
1664.
1649,
I
I
-,-..VALCKENHOVEN
ALCKENHOVEN
Zes dochters.
NEELTJE GERRITS V
1) JAN PIETERSZ
I)
i) NEELT]E
I)
00
-VALCKENHOVEN.
HENDRICK CLAESZ VAN DER GRAEFF.
2) ABRAHAj\I
2) AELTJE GERRITS VALCKENHOVEN
PIETERSZ
PIETERSZ
00
VALCKENHOVEN.
ADRIAEN STEVENS VAN DER STEIJN.
3) HARMAN
3) HARMEN GERRITS VALCKENHOVEN,
PIETERSZ
geb. 1620,
cho 1640
VALCKENHOVEN,
te
plateelbakker
NEELTJE JANS VAN DER HOUVE.
Delft, begr. 18 Oct.
1665.
PIETERSZ,

POUWELS
Deze
Hollander
Frankrijk;

BOURSETH.

plateelbakker
(de tweede op de lijst van het Meesterboek)
was geen
van geboorte,
doch kwam met zijne vrouw DEBORA LUCASdr. uit
in het jaar 1601 als plateelbakker
in
J hij vestigde zich waarschijnlijk
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te Delft en legde den 3 in Jan. 1602 den eed af als poorter dezer
het Oosteinde
Daar zijn naam in het Register
van het Haardstedegild
van Nov. 1600
stad.
moet
na
dus
dezen
niet
datum
en.
voor
voorkotnt,
hij
31 Jan. 1602 aangenog
komen zijn.
In een acte van 22 Maart
omtrent hem
1603 vindt men het volgende
Alzoo POUWELS BORSET, p1atie1bakker,
als man en voogd van
medegedeeld :
DEBORA LuCASdr., zijne huisvrouw,
ter oore gekomen is, dat op den yn Maart 11..
van EGBERT HVYGENSZ, platielbakker,
eene VROVTGEN GERRITSdr., huisvrouw
onder andere propoosten
zou
hebben
gezegd
tegen HEYNDRICK PIETERSZ, knecht
van ANNA GERRITS
hare
BORSET, in tegenwoordigheid
dat
de
voornoemde
haer
iiiette
voorii.
zuster,
DEBORA,
POUWELS,
11Za1Z,
??ooyzde" een slecht levensgedrag
Vranckryck
geleid had, zoo is het dat de
voorn. POUWELS BOURSETH de voornoemde
VROUTGEN GERRITS door een notaris

van

voornoemden

doet

en getuigen

deze

Op

afvragen
insinuatie

of zij bij die woorden persisteert.
werd door VROUTGEN geantwoord

dat

de

inhoud

was en zij dat nooit gedacht, veel minder gezegd had en
onwaarachtig
dat HEIJNDRICK PIETERSZ daarbij valschelijk
had gelogen. 2)
Later ontstonden
er onaangename
questies tusschen BOURSETH en HARMAN
PIETERSZ en beider huisvrouwen,
zoodanig dat DEBORA LUCASdr den 3n Sept. 1607
daarvan

zich

om zich over HARMAN PIETERSZ te beklagen.
vervoegde
de beide
Den 7n Maart
1608 werden
de twisten
bijge1egd en werd tusschen
zou
dat een boete
betaald worden door hem, die
plateelbakkers
overeengekomen
vrede verbrak. 3)
den bijgelegden
karakter
DEBORA
Dat
had blijkt wel uit eene verklaring
geen zachtaardig
den 24n Febr. 16114) door twee personen
ten verzoeke van ABRAHAM DAVIDTSZ,
DEBORA
van POUWELS
dat
nl.
platielbakker.,
afgelegd,
LUCASdr., huisvrouw
en zeide:
was ten huize van den requirant
BOURSETH v66r acht dagen gekomen
bij

den

Schout

ABRAHAM, denkt gij mij niet te betalen ? het is mij wel gezegd dat ik geen
geld van u zoude krijgen, gij hebt het geld binnen de deur en hebt het gisteren
dat hij het hare nog niet had, dat zij nog
antwoordde,
Requirant
ontvangen.
een maand patientie moest hebben.
Wel,

Toen

voegde
betaalt

en
verpufft
iemand zoo te kort
zijt met den

hem

toe :

als

ik een maand

wacht, hebt gij het geld
Nooit heeft mij
mij met krakeel,
gelijk ge een ieder doet.
als
hebt
enz.
enz.
gedaan
Gij
geen geloof aan God maar
gij
zij

duivel.

mr. platielbakker.
1) De huisvrouwvan HARMAN
PIETERSZ,
2) Prot. Not. J. DE MOLIJN.
3)
n RIJSIIOUCK.
4) n
, DE MOLIJN.

'

'
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De

van het
van BOURSETH was gelegen aan de Oostzijde
plateelbakkerij
het 2e huis van de
en de Harman
tusschen de Hopsteeg
Cockslaan,
Oosteinde,
den
dit
hoek van de Hopsteeg.
had
ig April 1605 voor f 2050
Hij
pand
in de verponding
voor acht gulden en acht stuivers
gekocht 1) en was daarvoor
den
naam
van Rouaa1z; wellicht is het
In
latere
zij
jaren droeg
aangeslagen.
niet te gewaagd hieruit de gevolgtrekking
te maken, dat hij uit deze stad naa-r
ook nog een huisje in een
behoorde
de plateelbakkerij
aan het Oosteinde,
voor zes en twintig
staande in het verpondingregister
poort
in 1607
al het vooren nog een stuk erf beide aangekocht
stuivers
,,schrevene verlzeelt annex malca1zdcren ende gcmaeckt tot eeii wooiihu??siiige c71de
Delft

verhuisd

is.

Tot

pl-atielbacker?ie".
Verder was hij nog eigenaar van een huis gelegen naast de plateelbakkerij,
in de verponding
voor drie gulden vijf stuivers, hetwelk door zijne
aangeslagen
werd en ten slotte van een
den 20 Jan. 152z 3) voor f
500 verkocht
erfgenamen
huis

aan

de

van het Marktvelt,
Zuidzijde
dat door hem in 1612 gekocht

in de verponding
voor
aangeslagen
was, en verhuurd werd aan FANNEKEN

acht gulden,
DE VISCH, wede CHARLES MAHIEU; hij verkocht haar het huis voor f igoo,
den 5n Nov. 1619.4) Een der getuigen is zijn schoonzoon HEIJNDRICK BOICI.?ELSZ
VAN DER BURCH, p1atie1bakker;
zij teekenden :

Den

7n

Oct.

1610 5) trad

RoURSE'rl?

op -,Is getuige

bij een testament

en teekende :

v
Een

acte

van

20

.

1612 6) leert ons de namen kennen van eenige
April
als
knechts
bij hem in dienst waren ; op dien datun?
plateelbakkers,
HEYNDRICK
PIETERSZ
VAN
DEN RIJN in't Oosteinde, oud omtrel, t
compareerden :
aan
de
ARENTZ
omtrent
28 jaren en JAN- JANSZ VAN
29 jaren, JAN
Molslaan,
HAM in de Broerhuissteeg,
omtrent 39 jaren, alle drie platielbackersknechts
te
die wellicht

6 Maart 1620 en 20 Jan. 1621.
1) en 2) Prot. Not. RIJSHOUCK
v
n
3)-6)
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Delft,

die

zeide

"dat het qualickeiz gedaen
verbz*nde1z oitz te wercken,

en DEBORA
POUWELS BOURSET in het Oosteinde
dat zij heden bij GOVERT CLAESZ, brandewijnman,
LZJCASdr., zijne huisvrouw,
aan de Gasthuislaan,
in gezelschap
met HANS KOOLS, mede platielbackersknecht,
een brandewijntje
mede aldaar gekomen is DEBORA, die tegen KOOLS
drinkende,
,ging

verklaarden

voor

was, dat hf HANS COOLS hem bf een aiideyhoe wel hij hem van te voren drie jarell langhad."
erkende hij zich voor drie jaren
Eindelijk

verbonden
,,bf haar requirante
de
te
hebben verbonden.
bij
requirante
deze
acte waren :
Getuigen bij

HEIJNDRICK GERRITSZ, platielschrijver.
THOMAS JANSZ, platielbackersknecht.
HEIJNDRICIL GERRITSZ vindt men in den inventaris van de nalatendat de boedel aan het oude Manhuis te Delft
schap van BOURSETH vermeld,,
van
za., de som van tien gulden
nog
wege HEI]KDRICK GERRITSZ, platielschrijver
Omtrent

schuldig is, waaruit men kan onderstellen
is verpleegd
geworden.
HENDRIK GERRITSZ was gehuwd

dat hij aldaar op kosten van BOURSETH

met MARITGEN THijsdr.,
die 77, jaren
haar
maakte
testament
zij op
1607
1) ; HEYNDRICK
van MARITGEN THIJsdr.,
sloot den 12n Aug. i 6 zo 2) met de
zelf, weduwnaar
kinderen
en kindskinderen
een accoord over de nalatenschap
zijner vrouw. Hij
oud

was

cedeerde

den 8n Mei

toen

hun

den

boedel en ontving daarvoor f 150, zijn lijfkleere2?,
geheelen
de erfge1zamen bekent."
aerde
platielen
nog ,,einige
Op den legger van het
van 1600 komt hij voor als eigenaar van een blok huizen alan
Haardstedegeld
of hij dit werkelijk gew eest is, valt te betwijfelen daar deze plaats
het Oosteinde ;
in het Register is doorgehaald.
en

van BOURSETH, DEBORA LucAsdr.,
werd den I9n Febr.
echtgenoote
16?5 in de Nieuwe Kerk te Delft begraven ;
hij zelf overleed den t3n Febr. 1620
en
werd drie dagen later eveneens
aldaar begraven.
De inventaris
dd. 6 Maart I62o 3) bevat verschillende
zijner nalatenschap
zoo wel betreffende
de
als omtrent
bizonderheden,
zij ne familiebetrekkingen
De

producten,

zij luid.t in hoofdzaak als volgt :
geleverd;
van de nagelaten
van za: POUWELS BOURSETH,, in
goederen
ande Oostzijde
vant Oostende
binnen Delft, die overleden is

door hem

"Inventaris

eleven platielbacker
den 13n Febr. 1620, gemaakt
van HEIJNDRICK
Donderdag
op het aangeven
VAN
DER
man
ende voocht van CATALIJNTGEN
,,BOICKELSZ
BURCH, platielbacker,
item deselve
CATALIINTJE POUWELS ende BEATRIX POUWELSdr.,
1) 2) en 3) Prot. Not. RIJSHOUCK

'
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20e jaar van Allerheijligen
nu lestleden
af, tsamen beneffen GEERTRUIJT
van de voorschr.
POUWELS BOURSETH
"POITWELsdr., oudt elf jaeren, erfgenamen
DEBORA
heur
vader
en
moeder."
,,ende
LUCASdr., beide zaliger,
Na vermelding
der huizen, welke hierboven
reeds besproken
zijn, volgt de
der
als
inschuld
o.a. :
opgave
"in haar

rest voor geleent gelt 20 st.
,?BARTELMEES, p1atielbackersknecht,
is
't stuck 2 st....
voor 104 bloompotgens,
"AELBRECHT JANSz
schuldig
,,10 gldn 8 st. (quaschult.) '
rest 2 gldn. I st.
en nog 13 st.
"LENERT JANSZ, platielbackersknecht,
,(quaschult.)
"THOMAS

JANSZ is schuldig

"gehouden.)
,,WOUTER JANSZ,
4
gldn 6 st.
,,gelt

bij afrekeninge

platielbackersknecht

op

9 gldn (wort
't Broerhuis,

voor
rest

quaschult

van

geleent

"CORNELIS STRUIJS heeft gehad verscheiden
gleijwerck
(weeten niet waer
sonder
sulx
men
hem sal moeten
datter
dat
met
staet,
prijs bij
"desen
woont),
resto
schuldich
16
16
st.
per
nog
gldn
"rekenen ;
heeft gehad verscheijden
ook
,,PIETER CORNELISZ, metselaer,
tegettgeiis,
"geld,

moet

met hem

worden.
gerekend
is schuldich
,,JAN JANSZ SCHUT te Amsterdam
beide zonder prijs ......
memorie.

voor

200 lijste1z 75 sclcoone

"CHRISTIJN INT VL1E is schuldich van 100 viercante blooinpottclz 7 gldn Io st.
15 gldn.
,, JUDITH rest van geleverde
tegelen ......
huisvrouw
van CLAES JANSZ tot Hoorn is schuldich van geleverde
3 gldn 18 st."
"wracke schotelen
Onder

de aanwezige
worden o.a. vermeld :
goederen
aerde
,,13
drinckkannen,
sommige sonder leden en sommige
"noch een aerde kan met een tinne lith.

met leden van tin.

aerde

te paerde geschildert.
ruiter
geschilderde
"eu1
dolfij1Z van aerde.
aerde
"twee
geschilderde
bloompotten.
aerde
cleijne
,,twee
blootnpottgens.
"twee aerde laertyens.

"een

soe groot als cleijn."
??zeventien aerde geschilderde
pronck schootelen
Verder nog :
"HEIJNDRICK BOICKELS VAN DER BURCH, de swager ') van den overledene
1) d. i. schoonzoon.

,
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schuldich als reste van aerde ende van verwen de platielbackerije
aengaende
van
12
som
hetwelk
inhout
in
van
st.,
59
gldn
hij
zijn derde
minderinge
"de
1000
van
over
huisvrouws
CATELIJNTJE POUWELS moeders goet."
gldn
zijn
,,part
De roerende goederen
der nalatenschap
werden publiek verkocht, waarvan
de
nog aanwezig
volgende acte:
van de meuble goederen van za. POUWELS BOURSETH, in
??Contracedulle
int Oostende
leven
tot Delff ende DEBORA LUCASdr., in haar
plateelbacker
"zijn
verkocht
ten verzoeke van de voogden hunner onmondige
zijne huisvrouwe,
dochter
haren man, door JAN CORNELISZ,
ende
mi4sgaders
gehuwelickte
"kinderen
der stad Delft, enz. op den 11 April 1620. 1)
,,boelhuismeester
Onder anderen werden verkocht:
eleven

vier bloompotten,
14 stuivers.
twee aerde hZtijse1'z en vier aerde lae??se7z, 19 st.
aerde platielen
17 st., zes dito 32 st.
ende vijf platielen, 46 st.
twee bloompotgens
een oYdo?2?Zael nnet aerdewerck 7
st.
enz:
enz.
eenig zilverwerk,
Het geheel bracht f 643 op.
Ten slotte werden een jaar later ook de huizen

nl. den 9 Jan.
verkocht,
van het Oosteinde,
bij hem

I62I 2) het huis en erve gelegen aan de Oostzijde
BOURSETH gekocht den 19n April 1605 ; nog een huisje en erve sraande in een
door B. gekocht den
straat met 18 roeden erfs daarachter,
aan genoemde
poort
den
een
stuk
erf
en
Mei
daarbij gekocht
15n Mei
zijnde al
nog
1607
29
Het werd
deze perceelen
gemaakt
"tot een woo?chuysi?a?e ende IlatielZ)acker?ie".
een der erfgenamen,
voor
door HEYNDRICK BOICKELSZ, platielbakker,
gekocht
de som van f 2590 gereed geld, waarvan f 600 contant te betalen, de rest af te
lossen met f 100 per jaar en de rente.
in margine van deze acte zijn de kooper en
eene aanteekening
Blijkens
dat de kooper voor de constiden 8n Jan. 1624 overeengekomen,
de verkoopers
tutie

van

1355s

die hij daarop ten behoeve
hoofdgelds
gldn 14 st. en r pen.
dochter van BOURSETH, genaamd
GEERTRUIJT, nog schuldig is,

de jongste
zal stellen een penningborg.
HEIJNDRICK BEUCKELS VAN DER BURCH bleef tot aan zijn overlijden
·
1653 eigenaar van deze plateelbakkerij.
van

1) en ') Prot. Not. RIJSHOUCK.

in

.
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CORNELUS

ROCHUSZ.

VAN

DER

HOECK.

.

Van dezen plateelbakker
valt weinig mede te deelen.
(derde op de meesterslijst)
Het eerst vinden we hem genoemd
bij zijn huwelijk, nl. den 8 Juni 1603.
wonezide aa1Z de Verwersdijck
"CoRNELIS ROCHUSZ cdale j'?laticlbackes·, jonckgesel,
en ADRIAENTGEN

mede aldaar". ')
jongedoclzter,
Den 5n Juli 1603 2) compareerden
CORNELIS ROCHUSZ, platielbacker,
als
zuster
hebbende
ARIAENTGEN
van
CORN.
ARENTSZ
ARENTSdr., eenige
getrouwd
te Danzig ter eene en de weduwe van COCK
COCK, metselaar
za., overleden
ARENTsdochter,

ter andere

zijde, die een accoord
Hij teekende :

sluiten

over

die erfenis.

1-11
Den
bakker

te

26n Mei I6I2 3? koopt CORNELIS ROCHUSZ VAN DEN HOUCK9 platielvan de Veriversdijclc
voor
Delft, een huis en erve aan de Oostzijde

de som van f 525.
Geteekend :

.

Den

2 s n Mei 16124) is CORNET-is ROCHUSZ, platielbackers,

Den

3n

Brabantsche
zijn naam

Febr.

van de
aan de Oostzijde
wordt een huis verkocht
Het laatst wordt
CORNELIS ROCHUSZ, platielbakker.
in een acte dd. II Dec. 1612. ')
genoemd
registers

1611

Turfmarkt,
in de Delfsche

getuige en teel:ent:

naast

1) Trouwboek (Reg. ioo).
2) Prot. Not. 3IOLIjN.
3) 4) en 5) Prot. Not. RiJSHOUCK.
6) Prot. Not. MOLIJN.
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vindt men nog vermeld dat CORNELIS
In den Legger van de verpondingen
is van een huis
VAN DEN HOUCK, platielbakker,
eigenaar
geweest
dat voor twaalf gulden
was
tusschen
de Rotterdamsche
poort en de Gasthuislaan,
voor
dertien
stuivers.
en
een
huisje aldaar, aangeslagen
nog
aangeslagen,
in het
gelijk ook blijkt uit de bijvoeging
Hij heeft de stad Delft verlaten,
ROCHUSZ

acten terug
"is 1£t stadt" en vinden wij hem daarna in de Leidsche
te Leiden
en wel het eerst in een acte van het jaar I6I6 1),
als plateelbakker
wonende in
inhoudende
dat ,,CORNELIS ROCHUSZ VAN DER HOUCK, glei/bakker,
Meesterboek

eene vordering
de vergrotinge
der stadt Lei/den op een timmerman
heeft man f 8?
C. R. VAN DEN HOOCK.
en gebaclzen tegelkeits."
voor gesclailderde
Hij teekent :
In een acte van den 18n Dec. 1621 2) wordt hij gezegd 43 jaar oud te
1622 lezen wij dat CORNELIS ROCHUSZ VAN DER
zijn ; in een acte van 5 April
binnen J .eiden een partij p1atielen
"mr. galef, platiel ende tichelbakker"
naar Brugge heeft ingescheept.
Sedert
het jaar 1627 wordt CORNELIS ROCHUSZ VAN DER HOUCK niet
meer genoemd,
doch komt in de Leidsche acten wel herhaaldelijk
voor: CORNELIS
HOUCK

Het komt mij voor dat
ROCHUSZ VAN BODEGOM galeijs plateelbakker
te Leiden.
beide dezelfde
in dien
persoon
zijn en dat VAN DER HOUCK zijn familienaam
van V. BODEGOM verandert
heeft.
VAN BODEGOM wordt in een acte van 7 Jan. 16293) gezegd 50 jaar oud
te

zijn, volkomen
VAN DEN HOECK.

in overeenstemming

EGBERT

met de in 1621 aangegeven

leeftijd

van

SAS.

HUIJGENSZ

In het Register van het Haardstedegeld
wordt in het jaar I6oo de platielbakker EGBERT HUYGENSZ (de vierde op de lijst van het Meesterboek)
opgegeven
als bezitter
van een huis aan de Zuidzijde van de Molslaan, bevattende
drie
haardsteden
en 66n oven; in dit perceel was dus zijne plateelbakkerij
gevestigd,
de belendingen
in de opvolgende
overdrachten
later
welke, volgens
beschreven,
den naam
Schotel.
In de acte van 9 Mei 1612 (hierdroeg van de Porceleine
boven medegedeeld)
wordt hij gezegd 44 jaren oud te wezen en tevens verklaard
met HARMAN PIETERSZ van de oudste meesters p1atie1bakkers
binnen de stad
Delft
in

te zijn.
Hij was met HARMAN PIETERSZ eigenaar van een huisje in de Dronckesteeg,
de verponding
voor achttien stuivers aangeslagen.
Aan de Oostzijde van de
1) en 2) Prot. Not. P AETste Leiden.
3)
"
n v. SyP te Leiden.

.

'
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en den 11n Febr. 16102) werd door hem aanbezat hij een tuin
Verwersdijk
gekocht voor f lq.5o een huis, erve en poort aan de Zuidzijde van de Molslaan,
werd.
met zijne plateelbakkerij
hetwelk waarschijnlijk
vereenigd
door hem vervaardigd
Omtrent
de producten
geeft ons de volgende acte
opheldering :
huijden

eenige

voor mij JOHAN MOLIJN.
Juny I6I z compareerden
van
voor
den
Hove
Holland, geadmitteert
,,DE JONGE, openbr not, bij
metsgaders
ter eenre ende
EGBERT HUIJGENS, Platielbacker,
getuijgen,
"den naerbeschreven
andere
ende
ter
bekende
de
sijde
?? JAN JANSZ VULLENS, platielbackersknecht
den Vlen

"Op

den eersten
JAN JANSEN hem voor den tijt van drie jaren, innegegaan
den
EGBERT
besteet
ende
den
voorn.
anno 1611 lestleden,
HUIJGENSSN
bij
te hebben
EGB. H. hem voor gelijcke tijt als vooren oock aengenomen
,,voors.
te
EGB.
den
schilderen
den
voorn.
H.
voorn.
ten
tijt gheduijrende
"omme
bij

,,voorn.

naervolghende
XXVI
,,biompotten
"prijse

blancken
sal

hebben

dertien

stuijvers,

thondert

ronde

thondert

sestyen stuvers, groote
seven oortgens,
cleyne
in
werkte
hij JAN JANSSN
dachhuijr
wanneer hij JAN JANSSN den oven inset

't dosijn drie blancken,
't dosijn, item soe wanneer

schootelen

"slechte
vtwee

als blompotten
thondert
enckele
st.,
goutsblomkens

XVIII

middelbaere

St. daechs,
sal geschieden
indient hem
St. welck insetten
,,sal hij daerbij
alle ovens ten minsten 200 goutsbloemen
ende
"EGBERT belieft, mits werckende
alles
moetende
wercken
hem
EGBERT
belieft
het
schildat
HUIJGENSSN
"oock
hij

"dat

hebben

"deren

XLV

aengaende".
Geteekend :

Merk

van VULLENS:
.
In

verschillende

acten

van

1600, I6II en 1612 en het laatst den 28 Jan.
dat EGBERT HUIJGENSZ woonachtig
was aan de Zuid1613 3) wordt opgegeven
van
de
den
Molslaan ;
1 3n Maart 1613 4) evenwel wordt vermeld, dat EGB??'r
zijde
wonende
aan de Oude Delft, iemand machtigt.
HUIJGENSZ SAS, geleijbacker,
Alzoo heeft hij in den aanvang van dit jaar zijne plateelbakkerij
de Porceleine
Schotel
in zekere mate bevestigd
wordt door de acten van
verlaten,
hetgeen
7 Jan. en 10 Febr. 16165), waarin o. a. HANS DE WINT, spiesmaker en platielbacker,
22 Febr. 16l3.
1) Prot. Not. RIJSHOUCK
3), 31,4) en 5) Prot. Not. RIJSHOUCK.
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aan de Molslaan verklaart dat hij deze ,,eertijts
bij den verkoop der plateelbakkerij
van
EGBERT
heeft
HUIJGENSZ, platielbaoker".
"gecocht
welke EGBERT H. in 1613 aan de Oude Delft misschien
De plateelbakkerij,
of althans in gebruik nam, droeg in later tijd den naam van: de veropgericht,
gulden

voortgezet.
Den
moet

en werd

Boot,

mij echter
op te sporen,
mij
is.

gebleken
Ook de

door zijne weduwe VROUTGEN GEISRITSdr,

1616 is sprake van zijne weduwe, zoodat EGBERT HUIJGENSZ
den 13n Maart 1613 en den ion Febr. 1616; het
tusschen
zijn
niet gelukt den datum van zijn overlijden
of van zijne begrafenis
zoodat ik vermoed dat hij buiten Delft overleden is. Evenmin is
waar en wanneer hij geboren is en op welken datum hij gehuwd

I on Febr.

overleden

is

na ziin overlijden

data

doch
geboorte
zijner vier kinderen bleven mij onbekend,
dat de Doopboeken
van Delft eerst
dit laat zich verlslaren uit de omstandigheid,
'
met het jaar 1616 aanvangen.
kan ik de volgende
samenstellen :
geslachtslijst
Voorloopig
der

EGBERT HUIJGENS SAS,
geb. in 1567 of 1568, overl. tusschen 13 Maart 1613 en Io Febr. 1616.
00
VROUTGEN GERRITSdr.,
Plateelbakster in de Vergulden Boot.
hertrouwde voor 12 Nov. 1622 met JOHANVANVALCKENBURCH,
__---------CORNELISEGBlŒTSZSAS,
2) GERRIT EGBERTSZSAS,
3) NICOLAES
4) HUGOEGB.
EGB. SAS,
geb. 1597, Mr plateelb`.,
SAS,
plateelb' in de ,,Bloempot" in 't
D' te Rot25 Oct. 1616,
Rietvelt, m° plateelb" s'8 Xlaart1 6 1 6
zijdekramer.
terdam.
00
cxJsept. 1 62s' te Aimsterdam
HILLEGONDJACOBS
JORISGEDlRxdr. VANDERSLOOT,
CANNENdr.
overl. Maart 1664.
a) EGBERTCOR- b) MAERTGEc) JAN COR- d) HADEWIJ e) DIRCK COR- I) GERRIT CORCORNELISdr. NELISZ SAS, CORNELISdr.,NELISZSAS, geb. NELISZ SAS.
NELISZSAS,
overl.
gedoopt
1627, cverl. 1676, mr. timmerman,
plateelschilder,
BARMENWIL"
over1.25Aug.I652 LEMSZvAN DEN 2o Sept. 1620, Dec. 1663.
"plateelbakker, later mr. plateel00
?
bakker in de
plateel, ?
ARY
ANNITGEN
BRECHGEN
HOUVE,
JANSZ
JANS. "Bloempot" °
schilder.
V. D.
ARYENSdr.V. D. krankenbezoeker
00
MEER. f) ARIRNCORNE GEERTGEN
o.a. m j656 in
BURCH.
LISZ
Indie
.
CORNELIS.
O,.
CORNELISEGg) NEELTGEN
BERTSZSAS,
CORNELISdr.,
geb. Oct. 1649,
geb. 1630.
h) VROUTGEN
plateelschilder, 00
ARYAENTJE
CORNELIsdr.,
TAERLINGH.
geb. 1636.
MICHEL NOUTS:
Deze

.

die als vijfde op de lijst der meesters genoemd wordt,
plateelbakker,
zoodat omtrent hem slechts
heeft slechts
korten tijd te Delft verblijf gehouden,
te
vinden
weinige aanteekeningen
zijn.
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den 5n Oct. I6II "MICHIEI, NOUTS van
zijn eed als poorter, zonder borg en gratis.
platièl ofte tegelscliilder",
"Antwerpen,
dat
In het Begrafenisboek
der Nieuwe Kerk te Delft staat aangeteekend,
het

Volgens

op den 22n Febr.
Broerhuissteech.
Ruim

drie

SERVAES NoU'rs,
was waarschijnlijk

poorterboek

16r5

begraven

deed

is MICHIEL NoUTS,

plateelbakker

in de Groote

de schilder
en een half jaar heeft hij alzoo te Delft vertoefd;
die in het jaar 1627 als meester in het gilde opgenomen werd,
zijn broeder.

THOMAS

JANSZ.

A

1612 vindt men dezen plateelbakker
In de jaren
1610, 1611 en
(den zesden
aan
Delft
de lijst) herhaaldelijk
woonde
te
de
Zuidzijde van
genoemd.
Hij
EGBERT HU? GE?SZ SAS en had een
naast den mr. platielbakker
de Molslaan
korten tijd aldaar eene plateelbakkerij.
Den 28 Jan. z6I I 1) sloot hij met PIETER
van

HERPZ, platielbakkersgezel,
,,de laatste zal voor den

eene overeenkomst
eersten

inhoudende

1600 stucken

de volgende bepalingen:
wercx voor elcken oven

draeijen
deu tijt van een jaer, ingaende Vastel,,die den vsn THOMAS JANSZ geduijrende
nu
ende
toekomende
Vastelavont
1612, sal comen te backen
,,avont
expirerende
oven vyer hondert
schuttelen
daervan de vsz. PIETER tot
groote
"als telcken
,,loon
"van

sal acht stuvers
ontfangen
thondert
ses stuvers ende

van elcx hondert, ses hondert middelschotelen
ses hondert cleijne schotelen van thondert vijff
zal THOMAS JArlsz nimmer mogen laten wachten maar altijd

PIETER
??stuvers";
moeten
gereed
wezen?
sal

,,gemaakt
tijds, nl. een
schreven werk
komt,

dat THOMAS de ballen daar 't werck van
altijts
moet
doen maken",
mits dat PIETER THOMAS in
gereed
halven
als hij het voordag te voren zal moeten waarschuwen
zal willen draijen, hetgeen hij zal mogen doen als het hem gelegen
"des

worden

bij dag als bij nacht.
LEENERT PIETERSZ, platielbakkersknecht

zoowel

LEENERT PIETERSZ.
1) Prot. Not. RIJSHOUCK.

op het Broerhuis,

PIETER HERPSZ.

was getuige.
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21n Jan.

Den

1612 1) werd

de volgende

verklaring
afgelegd:
ende mr. volcoCOOLS, platielsehilder,
draijer ende steenmaecker
van
van
het
ambacht
out
ontrent
"mentlicken
plateelbacken,
31 jaren, wonende
verklaart
ten
verzoeke
LUCAS
van
te Leiden,
Delft,
ARENTSZ, pannebacker
voor
à
maanden
eenen
THOMAS
alhier in
mr.
14
15
platielbacker
"dat
JANSZ,
daer
cbmende
ten
HARMEN
"Delft,
tijt sijne deposants
huijsse van
PIETERSZ,
mr.,
meede alhyer, desselffs HARMAN PIETERSZ huijsvrouw
aen
"mede
platielbacker

.

"HANS

THOMAS JANSZ verveijlcle
te vercoopen
seecker groot getal
vsn. ende dat bij de duijsent
tegelen, gemaeckt
bij den requirant
"van ongebacken
dat
HARMAN
PIETERSZ
vsn
den voorn. THOMAS ten
desselffs
"ende
huijsvrouw
"selven tijde omtrent seven ofte acht tegelen medegaff omme te besoucken ende
"den

voornoemden

deselve

tegelkens
sijnde immers soe goed sijn gegeverrut ende gebacken
deselve ongebacken tegelkens
"vallen als de beste. hoewel ende nyettegenstaande
als
meer
en
waren
men
geverruwet
geweest
tegelen verruwet,
gemeenlick
"nyet
dat hij deposant
eenich gebreck aen deselve ongebacken
voor
"sonder
tegelkens
nae heeft

De
waarbij
aflegt

leeftijd

van

JANSZ blijkt uit een acte van 4 Nov. 1610 S),
aan de Molslaan, oud omtrent
24 jaren, eene verklaring

THOMAS

hij, platielbakker
in zake eene mishandeling

In
ook

bevonden

gehadt."
COOLS teekende :

"ofte

deze

THOMAS

zaak
JANSz

JANSEN, plateelbacker,
In de maanden

geteekend :

_

1610 eene verzoening
gesloten, waarbij
was ; deze acte onderteekende
hij : THOMAS
tegenwoordig
van BOONEN daarbij te voegen.
zonder den familienaam

werd

den 23 Nov.

Mei en Nov. 1611 vindt men hem herhaaldelijk
Maart,
in eenige acten, waarbij verklaringen
werden afgelegd omtrent de ernstige
THOMAS JANSZ, diens broeder LEENDERT JANSZ en hunne
twisten
die tusschen
en
aan
de
eene
moeder,
zijde, en EGBERT HUIJGENSZ SAS, mr plateelbakker
ter andere zijde, gerezen waren.
Deze twisten waren zoo hevig, dat
echtgenoote
vermeld

men zelfs tot feitelijkheden
elkaar overging ; het gold vooral VROUTGEN
tegenover
verweet
GERRITSdr, de vrouw van EGBERT HUIJGENSZ, aan wie de tegenpartij
1) Prot. Not. MOLIJN.
2) onduidelijkgeschreven,het zal wel beteekenen: aanbood.
3) Prot. Not. RIJSHOUCK.
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zij een immoreel
liedje deed vervaardigen,

dat

en

leidde

leven

dat aldus

waarover

THOMAS door

aanving :

een

1%.

Nu wel aen ick wil gaen singen
Een fraij nieu Venus liet,
Van een vrou hoort mij bediet.

. .

een ander

enz.

en het huisgezin voorgedragen.
de
van de '1'Vlolslaan ;
elkander aan
De partijen
Zuidzijde
wooden
naast
dat THOMAS, op het dak van zijn huis
daardoor
was het ook voorgekomen
en stukken hout naar VROUTGEN GERI'?ITSdr gegooid had
staande, met potaarde
Dit lied werd

van

toevoeging
ook
ontmoetingen
om

THOMAS voor de knechts

bleven bij
beschaafde
Klappen
weinig
uitdrukkingen.
raad geniet uit. Aan THOMAS werd de vriendschappelijke
lied vergiffenis te
VROUTGEN GERRITSdr wegens dat beledigend

onder

geven

door

aan

ten einde hij niet
vragen,
antwoord
gaf ,,dat soe hij
"soude besetten."

uit

de

de

stadt

zou worden, waarop hij ten
stad gebannen
most verlaten,
hij alsdan eerst sijn soij

op het einde van het jaar 16 z r 21 eene verzoening
tot stand en werd den 22n Nov. de volgende overeenkomst
gesloten :
TOMAS JANSZ
ter
eenre,
mitsgaders
,,EGBERT HUIJGENSZ, platee? backer,
beide wonende ande Molslaan naest elckander
,,VAN BOONE, mede platielbacker,
Ten

,,ter andere zijde,
,,zijn, om welhe
,,klaren
"zij

kwam

slotte

er

hen eenige injurieuse
questien geweest
te leggen eii alle ongelukken
te verhoeden,
zij verint vriendelick
veraccordeert
te zijn, in maniere als volgt : dat

vericlaren,
ter neder

met elkaar

dat tusschen

de huisvrouw

comparanten,
en

van EGBERT en de moeder

Hand?eekenin?

e1kander

onbedachtheid

geschied

niet

meer

zullen

van TolnAS en hunne

met woorden
,,huisgezinnen
te houden, op
met allen vrindeliche
en buijrlieke
conversatie
,,noch wercken,
aan
de armen" _ '
dat
die
contrarie
zal
verbeuren
twaalf
doet,
"straffe,
hij
gulden
Voorts verklaarde
dat hij niet anders van EGBERT en zijne vrowv
wist als alle eer en deugd en dat hetgeen door hem tot hare defamatie zou zijn
uit
gezegd,
verklaarde.

familie

was, hetgeen

molesteeren

EGBERT van

zijne zijde mede

van

EGBERT HUIJGENSZ:

1) en 2) Prot. Not. Moz.?JN.
.-,

'
1
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is en zoo
van EGBERT, die zoo gebrekkig
handteekening
dat hij ziek was
afwijkt van de andere door hem gesteld, zou doen vermoeden
deze
acte
zeer
toen
onderteekende.
of wel
hij
zenuwachtig
Na deze verzoening
schijnt THOMAS JANSZ de stad Delft te hebben verDe

hetgeen ook verklaart
het
ut stadt".
Sedert

laten,
de

vreemde

Delfsche

de uitdrukking
achter zijn naam in het Meesterboek
jaar 16l2 tot het jaar 1617 treft men zijn naam in
Eerst uit eene acte vari 20 Juni
niet meer aan.

archieven

omtre1zt 29 jaren" bij rechterlijk
zien wij dat THOMAS JANSZ, platielbacker,
om de volgende getuigenis
af te leggen ten verzoeke van
vonnis was gedagvaard
te Hoorn.
Hij deelde mede o. a. dat hij
JAN LOURISZ DE VOGEL, wonende
het
werk van LEENDERT JANSZ,
Kerstmis
1616
den
omstreeks
requirant
bij
dat hij ondervonden
bij req., had nagezien en dit afgekeurd ;
platielbakkersknecht
had
ten
dat
THOMAS
bewezen
ook
aan
den
voor mr knecht
en
had
hij
tijde
req.
en voorn. LEENDERT voor knecht bij req. werkte, dat de groene verw, die op
de winkel gebruikt weld, vervalscht
was, dat hij om die reden geen lust had om
aldaar

niet
werken,
was.
gedaan

wetende

te

knechts

of dit

door

vreemde

lieden

dan

wel door

de

is dus na zijn verblijf te Delft te Hoorn als meesterknecht
werkzaam
of
in
voor
zich
het
als
te
nog
jaar 1617
plateelbakker
hij vestigde
geweest;
Enkhuizen.
waarbij een Delfsch
gelijk blijkt uit een acte van 18 Oct.
van
te
Enkhuizen
tot
een schuldvordering
een
notaris
ontvang
machtigt
burger
Hij

door THOMAS JANSZ VAN BOONEN, platielbakker
aldaar, den 17n Oct. l6l6voor
Rotterdam
van
gepasseerd.
Schepenen
Den 22 Nov. 1617 3) wordt een dergelijke
procuratie
gepasseerd
op den
PIETER VAN ROON te Delft, tot inning en ontvang van hetgeen N. N.
Notaris
wonende te Enkhuizen.
van THOMAS JANSZ VAN BOONEN, platielbakker
omtrent
den
Heer
dezen plateelbakker
van
HAVARD 4)
mededeelingen
Wel is waar is in het Trouwzijn volgens mijne meening geheel en al onjuist.
boek op den 2 Sept. 1599 het huwelijk vermeld van THOMAS JANSSEN, Engelsch
die volgens
soldaat, doch dit kan niet dezelfde persoon zijn als onze plateelbakker,
competeert
De

de

boven

aangehaalde

moet

acten op dien datum eerst twaalf of dertien jaar oud
Alle gevolgtrekkingen,
die hij uit die huwelijksacte
trekt,

zijn.
geweest
louter
dus
phantasien.
zijn
Hetzelfde is het geval
van het onverklaarbare
welke

hij meent

HAVARD opmerkt ten aanzien
schotel
in de Collectie Loudon,
een
op
THOMAS JANSZ vervaardigd
is.

merk

dat door

met hetgeen
of monogram

de Heer

s) Prot. Not. JAN DE l{00?.
1) en 2) Prot. Not. PIETERDE
4) Histoire de la faience de Delft pg. 89 sqq. en 207.
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Eerstens

heette

hij niet
een kunstenaar

doch THOMAS, ten tweede acht ik het
het
merken van een kunstvoorwerp
onwaarschijnlijk,
bij
bij
zou vermelden
dat hij weduwnaar
zijn monogram
was, ten derde was hij geen
en alzoo de aanduiding
van het woord Angelsman onmogelijk.
Zeer
Engelschman
zeker is het een vreemd merk, dat ik zelf niet kan verklaren,
doch de uitlegging
van den Heer HAVARD acht ik geheel onaanneembaar.
dat

'
DAVITSZ.

ABRAHAM
In

het

Begrafenisboek
zijn :

Oude

der

Kerk

te Delft

vindt

men aangeteekend

dat begraven
den i 5n April 1596 een kind van ABRAHAM DAVITSZ aan de Oude Delft,
den 20n Mei 1602 een kind van ABRAHAM DAVITSZ aan de Corenmarct,
den
6n Sept. 1604 een kind van ABRAHAM DAVITSZ in 't Schild en den gn Febr. 16o6
een kind van ABRAHAM DAVITSZ in 't Schild in het Zuideinde.
Daar de qualiteit
van den vader niet is aangegeven
is het wel waarschijnlijk
doch niet zeker of
deze de plateelbalcker
is. In een acte van 19 Jan. 1607 wordt genoemd ABRAHA?2
DAVITSZ, metselaar
Nieuwe Kerk:

in

het

Oosteijnde

der

kind

Uit een acte

van

27 Febr.

16I s )

blijkt

dat

was JOPGEN THO1?TISdr.
van het jaar 1620 is hij aangeslagen
de
verpondingen
legger
op
aan de Oostzijde van
voor een huis, zijnde het eerste van de Nieuve Langendijk
is
dat
het Oosteinde,
en wel voor twaalf gulden.
Daarbij
nog aangeteekend
CORN. HARMANSZ na hem eigenaar
geworden is, wellicht in 1620 of later.
In

vrouw

in het Begrafenisboek

volgt

en
van ABRAHAM DAVITSZ, platielbakker,
van ABRAHAM DAVITSZ, platielbakker,
op den

ion Juni 1612: Een
den gen Dec. i6i 2 : De huisvrouw
hoek van de Nieuwe Langendijk.
den

de laatste

1). Dan

genaamd

den

April
I6I.3 3) wordt vermeld dat ABRAHAM
is van een huis, staande en gelegen op den
DAVIDTSz, plateelbakker,
eigenaar
Nieuwe
door hem indertijd gekocht, belast met
Zuidwesthoek
van de
Langendijk,
's jaars naar luid van den waarbrief voor Schepenen van Delft daarvan
48 stuivers
In

een

acte

van

den

29n

in dato 28 April 1609.
gepasseerd
Achteraf bleek het dat er nog een oude schuld op rustte van f 2170 oude
van Delft opgelicht,
welke lasten gepreen nog f 700 ter weeskamer
custingen
waren reeds lang voldaan
te zijn, doch waarvan de bewijzen niet te
sumeerd
vinden

waren.

Twee

borgen

beloven

1) 2) en 3) Prot. Not. RIJSHOUCK.

nu

ABRAHAM

DAVIDTSZ kosteloos

en
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De verte zullen houden van alle schade daaruit voort te spruiten.
schadeloos
1609 doet vermoeden, dat hij in dat jaar eigenaar
wijzing naar de schepenbrief van
van dat pand, waarin zijne plateelbakkerij
was, geworden is.
gevestigd
den naam van "de Porceonder
latere
De plateelbakkerij
droeg
eigenaars
lei?ze?z Lampetkan".
Volgens een acte van 5 Nov. 16211) zou ADRIAEN CORNELIS
te Delft, de compagnon
van ABRAHAM DAVIDTSZ geDE KATER, plateelbaklcer
een
dat DE KATER plateelbakker,
Ten eerste is het echter
weest zijn.
vergissing
ook het woord
pottenbakkers
aldaar;
was, hij was toch een der voornaamste
zal men niet in den gewonen zin van mededeelhebber
moeten opvatten,
had
aan
het
DE KATER
ABRAHAM
Oosteinde,
zijn eigen plateelbakkerij
aangezien
aan
de
was deze voor zijn
Zusterslaan.
Daarenboven
zijn eigen poaenbakkerij
a.
was
in 1636 in het
zeer
een
bij
hij
zijn overlijden
man, o.
vermogend
tijd
compagnon

met nieuw gebouwd
woonhuis,
pottenbakkerij
en
van
een
huis
te
liet
verder
Delft,
Rotterdam ;
perceelen
nu
Wanneer
zulk
veel zilverwerk
van f 1700 in contanten,
enz.
man in relatie met ABRAHAM gestaan heeft, zal dit wel geweest
bezit

van

eene

te

van 29 andere
hij na een som
een welgesteld

zijn tengevolge
daar de zaken van den pla.teelbakker
niet voordeclig
gingen
geldleeningen,
Zoo
werd
en hij dikwijls
den
Febr.
1611
had.
te
24
hij
geldgebrek
vergeefs
door de huisvrouw
van POUWELS bOURSETH.2)
tot betaling
aangemaand

van

In een acte

van 25 Maart ?639 3) is sprake van een schuldbekentenis van
den
en nog niet afbetaald.
Den
Sept.
1609 geteekend
vinden wij eene schuldbekentenis
van ABRAHAM DAVIDTSZ groot
ARIEN CORNELIS CATER zich borg stelde.

hem

door
f 200,
8n Dec. 16204)
f 476, waarvoor
.

Merk
ADR

(get.)

van

CORNELISZ.

1613 5) leest men dat hij op het boelhuis linnen en wollen
daarvoor
heeft hij van den boelhuismeester
kleederen verkoopt ;
f 167 te vorderen
aan een ander nog op denzelfden
en verkoopt
datum.
hij deze vordering
Den

13n April

Den

1911 Dec.

1618'')

machtigt

hij drie personen,

een metselaar,

1) Prot Not. CRAENte Leiden.
Zie aldaar. 3) Prot. Not. DE GRAEFF. 4) Prot. Not, DE HAEN.
5) Prot. Not. RiJSiOUCK. 6) Prot. Not. P. DE ROON.

een serviet-
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en

een moutmaker,
om, zoo het hun goed dunkt,
al zijne inschulden
te
als onroerende
goederen
verkoopen,
daaruit te voldoen.
crediteuren
werker

al zijne zoo roerende
en zijne
te ontvangen

(get.)

een leerling den 6n Maart 161 II) gesloten bevatdevolABRAHAM DAVIDTSzoon, Platielbacker
op den hoek van de
gende bepalingen :
neemt
Nieuwe Langendijk,
JAN BARTHOLOMEUSZ,jonggezel,oudomtrent20Jaren,
oom
GOVERT
met
JANSZ RYEMSEIJCK, bakker, aan om hem voor
zijn
geassisteert
in voege als
den tijd van vier jaren te leeren het ambacht van p1atielbakkerij,
volgt : ,,dat JAN BARTH, sall moeten doen all tgeene de voors. ABR. D. hem sal
Een

met

contract

leeren het draeijen, inzetten en stoocken ende
en voorts
gebieden
ook helpen verru te geven ende oock couvaert stoocken,
,,loot en tin te branden,
te
vier
aen
te maecken ende verder nochte anders gheen wercken,
treeden,
;,aerde
en

,,hieten

werckende

alle daghen
tot
genietende

soo vrouch

"mits

loon

leste jaeren

de

ende laet

eerste

alle andere

twee jaeren

acht

knechts
stuvers

ordinaris
daechs,

doen,
ende de

thijn stuvers daechs."
ABRAHAM teekende:

bij mij ABRAHAM DAVIJDTsoo n,
dezen JAN BARTELMEESZ en ten zijnen verzoeke
Omtrent
legden JAN
in
en
ESDRAS
de
THLJSZ,
34 jaren oud,
JORISZ, platielbakker-sknecht
Vlamingstraat,
oud omtrent
mede platielbakkersknecht,
32 jaren, wonende in de Leenpoort, beide
eene verwerkende
op den winkel van ABRAHAM DAVIDTSZ in het Oosteijnde,
klaring

af, dat

genoemden

hij

winkel,

,

mede
door

platielbakkersknecht
N. N. is uitgescholden

Merk

van ESDRAS THIJ5Z

"

in de Leenpoort
voor dief. 2)

en werkende

op

" JAN JOkISZ

1611
sloot ABRAHAM DAVIDTSZ een overeenkomst
Op den 13n Aug.
met MAGDALENA PHILIPSdr. ? huisvrouw
van DANIEL DAVIDTSZ, plateelbakker
te
over de overdracht
van een vat saffer wegende
Deze
Haarlem,
1 r 3 pond.
DANIEL was wellicht een broeder van ABRAHAM.
21 Maart 1612.
1) Prot. Not. MOLIJN. 2) Prot. Not. RIJSI30UCK

3) Prot. Not. MOLlJN.
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van den verkoop zijner plateelbakkerij
aan het Oosteinde
in
Tengevolge
het jaar 1620 moest hij eene andere oprir.hten en sloot daartoe het
of omtrent
contract
ROELAND VAN LEEMPUTTE, wonende
op den 16n Sept. I620) :
volgende
en
ABRAHAM
DAVITS
VAN UOSTERHOUCh, plateelin 's
ter
eenre,
Gravenhage,
wonende
te Delft, ter andere
600 zal
bakke,
zijde, komen overeen, dat L.
tot aankoop van gereedschappen
en materialen
"om me te doen de neringe
voor zes jaren,
den
hebbende
aanvang
genomen
,,van de plateelbakkerije"
som
zal
die
rente
maar
de
Maart
van
zullen
winsten
L.
13n
geen
jl. ;
ontvangen,

storten

door

half en half genoten worden, evenzoo alle schade en verlies.
Voorts
iedere week, zoo hij werkt, zes gulden genieten.
wert uitten oven comende door A.'s huisvrouw,
hetgeen gladt gebacken

ieder

ABRAHAM zal
zal

"al

en uitgeschoten
worden, zulks zij voor desen
gesorteert
heeft, zonder belooniug daarvoor te genieten"; L. behoudt
tot eene som van f 600 en zal deze mitsdien
goederen
of door ABRAHAM'S huisvrouw
doen verkoopen,
terwijl het

nelcx op sijn dosijnen
,,voor haar selffs gedaen
den eigendom
van die
venten

en verkoopen
L., zoodat deze in alles zal hebben den ontvang
provenu zal komen in handen° van
zal zijn iedere maand aan ABR, rekening
en den uitgaaf, waarvan hij gehouden
te doen ; te dien einde moet ABR. iedere week een schriftelijke
specificatie overvan hetgeen door de knechts zal zijn verdiend en gearbeid.
elk half en half betaald
Uit de winsten van de nering zal door comparanten
worden de huur van de huizinge, daar hij ABR. het voorzegd handwerk zal uitoefenen
en waar hij zal wonen, welk huis zij zamen zullen huren, gelijk ook de inkoop

leveren

en goederen
met advies en kennis van hen beide zal geschieden.
van hen voor de expiratie
der zes jaren te overlijden,
dan is
zal
dit contract
ontbonden
en
L. alle gebakken
materialen,
goederen,
gereeduitstaande
schulden
van
600
zich
enz.
tot
een
waarde
tot
f
schappen,
mogen
nemen en vooruit trekken.

van materialen
Komt

een

EVERT HARMANSZ, plateelbakkersknecht,
Zij teekenden :

1) Prot. Not. DE HAEN.

was getuige.
.
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of deze nieuwe doch bescheiden onderneming
te mogen betwijfelen
daar ik in de
of
heeft
zelfs
succes
en
zij wel is uitgevoerd
geworden,
gehad
archieven
geen verder spoor heb aangetroffen.
Na het verlies zijner eerste vrouw trad ABRAHAM DAVIDTSZ den 2In April
Ik meen

maal in het huwelijk met MARITGEN CORSTIAENS VAN
1613 voor de tweede
dit
Uit
BIESELINGF.
JUDITH in Dec.
huwelijk werden twee kinderen geboren:
Ook stierven er drie kinderen in de jaren 1614,
1620 en DAVID in Febr. 1623.
laatst
treffen
Het
1618 en 1624.
wij den naam van ABR. DAVITSZ aan den
in welke acte hij nog plateelals getuige
bij een testament,
3n Nov.
wordt.
genoemd
Uit een acte dd. 13 Nov. I6s7 2) blijkt dat hij den 25 Dec. 1625 een
en aan twee dochters
uit zijn eerste huwelijk)
maakte
testament
(waarschijnlijk
Deze zijnde GRIETJE ABRAHAMSdr, gehuwd met HENRICK
icder f 12 vermaakte.
ARIENSZ DE JAGER, en RACHEL ABRAHAI?ZSdl, gehuwd
met ADRIAEN JANSZ
bakker

van MARITGEN CORSTIAENSdr VAN BIESELINGE, eertijds
VERSCHUIJER, bekennen
dit geld ontvangen te hebben.
ABRAHAM
van za.
huisvrouw
DAVITSZ, plateelbakker,
ABRAHAM DAVITSZ overleed in het St. Jeronimus Convent, waar hij wellicht
burgers van Delft aan wie in de gebouwen
gratis woonde, gelijk zoovele behoeftige
door Burgemeesteren
een vrije ivoning werd toegestaan.
kloosters
der opgeheven
Hij werd

den 26 April
°

Den

naam

1627 in de Oude

Kerk

begraven.

SYMON THONISZ.

die onder no. 8 op de lijst van het
plateelbakker,
heb ik op geen enkele plaats in de door mij
staat aangeteekend,
Meesterboek
ik tot mijn leedwezen
archieven
niet in staat ben
zoodat
doorzochte
aangetroffen,
Ik moet onderomtrent zijn werken en leven te verstrekken.
eenige inlichting
van

was en zijne woonplaats
tijd te Delft werkzaam
heeft overgebracht,
hetgeen ook is op te maken uit de achter zijn naam
woorden
stadt".
"uit
geplaatste

stellen,
elders

dat

hij

slechts

dezen

korten

EGBERT

JANSZ.

Deze

de ore op de lijst, is de eerste, die zich, na de oprichplateelbakkers,
ting van het St. Lucas Gilde, als meester op den 3n Juni I6I3 heeft doen aanwaarvoor
teekenen,
hij, geen Delfsch burger zijnde, f 12 moest betalen '). Op
1) Prit. Not. v. BEEST. 2) Prot. Not. V. D. BLOCK.
3) een burger betaalde f 6, de zoon van een meester slechts f 3.
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e
datum

denzelfden

af en blijkt uit deze acte, datEGBERT
hij den poorterseed
van
Burchlee bij St. Truijen. in het land vanLuik
JANSZ, platielbakker,
afkomstig was
Als zijne vloonplaats
in 't jaar 1621 het
te Delft vinden
wij vermeld
in
in
Zuideinde
den
den
Ham, in 1627 bij
1632 Oostzijde
bij
Pontemarkt,
Ham,
legde

van 1636 ,,naast
Turfmarkt
1634 Brabantsche
bij den Ham, in zijn begrafenisacte
den Ham."
De vroegere brouwerij
aan
de
van de Ponteh'am"
Oostzijde
"dell,
markt
werd in 1639 tot ,plateelbakkerij
en was volgens latere beleningericht
naast de plateelbakkerij
valt met vrij
gelegen
,,de Ro?azei?a". Daaruit
zekerheid
te concludecren,
dat de plateelbakkerij
van EGBERT JANSZ
groote
dezelfde
welke
later
den
naam
Wel
wordt deze laatste
Roinciiz"
is,
droeg.
,,de
als gelegen te zijn aan de Oostzijde
van het Achterom,
doch
altijd beschreven
het
Achterom
het
Turfmarkt
of
Ponteis
Brabantsche
van
de
aangezien
verlengde
dingen

kan
markt,
Brabantsche

dit

geen
Turfmarkt

Den

16n Dec.

bezwaar

wezen ;

1640 werd

voor

genoemd. 1)
trad hij als arbiter

het Achterom

op in een kwestie

ook

wel

over huishuur

en teekende:

In
eene

tegenstetling

zeer

met
onder

gebrekkige
bij een testament
optreedt:

Naast
Een

deze handteekening
even

1627 4) waarin

onduidelijke
hii als voogd

deze

vindt men
nette en duidelijke
handteekening
een acte van 22 Juni 1625 3) waar hij als getuige

staat

nog vermeld:

handteekening
fune-eert nl. :

staat

bf EGBERT JANSz
,,selffs aldus gestelt".
onder een acte van den 29 Jan.
"dit es
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Daar

zeer goed kon schrijven, moet
hij blijkens zijn eerste handteekening
hoewel dit weer in strijd
men dit wellicht aan ziekte of ouderdom toeschrijven,
is met het feit dat hij in het jaar 1626 zijn derde huwelijk sloot. Eenige jaren
later trok hij zich uit de zaken, terug en verhuurde
hij ,,EGBERT JANSZ
wonende

SWINNE", platielbakker,
te Delft, aan zijn zoon

aan de Brabantsche

Turfmarkt

bij den Ham,
EVERT EGBERTSZ VAN S?'?TINNE,mede

uit eerste

huwelijk
en
aan de Brabantsche
Turfmarkt,
plateelbahkerij
platielbakker,
zijn huis,
daartoe behoorende,
zulks
alwaar hij EGBERT toen woonde, met alle gereedschap
van I Mei 1634 tot I Mei 1637, voor f 300 per jaar; alle reparatien,
ook van
erve

het

zullen

komen

ten laste van den huurder.
Komt de vader te
de bakkerij en het gereedschap
voor f 3800 kunnen
Een van de borgen
was JAN LOOCKEVIER, p1atielbakker,
wonende
koopen. ')
EGBERT TANS:
besiiden de Nieuwe Kerk.
gereedschap,
dan zal
sterven,

de

zoon

Geteekend :

..
ten tweede male huwde
Zijne eerste huisvrouw was L,IJShETI? RoC?Ir?sdr;
met
GEERTGEN
BARENI)Sdr SCHIPBEEK, ten derde met GRIETGEN JANSdr. Hij
hij
overleed in het jaar 1636 en werd den i6n Maart in de Nieuwe Kerk begraven.
Hoewel
zoo
acte VAN SWINNEN teekende,
zijn zoon in bovengenoemde
werd later zoowel door dezen als door de andere familieleden
de geslachtsnaam
VAN SWENNEN gevoerd.
Ter

verduidelijking

voeg

ik hierbij

1) Prot. Not. C. Bpou\VER17 April 1634,

den volgenden

sta mboom :

ITALIAANSCHE

GEGEVENS
DOOR
J.

A.

F.

ORBAAN.

: ATERIAAL voor

onze tramontaansche
moet te
kunstgeschiedenis
in
veel
dan
het
vinden zijn
tot nog toe
grooter hoeveelheid,
wij
Zooals
het ter beschikking
staat is het zeker onvolkennen.
'
Daarom dient vooreerst
meer aan berichten over Nederdoende.
landsche

kunstenaars

en

hunne

werken

in Italic

bijeengebracht

te worden.
Te

is dat voorbereidend

overzien
noch

naar

werk niet, noch naar den omvang
er
aan besteed zal moeten worden.
die

der

den tijd,
Een
onderzoekingen,
vast systeem is evenmin bij voorbaat vast te stellen of aan te nemen.
van gegevens
Voor de verzaineling
te
hoop ik, hier, uit Italic, bijdragen
boeken en archieven,
zie ik het als eenen aangeleveren.
Dicht bij de bronnen:
namen plicht, er nu en dan een datum over eenen ,,fiammingo pittore" uit te putten.
een grooter
schilders

uit Florence,
en dan waarschijnlijk
meer uit
proeve,
welke
leerschool
en
van
gebied, deze stad,
lang
standplaats
geweest is.

eene

Volgt

eerste

en rijker

onze

Rome, 7

Mei

1903.
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I.
FEDERIGO

DI LAMBERTO

SUSTRIS.

NAGLER (Kiinstlerlexicon
i.v. SUSTRIS) tracht de genealogie
en de geschievan de familie SUSTRIS, in de XVIe eeuw in Italie, uiteen te zetten.
Er
daar LAMBERTO en FEDERIGO, FEDERIGO DI LAMBERTO, LAMBERTO DI

denis
treden

FEDERIGO en misschien

LAMBERTO SUSTER(MANS) op.
niet aan het probleem (dat niet licht op te lossen
mij vooralsnog
niet daar in den regel de Italiaansche
enkel voornamen
bronnen
aan de "FIAMWINGHI" -even), en geef alleen enkele positieve data, die zich in den
in chronologische
volgorde.
loop van andere studie als van zelf aanboden,
Ik waag
zal zijn, vooral

,,FEDERIGHO DI LAMBERTO RUSTER" komt
die er zich in een verzoekschrift
van
groep
schilders,
aan Cosimo over beklagen,
dat bij de eerste keuze van leden der pas opgerichte
Accademia
del Disegno eenigen huns inziens onwettig en tegen de bepalingen der
statuten
verkozen zijn, terwijl anderen (een lijstje is ingelascht,
waarop de naam

als

van

1563 (waarschijnlijk
voor in eene
tweede

den

dezelfde
in

een

In
werden
voorbijgegaan
voorkomt)
questie wordt hij nogmaals genoemd als : ,FEDERIGO RUSTER FIAMMINGO"
van den hertog in het
brief van VINCENZO BORGHINI (plaatsvervanger
Vlaamschen

niet

requestrant

der Academie),
presidium
blaamd was 3).
de

Maart).

wiens

handelwijze

in het verzoekschrift

indirect

ge-

mee aan de katafalk voor
I564.
Hij werkt met de andere
"jongeren"
uitvaart van MICHEL ANGELO in San Lorenzo.
VASARI vermeldt de bijdrage
dit
was
door
FEDERIGO
FIAMMINGO, gezegd "del Pado(v)ano,"
schilderij
,,ln

zeer vaardig
en bevallig : MICHEL ANGELO die den Paus het plan
geschilderd,
en daarachter werden, deels door
van genoemde
Sacristij (van S. Lorenzo) toont;
deels door andere figuren, aangedragen
de modellen van de librije,
cherubijntjes,
van de sacristij en van de beelden, die er nu gereed staan;
dat alles was goed
en met toewijding
gecomponeerd
uitgevoerd."
Hetzelfde

in

de

die VASARI waarschijnlijk

gebruikte,

met

de vol-

SUSTRIS
is te vinden bij VASARI,ed. MILANESI
1) Het vaste gegeven over den vader LAMBERT
VII,
pag. 586, onder de levens van versclieidene Vlaamschekunstenairs": "Men waardeert ook als gocd schilder
LAMBERTVAN AMSTERDAM,
die te Venetie vele jaren woonde en uitnemend de Italiaansche manier had.
Deze was de vader van FEDERIGO,
van wien, daar hij tot onze Academiebehoort, te zijner plaatse melding
gemaakt zal worden."
Notizie Storiche intorno alla R. Accademiadelle Arti del Disegnoin Firenze.hoc umento
2) CAVALLUCCI,
No. i. pag. 45.
3) idem. idem. pag, 49.
'
VII, pag. zgg.
4) VASARIed. MILANESI
MICHELANGELO
dc
del
divino
naar
I3UONARROTI,
5) Esequie
llltgave der GIUNTIherdrukt in de:
Nuova raccolta di operette piacevoli e istruttive.Aldaar pag. 39.
Het werkje, dat tot nog toe als anoniem gold, moet aan VINcFNzoBORGHINI
toegeschreven worden.
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die in deze stad
notitie:
"FEDERIGO, van natie Vlaming,
biografische
leeft", en aan het slot de lof door den tegengetrouwd en als in zijn vaderland
van het vorig jaar, BORGHINI, toegedeeld:
stander
"En van geenen ander had
men het beter kunnen zien of verlangen."

gende

na de "Esequie",
worden al de 36 jongeren, die aan
der
tot
leden
Academie
verkozen, op voorstel
hadden,
meegewerkt
van BORGHINI, die op deze wijze tevens cene minnelijke
schikking met de onderIn het protocol der vergadering
teekenaars
van het request
vond.
'), waar de
In hetzelfde

de

jaar,

kort

katafalk

verkiezing
FI.1MING0
wezigen :

plaats vond, treffen wij dan ook aan : "FEDERIGO DI ....... , .
en in een volgende vergadering
pittore"
2) onder de ter zitting aan"FEDERIGO DI LA13ERT0 FIA1IING0".
vlug

I565. 13 Maart.
?FEDERIGO DI LAMBERTO GUSTER pittore" is werkzaam
voor de hertogelijke
te Florence.
tapijtwinkels
Hij maakt cartons voor tapijten,
die "Storie Fiorentine"
voorstellen
en moeten dienen voor "eene hamer naast de
van
d. w, z, in het appartement
kapel in het paleis van den hertog",
van het Palazzo Vecchio. 3)
ELEONORA VAN TOLEDO op de tweede verdieping
Evenals voor de andere vertrekken
behandelen deze tapijten denzelfde onder-"
voornaamste

als de schilderwerken

aan de wanden of in het plafond. Van zelf vinden
dat
ze
waren
voor de kamer waar STRADANUS in I561 en I562
bestemd
wij hier,
de Florentijnsche
van de Bella Gualdrada
als zolderschildering
aangeschiedenis
Voor
de
dit
der
andere
vertrekken
had
van
gebracht
had. 4)
tapijten
appartement
werpen

STRADANU3 zelf de cartons

voor zijnen
gemaakt, en nu misschien uit vriendelijkheid
en mede-acadeiiiicus
de laatste serie aan SUSTRIS overgelaten.

landgenoot
--

BORGHINI geeft in eenen langen brief aan COSIMO het
5 April.
de
van de stad bij den intocht
plan
versiering
van de bruid van den
principe FRANCESCO, welke tegen het eind van hetzelfde jaar te Florence verwacht werd.
Onder de joiigeren,
die kunnen meewerkcn,
noemt hij :
"FEDERIGO
FIAMMTNGO" 5)
In de boeken over de voorbereidselen
dezer stadsver25 Augustus.
voor

siering
doeken,

vond

ik een
die M(aestr)o

post 6): de benoodi_gdheden
FEDERIGHO FIA1IINGHO maakt

voor het schilderen
voor de bruiloft."

van de

1) Archivio di Stato. Florence. Accademia del Disegno No. 24, fol. 8vo.
idem. fol. 12VO.
2) idem
3) CONTI,Ricerche Storiche sull'Arte degli Arazzi in Firenze. Sansoni. Firenze. 1875. pag, 52 seq.
4) J. A. F. OppAAN,Stradanus te Florence. pag. f9 en 50.
Raccolta di lettere sulla Pittura, Scultura ed Architettura. 1822.I pag. 195.
5) BOTTARI,
6) Archivio di Stato. Florence. Depositeria Generale No. 415 fol. 56: ?addi 25 di Agosto.
FEDERIGHO
fiammingho pictor a riceuto le sotto scripte robbe p(er) servitio delle tele che il detto di pinge
(er) le nozze di S(ua) A(ltezza) Ill(ustrissi)ma.
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9 ;:'eptember..t)üRGHINI
dien deze
triumfboog,

den

scnrijit aan
te beschilderen

r EDERIGO DEL r ADOV ANO"

over
heeft, geeft aanwijzingen
figuren, historie en heraldiek '). Dit slot: ,,Ik wil u aanbevelen, uit
symbolische
ik voor u gevoel, dat gij toewijding
aan den dag legt en deze
die
toeneiging,
zbo maakt, dat zij u eer brengen en de anderen tevreden stellen ;
schilderwerken
want het komt mij voor, dat men (niet ten onrechte) zegt, dat hetgeen gij voor
beter en flinker was dan dit werk ; dit alles
in S. Lorenzo maaktet,
de uitvaart

over

en uit toegenegenheid."
Op de heraldische
zaken,
komt hij later in eenen
de wapene1Í. der MEDICIS en dergelijke,
brief aan denzelfde 2) terug.
22 September.
VASARI schrijft aan BORGHINI ?) dat: ,,FEDERIGO nog

tot
zij gezegd
deviezen
onder
tweeden
-

uw

voordeel

dagen aan zijne schilderij te doen heeft". Hier kan evengoed SUSTRIS bedoeld
zijn, als (FEDERICO) ZUCCARO (dezen neemt MILANESI in noot t. a. p. aan).

tien

van den boog "del canto a Carnesecchi".
beschrijving
het schilderwerk
maakte, vindt men bij VAS ARI 4) en bij
MELLINI 1). Bij dezen laatste met de gunstige vermelding :
"al het schilderwerk
FEDERIGO LAMBERTO FIAMMINGO, die zoo voor den dag gekomen is,
leverde
dat hij allen lof verdient en onder de besten gerekend moet worden." 6)
Eene

waarvoor

uitvoerige
SUSTRIS al

i 56?.
Disegno 6)."

mici"
roem

M.

FEDERIGO

FIAMINGO

is

"consigliere

van

de

Accademia

del

Tweede
o. a. met de "AccadeI56S.
uitgave van VASARI, vermeerderd
en daar de volgende plaats over SUSTRIS 7): "Ook heeft zeer veel tot den
van onze Academie
FEDERIGO DI LAMBERTO d'Amsterdam,
bijgedragen

Vlaming,
uitvaart

schoonzoon

van genoemde
van KARTARUS VAN PADUA, bij gelegenheid
van de versiering
voor de bruiloft van den prins.
Bovendien" heeft
en
in
en
andere
werken
olieverfschilderijen,
groote
goede manier
kleine,
en

hij in
van teekenen

en

en verstand
En wanneer hij alreede lof
schilderen,
getoond.
daarvan
in
de toekomst,
meer
daar hij met
hij
genoten,
nog
krijgen
is
in
voortdurend
hier
dat
tot
vaderstad
Florence,
profijt
bezig
hij zich
aangenomen schijnt te hebben en waar de prikkel der concurrentie
den jongeren
zeer
is."
dienstig
heeft

zal

I.e. pag. 216 seqq. 2) idem pag. 226. 3) VASARIed. MILANESI
VIII, pag. 397.
1) BOTTARI,
DE' MEDICI(VASARIed. MILANESI
VIII,
4) Descrizione dell'Apparato per le Nozze di FRANCESCO
'
Pag. 544 seqq.)
MELLINI.
d'AUSTRIA
scritta da DQMENICO
5) Descrizionedell'entrata della SerenissimaReina GioVANNA
(Ristampa)Giunti. MDLXVI, pag. 131.
6) Archivio di Stato. Florence. Accademia del Disegno No. 24 fol. 18.
VIII, pag. 614. Met noot van MILANESI
>
7) VnsaRI ed. MILANESI
hij: werdgeborente Amsterdam1524,
en stierf te Fiorence den eersten October 1591,
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'

? 1 $88. 1589.
LOTHARINGEN komt
boeken
wordt

van Inkomsten
niet opgeg?even

van den intocht van CHRISTINA VAN
Bij de stadsversiering
in de
een "LAMBERTO DI FEDERIGHO SUSTRI tedescho
in
naam
en Uitgaven
het
voor
De
(thans
Staatsarchief)
2).
in de beschrijving
dezer stadsversiering
door GUALTEROTTI

Het zou desnoods, gezien de onnauwkeurigheid
van
jaar opgesteld. 3)
boekhouden
van die dagen op het stuk van voornamen,
vooral van vreemdelineene
of
kunnen
is het echter
gen,
verschrijving
omwisselihg
zijn.
Waarschijnlijk
der SUSTRIS in de XVIe eeuw zijn aanzoo, dat wij hier bij de derde generatie
in hetzelfde

gekomen en in dien LAMBERT, (als heel jong
haalde
den kleinzoon
beschrijving
vermeld)
KARTARUS VAN PADUA moeten zien.

schildet

niet nader

in bovenaange,
en
van LAMBERT van Amsterdam

1) Beteekent :Vlaming ;zie bijv. VANMANDER,S childerboeck.fol. ig8vo.
DI FEDERIGHO
2) Archivio di Stato. Florence. Depositeria Generale No. 416 fol. 77: nLzIMBERTO
SUSTRItedescho pittore....... acconto della tela che fa p(er) la porta a Prato."
idem. idem. No. 14193 fol. 47: nadi 5 di Gennaio 1589.A LAIIBERTI
DIFEDERIGHO
SustriPittore..""
DI LORENO
3) Descrizione del regale apparato per le Nozze della Serenissimamadama CRISTINA
descritte da RAFFAELLO
Firenze 1?89.
GUALTEROTTI,

NADERE
DE

BERICHTEN

FAMILIE

VAN

OVER
EVERDINGEN

DOOR
C.

W.

BRUINVIS.

IETER VAN EVERDINGEN, de vader der schilders CESAR
en ALLERT,
was niet,
zooals vermoed
wcrd (OudHolland
een
zoon
van
den te Egmond a, d.
XVII,
217)
Hoef wonenden JAN VAN E. - wellicht zijn broeder maar van een CORNELIS VAN E: Immers
zijn zoon, die weder
CORNELIS PIETERSZ. heette, vermaakte
aan boord
van
1623, ziek liggende

den 23 Augustus
het jacht Tholen,
te Alkmaar
f 6 en aan zijn

was, aan het arme gasthuis
waarop hij onderbarbier
van een onder dezen berustende
vader PIETER CORNELISZ., daar woonachtig,
en
de
rest
in vruchtgebruik,
in
van
eigendom
f 35o f 50
eenig porceobligatie
na
vaders
wordende
de hinderen
en
damast
zijns
overlijden
erfgenamen
satijn,
lein,

maandMARGARETHA I3UEhENTOP, en aan gezegde kinderen
zijn verdiende
geld en zijn tegoed in Indie.
Wij leeren hieruit tevens kennen den naam van P. v. E.'s eerste vrouw,
die een dochter was van mr. HENDRICK BUEKENTOP en ELISABETH HENDRICKSd ,
van

de

eerste

licentiaat

in

de

rechten

en secretaris

van 's

Hertogenbosch,

en van
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van den inlandschen
naar Haarlem.
da.ar, bij den aanvang
oorlog, uitgeweken
Behalve CORNELIS, als tweede kind, werden uit het eerste huwelijk van v. E., die
den 10 Februari
den eed als taalman gedaan en den 5 Me
1598 te Alkmaar
d. a. v. aldaar poorter geworden was, geboren :
MARTIJNTJE, gehuwd met SIJMON
STELLINGWERF te Alkmaar, MAARTJE (O.
bl. 2I8), gehuwd met HARMEN JACOBSZ.
te Alkmaar, roomsch-katholiek,
SCHOONVELT, schoenmaker
begr?ven 10 December
1676, ANNETJE, gehuwd met JORIS WILLEMSZ V. D. LAAN te Edam, en voorts
drie kinderen,
1610 en 14 Januari 1613.
1602, 4 October
begraven
17 November
Mr. HENDRICK BUEKENTOP liet een vrij belangrijken
maar door zijn uitboedel na, waarvan hij het vruchtwijken en overlijden te Haarlem ongeregelden
vermaakt
gebruik
medekennis
zijner

had

aan

onder den last van inventaris
met
zijne weduwe,
Aan dezen last werd niet voldaan ; en na het
kinderen.
der
weduwe
ten
huize
van haar zoon JAN BUEKENTOP, schout en
overlijden
van de baanderheerlijkheid
rentmeester
Boxtel, maakten deze en zijn zuster IDA,
met
VAN
DER
zich
meester van de nalatenschap,
wederom
STEGEN,
gehuwd
JOHAN
vier

zonder

inventarisatie
en zonder hunne zusters HENRICA, gehuwd met
behoorlijke
W ILLEM SOMMENS, en MARGARETHA er in te moeien.
De laatste en haar man,
misleid
door JOHAN, die hen wel met twijfelachtig
bezit ("s1Zoode goederen")
bekend
maar het betere
maakte
deel verzweeg, lieten zich door liem bewegen

tot uitkoop van hun erfdeel voor eene rente van 25 rijnsgulden
op de domeinen
van Brabant
en eene uitkeering
van f 500, een bedrag dat minder was dan hij
Sedert bemerkten
had.
wegens hen ontvangen
zij echter wel voor 2?3 benadeeld te
te Vucht
huizen te 's Hertogenbosch
en landgoederen
zijn, daar er rentebrieven,
waren, en MARGARETHA's zusters bij haar huwelijk ieder f l30o genoten hadden *
De bedongen betaling geschiedde
bovendien
niet ten volle, en MARGARETHA trok
zich de zaak zoo aan, dat zij tijdelijk in haar verstand
werd.
gekrenkt
VAN
inmiddels
Alkmaar,

EVERDINGEN

BUEKENTOP
nu in 1610, daar zijn zwager
daagde
overleden
van
was, diens weduwe ANNA BRINGOLLA voor schepenen
om inventaris
te leveren
en rekening
te doen van de nalatenschap

uit te betalen wat de zusters genoten hadden met
en deeling.
en
over te gaan tot scheiding
rente,
vervolgens
dat de gedaagde
zich beroepen zou op den gedanen uitkoop, "welcke
Vreezende,
alhoewel
naer
niet en mach bestaen oock mede bij het tractaet
recht
uytcoop
van treffes [het Twaalfjarig
verzocht hij de hooge
wert gederogeert",
Bestandj
hem te stellen
in den staat als v66r dien.
De Hooge Raad stelde
overheid

zijner schoonouders,
de sedert verloopen

hem eerst

en SOMMENS,
1) In zijn verzoek noemt v. E. als zijne gedaagden ook zijnebehuwdbroedersv. D.STEGEN
maar uit de arrest-rolle van Alkmaar blijkt dit niet.
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den 23 Maart
in handen
van het gerecht van Alkmaar,
dat den
den
November
en
veroordeelden
22
Maart
rechtdag
op
27
bepaald had;
schepenen
1611 de gedaagde,
die drie maal behoorlijh
maar niet verschenen
geciteerd
was,
dit

verzoek

den eisch van v. EVERDINGEN.
Deze verwierf
overeenkomstig
Raad in Holland ook een schrijven aan de gerechte
te Boxtel,
te
daar
echter
werd.
uitvoering
brengen,
hetgeen
geweigerd
VAN EVERDINGEN

richtte

zich

ook

van den

Hoogen
om het vonnis tot

de Aartshertogen,
met verzoek
van 's Hertogenbosch,
ten einde
van den uitkoop, inventaris, rekening en scheiding.
Den 2 Mei 1611I werd hierop te Brussel gunstig beschikt,
en aan wethouders
het hooren van partijen en het doen van uitspraak
,,Ende soo verre
opaedragen ;
van
dien
materie
relieveren
bevinden
te
indien
sij
gedisponeert
zijn
gevalle hebben
om

de erven

te mogen dagen
van hen te eischen vernietiging

voor

tot

wethouders

inde voors. qualiteyt
voor als nu gereleveert
ende relewij den voors. suppliant
veeren uyt onser sonderlinge
desen".
gratie bij
maar wist niet
De bode van Brussel bracht het stuk te 's Hertogenbosch,
VAN EVERDINGEN, niets vernemende,
schreef om
hij het moest bestellen.
en
den bode spreaan, JACQUES DELLA FAILLE
deze, 7 November
inlichting
naar
die
dien
den
verwees
de
kende,
procureur
vijf stuivers port
waar

DE LA FAILLE betaalde toen en zocht den procureur op, die verklaarde
tveigerde.
om hem nader te informeeren
en geld voor kosten
dat v. E. moest overkomen
te verstrekken,
aleer hij iets voor hem verrichtte.
en vacatien
Hij had den
zomer met jicht te bed gelegen, "zoodat - schrijft DELLA FAILLE mij dunckt
te
om
man niet
die bequaemste
sijn
syn inpotentie".
en laksheid niet opschoot
is
proces met zoodanige
tegenwerking
is
ons
van
bescheiden
onbekend :
te denken ; hoe het verder verliep
bij gebreke
1620 tusschen
weten wij, dat het den 17 November
v. E., wiens eerste
slechts
den 27) overleden
vrouw in September
was, en JAN ORIGO
1614 (begraven
zoon en procuratie
te Antwerpen,
hebbende
van zijne te
BUEKENTOP, koopman
Dat

het

's Hertogenbosch
werd getroffen,
noten

moeder, weduwe van JOHAN BuEKENTOP, de schilcking
mocht gedat v. E., boven hetgeen hij tot dien dag eenigszins
zou
mits
ten
koste van
binnen
14 dagen
ontvangen
f 37s,
hij
wonende

hebben,
voor
en verdere erfgenamen
weduwe
van
cessie
van
acte
actie.
passeeren
de

notaris

of schepenen

van Alkmaar

zou

Uit een geschrift van niet vroeger dan 1623, wijl de naam van CORNELIS
en in
van l?TARGARETI3A,BUEKENTOP ontbreekt
onder de afstammelingen
is gesteld, blijkt, dat de f 375 niet betaald,
en
een kruisje
daarvan
de plaats
afstand
of
Vucht
van
de
's
dat te Alkmaar,
goegeen
Hertogenbosch
nagelaten
dier
nu nog geen 3° jaren sedert het verkoopen
Waren
was.
deren gedaan

V. E.
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dan zou v. E. (het geschrift schijnt een advies) met den
verloopen,
VAN AMBEL te 's Gravenhage
kunnen overleggen
hoe men den verkoop
zou
te niet
kunnen doen, om vervolgens
tegen ANNA BRINGQLLA, te Antwerpen
relievement
te lichten, met clausule van edict als
of te Duinkerken
wonende,
door haar renten arrest op hare goederen,
ten haren name verhuurd
uitlandige

goederen
advocaat

van verkoop ; en daartia te procedeeren
of anders tot be1/4 der nalatenschap,

meester

met interdict
te 's Hertogenbosch,
en
tot inventaris,
van
uitkeering
deeling
de
der
met
f 375
daarop verloopen
taling
de

Bij het ontbreken
namen der moeders

niet

rente

van het trouwregister
in de doopregisters

16.
tegen den penning
1612-1618
en van
over de jaren
van dezen tijd, is langs dien weg

na

te gaan hoe de tweede vrouw van V. E. heette.
Maar als mede-eigevan een graf in den zuidergang
der Groote kerk worden genoemd ,,AECHTE
van PR. VAN EVERDINGEN" en haar zoon CLAES JERONIMUSZ.,
CLAESd. huysvrou
waaruit
te besluiten is, dat v. E. hertrouwde
In de aanteemet eene weduwe.
naren

harer begrafenis,
kening
van V. EVERDINGEN".

21I December
Deze

1640, heet

z;ij "AECHTIE

in

moer

de vrou

den
zelf,
1644 nogmaals
gehuwd,
23 December
1662, en dus na een hoogen ouderdom bereiht te hebben, te ruste
en notaris of zijne drie
gelegd.
Rijk was hij door zijne practijk als procureur
niet geworden,
want niemand zijner kinderen wilde zijne nalatenschap
huwelijken
met

de

en

lusten

mandement

om

het

lasten

aanvaarden.
onder
beneficie

werd

eerst

CESAR verwierf
van

inventaris

van de hooge overheid
te doen, en hierop, met

van alle crediteuren,
vonnis van schepenen, met uitsluiting van andere
instemming
Nadat hij, een luttel bedrag uit den boedel ontvangen hebbende,
erfgerechtigden.
het viervoud daarvan aan de schuldeischers
betaald had, verzocht hij, door andere
alsof hij vele penningen
tot zijn
spijtige woorden"
aangesproken
wordende,
onder
zich
den
om
van
de
weeskamer
te
profijt
hield,
gerechte,
mogen lichten
de daarbij berustende
gelden, effecten? stukken en papieren tot den boedel zijns
vaders behoorende,
om daarmede,
voor zooverre het strekken mocht, de onbetaalde
crediteuren
te voldoen;
1668
den 8 December
op welk verzoek weesmeesters
,,met

tot

de afgifte
Terwijl

bleven

wij

werden

gemachtigd.
de dooptijd van ALLERT, DIEUWERTJE en SCHIEPPEJA bekend is,
steeds
van dien van JAN en CESAR. Zou die misschien
onkundig
der doleerende
zijn in een niet meer voorhanden
doopboek
ge-

aangeteekend
welke
meente,

te

toen de remonstrantschgezinde
Alkmaar,
partij de overhand
heeft ? Een kind is nog begraven
den
had, gedurende
eenige jaren bestaan
6 September
hetwelk
den
18
de
van
i 62 r,
Juni
DIEUWERTJE
dat jaar gedoopte
kan zijn geweest.
Van WAARTJE, hiervoor
is een kind ter aarde
besteld den
genoemd,
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1629, en ANNETJE, weduwe geworden en weder te Alkmaar wonende,
veroordeeld
tot betaling van f
zag zich den 20 Juli 1655 door schepenen
II7:13:8
aan VECHTER JANSZ. OPDAM, waarvoor
zich den 27 Augustus
borg stelde de
stadsbode
JAN AELBERTSZ. SCHILDER, die den 4 Juli van het volgende jaar hiervan
1 December

betaalde

f 49, spruitende

uit een rentebrief

van ANNETJE en eene door den bode

verkochte

partij garen.
JAN VAN EVERDINGEN,

den

28

Februari

1641 door

als
burgemeesteren
werd begraven den

en den 13 April als zoodanig beeedigd,
procureur
toegelaten
I i December
1644, zijn doch1656, zijn eerste zoontje PIETER den 19 Januari
1673 en zijn
tertje AAGJE den 22 Mei 165q., zijn zoon DAVID den 12 September
MARIA den 8 September
eerste kleindochter
1678.
Van

ALLERTS

en het is te denken
van burgemeesteren
den last ontving
12 uur

van
der

den

zoon PIETER werd in O. H. bl. 220 geen goeds gezegd,
dat hij de VAN EVERDINGEN was, die den 1 December 1682
van Alkmaar,
omdat zijne inwoning schadelijk werd geacht,
om f 25 boete voor de armen te betalen en voor 's middags
te verlaten, op poene van gijseling en
en ontsluiten.
Bij dit besluit is aangeteekend,
en in tijds vertrok.

dag
volgenden
kosten
van sluiten

de stad

betaling
dat v. E. de boete voldeed
Een FRANS WILLEMSZ. V. E., dien wij geen
te geven, is den 7 Mei 1607 begraven.
LAURENS VAN OOSTHOORN

bl.

plaats

in de familie

weten

221) werd den 31 Januari 1658
door schout, burgemeesteren
en schepenen
in de plaats van JAN v. E. toegelaten
als procureur
en deed den 2 Februari
den eed.
Behalve deze betrekking
heeft
bekleed van Harencarspel,
en Bergen.
hij het baljuwschap
Oudcarspel
(O.

H.

UIT

SCHILDERIJEN

UTRECHTSCHEN

EEN

VAN

INVENTARIS

1693

DOOR
MEDEGEDEELD
DR.

W.

MARTIN.

P den zolder
.

- -,
en notaris

I
A.

Ik

door

VAN KERCKRAAD", zijn
, weduwe,

HOUTMAN. 1)
alle in dien

schrijf
Utrechtsche

mentaar

der ??Altreformirten
Kirche" te Emden werd eenige
onder
rommel
de inventaris gevonden
allerlei
jaren
geleden
van den boedel
van "JOHAN VAN SCHOONHOVEN, vendu off
en
erffhuysmr.
borger der stadt Utrecht en van Joe BARBARA

inventaris

meesters

opgemaakt
--

genoemde schilderijen,
bijna uitsluitend
met de taxatie at en geef slechts comdie niet in den catabekende meesters,

vervaardigd,
bij de namen van die minder
van het Museum "Kunstliefde"
of in dien der Utrechtsche

logus
van 1894 zijn genoemd.

Opde
Een

landschapje

Een

schilderije

1693 door

Juli-

.

Voorcamer.

van DROOCHSLOOT
schilderije
sijnde een copie nae BOTH ......

Tentoonstelling

....

3 - IG -.
6o -.

secretaris der "Geselschaftfur bildende Kunst und vaterlandischeAlterthilmer"te
1) Dr. F..
Emden, was zoo welwillend,mij bij een bezoek dat ik aan het museum dier stad bracht, op dezen inventaris
opmerkzaam te maken en te bewerken,dat deze mij door genoemde Gesellschaft,wier eigendomhij is, ter
publicatie werd afgestaan.
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1) Foutief voor M. STOOP ?
2) Zie over hem Ber. v. h. Historisch GezelschapI, 2e stuk.
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1) Zie over hcm : BODE.Studi6n p. 33o en de daar aangehaalde plaats van HOUIJRAKEN.
Wie kent dezen schilder?

BLADVULLING
MEDEGEDEELD
DOOR
C.

Aen

den

W.

BRUINVIS

erbaren

ende

TEYLINGEN 1) wonede

wysen voersyennege
toet alkemar myne

AUGUSTIEN VAN
goede

vrundt.

UGUSTIEN I goede vrundt ) I vet dat ic v send dat hoff van de
ic hadde gaerne dat ghelt ghehaet van den scipper I
Keyser ende
al so ghy my ghescreven
had maer
hy en woude my dat ghelt

vrint

nyet

Weyckaldan

nyet gheven al dues sendic v dat hoff ende ghy selter my voer
senden
tvye phs gulden nyet
min vant
vardy nyet my groet
soutter
voer
maer
ic wielle mer van
dry gulden
I ghy
gheven
I
hebben ) ende
ghy scref my van een der wapene dye ic vermalern

ic en wet nyet hou greet noch
wat wapene dat ic daerin malern
maer
soude I al dues moesty my daer ander besciet af scryven ende wiellict het hoff
mer dan v god ghevel setten I vant naer die Keyser ghe conterfyet
es nyet
an den XXsten dach november.
sparen ghescreven
MACHIEL YSERWYNS
soude

v Dienne.
ij

x s gesonden

by HANNEMA.

v. T., thesaurier, ook wel
1) AUGUSTIJN
eens burgerneestervan Alkmaar, t 1533.

DIRCK BARENTSZ.

Vill

ISSC

CHRISTIANUSDE CONFLANS.

IX

1595

De

Amsterdamsche

Schutterstukken
DOOR

W. DEL

EN JHR. DR. J. SIX.

COURT

EN vondst

van

F. VAN RIEMSDIJK, die op het
vroeger
op vrij losse gronden,
vragenderwijs
BADENS toegeschreven,
het jaartal
1613 ontJhr.

B.

schutterstuk,
FRANS
aan
dehte, zette Jhr. Dr. J. SIX aan den arbeid om alle toeschrijvan het tijdvak
vingen der schutterstnkken

de gegevens bij SCHAEP zoo onvolledig zijn, te herzien.
ook de _2'roep van werken
aan C. KETEL toesreVooral
.......
van
te
DIRCK
-,T3ARENTSZ
twee
werken
meende
herkennen,
hij
om die aan
G. THOOFT daaruit twee andere had losgemaakt,
reeds
bood
alle
had
daarover
daartoe
Hij
aanleiding.
geven,
waarin

__
waaronder

schreven,
sedert de Heer

C.

PIETER YZAAKS te
een opstel
Heer W.

toen het
Oud Holland perslclaar gemaakt,
DEL COURT in het Britsch Museum te Londen
van den handboogsdoelen
had die de overlieden

bericht

om alle de namen

daarbij

voor

gevonden
laten maken

ad

quod in posterum
Door die

pérpetua1tZ

iiiemoria m,

kwam, dat de
de teekeningen
terug
door CoLIN 1) hadden
te teyckenen,

reperiri poterit.

werd een hernieuwde
der stukken van
ontdekking
behandeling
en
ofschoon
de
nieuwe toeschrijvingen
aan
den handboogsdoelen
noodzakelijk
werden, voor wijdTENGNAGEL, DE CONFLANS en DIRK BARENDSZ bevestigd
konden
kortere gegevens in de plaats treden en enkele onzeloopige
gissingen
. 1) AemstelsOudheid VII, bl. z3ten COMM?LIV
Amsterdam, bl. 66q..
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kere

vermoedens

moest

zoodat

vervielen,

het

opstel

gereedliggend

geheel

omgewerkt

worden.
Door

van den Heer E. W. MOES besloten de Heeren DEL COURT
bemiddeling
samen te werken in de hoop thans eindelijk het ingewikkeld
vraagstuk
der Amsterdamsche
schutterstukken
Op
nagenoeg
geheel te kunnen oplossen.
der
redactie
van
dit
daarom
ook
aan
slot
het
een
tijdschrift
verlangen
geven zij
naar
Amsterdamsche
schutterstukken,
volledige
lijst van alle twee en negentig
en

SIx

gerangschikt.

tijdsorde

met een beschrijving
Wij beginnen
'
lt?aisetaan gevonden.
De band die deze grisaille-reproducties

handschrift

het

van schutterstukken
van

en

damsche

van

in het Britislz
van de Amster-

de overluiden

haiidboogdoelen
wapenkaarten
personages
bevat, is van bruin leder, aan weerszijden
door twee leeuwen,
gehouden
wapen van Amsterdam,
alles in goud.
versiersels,

en voorgesteide
op het plat versierd met het
in een cartouche en verdere

den voorkant

ordinaris
het opschrift :
der stadt
"Voor de Thresorie
in goud.
Het is in het Brit. Mus. gecatalogiseerd
EGERTON MSS.
Amsterdam"
12 Augustus
van den
No. 983 en werd door het Museum
1843 aangekocht
THOMAS RODD.
handelaar
Eerst komen 4 folios blank en verder
Aan

fol, I
fol. 2

van het gilde.
Wapenkaart :
"De Heeren
Amsterdam."
het

wapen

Overluyden

van

de

Handtboogs

Doelen

tot

De 4 eerste zonder jaartal, de volgende 4
54 gekleurde
wapens.
dan
a°
van a° 1477,
4
1523, 4 a° 1536, 4 a° 1546, 4 a° I549, 2 a° I55o,
3 a° I j $2, 4 a° 15 5 9, 2 a° 1560, 4 a° 1 $g8 , 1 a° I6o3, 2 a° I 607, 3 a° 16 15,
I a° 16i6l 1 a° 1636,1) I a° 1628, 3 a° 1648, I a° I65I, I a° 1655, 1 a° 1659.
De 4 eerste namen en wapens zonder jaaftal zijn : JAN HARMANSZ,
DOEDE KLAESZ, JOOST BUIJCK en GARBRANT ALBERTSZ.
fol. 3
Rijks Museum no. 468, VAN DER HELST, met een kleine variant
Doelheeren,
in plaats van 2.)
(drie knapen met handbogen
'
dezelfde voorstelling,
fol. 4
duplicaat.
de wapens van de 4 overluiden
fol. 5
op de schilderij van V. D. HELST, fraai
uitgevoerd.
I Heer

FRANS

Ilpendam,

BANNING

Burgemeester

1) Waarschijnlijkeen schrijffoutvoor 1626...

KOCK, Ridder,
en Raadt.

heer

van

.Purmerld

en
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fol. 6

II

de Heer

helmen,

helmsier

en Raadt.
JAN VAN DE POLL, Burgemeester
III
de Heer ALBART PATER, Burgemeester
ende Raadt.
IV de Heer JAN BLAEU, Raat ende schepen.
de wapens van de drie jongelieden :
HARMAN V. D. POLL, DIRK PATERS
en PIETER BLAEU.
van de overluiden
de wapens
uitvoerig zijn afgewerkt met
Terwijl
en dekkleeden,
missen die der zoons die attributen,
is een lint met kwasten voor elk wapen.

eenige versiersel
Oud Holland
Schutterstuk

fol. 9

Schuttersmaaltijd,
8
9

'
17 personen.
So. 10. GEIŒJT
NIEUWENBERGEN.
11............. í:5CHAGEX,Vencituneester.
12. CORNELIS VAN DER VOORT.
13. WILLEM
14. JACOB JACUBSo. VTNK.
15. PETER HOKFLJZER
16. CLAES .JAOOBSZo.H?-iIŒXCARSPEL.
17. PIETER IS.A.ACZ.,Schild?r.

Plaat

fol. 7
Xo. 1. SYMON Wm.
Captn.
2. JACOB POPPEN, Lieutemant.
3. FLORIS
Vaandrager.
4. JACOB
LOUW.
5. GL.A.ASROTTERDA1L
6. JAX J AN So.KATŒL DE JONGE.
7. J.LN R1JIJL.
8. ADRIAEX HOES1', Captn. tel' zee.
3. ADRIAEX VEX.

het

'

III,

no. 32, (FANS
12
Ij

Rijksmuseum
IIi
10

BADENS) 17 personen.
I4
1s

7
1

2

6

17
4
5
Vo. 1. GEURT
No. 10. GERRIT 3IAR'£S°. COVLJ?; E1 P E I;GH,
Captn.
2. PIETER 1IAR1'So.HOEFYZER, Lieutena.nt.
I3outkoolaer.
11. WILLEM KIK.
3. KLAAS BISSCHOII, Vaaadrig.
12. HEIXD. HOGEXDORP.
4. ADRIAEN
XIEUWLANDT.
13. CORNELIS
5. AERT 1?I:YZI.lI, Houtkooper.
14. LAUREXS LAlJRE8So. VAN BAALEN.
6. HEIXDRYCK VOET
15. CUSl-T0 1)E 3IUUC'HERON.
VAN LIER.
16. PIERRE DE NIIMAY.
8. HANS VAX DE VOORT,
TENGNAGEL, Sergeant.
- 9. JAX K011.NELI.S'.31.ELILEN,
3

fol. IIi

Schutterstuk,
6

"

34

5

16 17 IS

Rijks
7

Museum
8 99

io

no. 756
2

22 23 I 24 25

No. 1. R>EI.JNSTPIE'L'ERSo., Captn
2. CLAAS CLAA?o. HRULJS, Vaandrig.
3. KLAAS ENGELEN
11. JAN
Kof;ti?k-e?bakker,
15. SYBRANT BAM.
16. WILLEM BI'1'TER.
17. PIETER VIARTSZ.° IiODDE.
18. Wm. VAN IiAl1'IPEN.
19. PIETER KLAASZ.° BOER.
20.
VAN MARKEN.

(C. KETEL) 32 personen.
32 is
13 14
II IZ
5

26

27

28

29

30 . 31

No. 21.
JACOBS
_
22. FREDRIK FREDRIKS SEIv«T?OU°1?ER?.
22. LAURENS JACOBS REAEL.
24. CORN>ELISPIETER.So. HOOFT.
25. DIRK THIJMANS'\ Brouwer in de Druijf.
26. H AN SVAN NES.
27. CORNEL1S SYMONS JONKHEYN.
29. JAN DE BISSCHOP.
HEINDl'. LAURENSZo. SPIEGEL.
32 HEEREMAN de do.e1eklliecht.
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fol. 13

Schutterstuk,

Pl. X, Stadhuis

No. 1. DIRK THY.?NIA-N-80
BROUWER, Captn.
2. RY CKERT
Lieutenant.
3. PIETER BAS, VMllJdra.ger.
4. GILLIS STOKMAN.
11. REINIER KLAAS REI-NI?ERSZ.0
13. OORNELIS SYBRANTS APPEh."\fA?
22. KORNELIS
fol. 15s

no.

II8,

131 en 135, met

35 personen

No. 23. KLAE.S THYMANS°. V1LSSOHER
24. JACOB SMIT,
26. TOBIAS MARTS.0
28. CL4ES GARB,RA-NSZ.0,Leidekker.
30. JACOB CORNELISZ°., Hout"kaoper.
32. ARENT WlLLEaNISO.
,

Doelenstuk
met 19 personen.
Plaat
. BRASEMAN, Kapt?in.
EGBERT
V aandrager.
'
BIKKER, Lieutena,nt.

III.
Deze drie hehben geen nummers.
iiummers.

Ao 1623. Stadhuis no. 128.
rijen gedateerd
6
4
5
79
1 2 3
10
8
III
12
No. 7. JAN GERRITSZ°. VERiVER.
No. 1. ADRIAEN Prs. RAAP, Captn.
8. I"ILLE-U SIJ1IO??T?SZ°.
2. OORNELIS
KIEFT, Vaandrig,
9. JACOB <T-iC0<BSZ°,
3. DIRK HASSELAAR. Sergeant.
VINK.
10. JAiN GE,11.RI°1'SZ°.
4. JAN YSBR'AN'rS°. KIEFT.
MIEYN.
11. JAN JACOBSo. IN 'T HART.
5. FRANCOIS DE N EEVE.
12. ADRIAEN BREAIER.
6. PHILIPS THIJSZ-0 SCHRIJVER.
helft van het vorig stuk. Rijks Museum 16S5. (C. VAr
fol. 19 Bijbehoorende
fo1. y

Schutterstuk

in twee

DER VOORT).
10
IIi
12
8
9
I
7
42S6
3
No. 7. JACOB VAN NIEULANDfl'.
No. 1. PIETER HASSELAAR, Lieutenant.
8. WTLLKM -XDRI-XEN.SRAAP.
2. CLAES HEixDxixs0 POT, Sergeant.
9. JAN LUCASZI. H,010FT.
3. SAMUEL BLOMMERT. ')
_
10. DIRK PIETERSZ". BRUG?IAN.
4. HEINDRIK LENS.
11.
BARENT
W'ILLEMS
PRINS.
BR.OL7iVE.R .
5. JACOB DIRKSZ". BROUWER.
12. ALLARD GARBRANTS SCHILT, provoost
6. HEINDRIK SEULIJN S.
Plaat I, in drie vakken, het middenste
fol. 2 1 Schutterstuk,
17 personen in twee
II
beide
elk
de
zijvakken
I peisonen en het
I s3I;
rijen en het jaartal
i s s 9.
N o, 1. REINIER SIJMONSo. VAN NEK.
2. PIETER 31.IEiS°. REAEL.
3. HARMAN
Pl. IV, met 19 personen,
1558.
gedateerd
Schutterstuk,
N o. o. WILLEM ALBEIi;'T'Z°.I3L AEU.
16. KORNELIS KORNS°. SItIT.
19. Doeleknecht.
PI. VI, met 24 pesonen, geen jaartal, costuum
Schutterstuk,
jaartal

fol. 23

fol. 25'5

der

tweede helft

i 6e eeuw.

X o. 5. oude JOOST DE LIJ'N DR AYER.
bestaat een fraai portret bij den Heer DELCOURTVANKRIMPE:?,
BLOMMAERTS
1) Van SAMUEL
_
huize Rooswijk,Velsen.
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fol. 27

Pl. VII,
Schutterstuk,
helft der 16e eeuw.

21 personen,

Schuttersmaaltijd

met

21 personen,

Schuttersmaaltijd

met 26 personen,

PIETERSZ.)
10
8

12

6

Pl.
Doelenstuk,
ketten gewapend,

1604. Rijks Museum.
18

17

I

1 24
3
49
No0 1. J AN JANSZo. KAREL, Captn.
2. THUS Prs. SCHRIJVER, Lieutenant..
3. LA1MBiERT
JANSZ°., Vaandrigh.
4. JACOB EGBERTS VAN RIJN.
5. H.EINDr. Prs. SCHRIJVER
6. HEI3Dr. HEINDRIXSo.
7. HARMAN YSBR ANTSZ°. HEM.
8. PIETER JA-NSZI. HOLLESLOQT.
9. WOUTER SIEUVERS°.'
10. YSBRAN''1'HEM.
11. YSBR AN°1'AP'PEL?MAN.
12. WOUTER BEREIS'PL'IN.
13. HANS DE ROIJ.
fol. 33

jaartal

13
14

no. 140, 167 en 168.

Stadhuis

No. 10. PIETER PIE'RERSZO. VOSKUIJL.
11. HANS G0.ED,EWERT,
12. FRANS VAN
,
13. CONSTAN.SBOURGEOIS.
16. GARSON DE MASSU.
17. DIRK HONi?EL?BOER.
THEU'-\-,ISZO.
18.
,
19. JASPAR VAN NES.
21. ?1ICHIEL F ARNAIJ.

No. 1. PIETER VAN NEK, Captn.
2. JACOB LUOASZ°., Lieutenant.
3. OUTEiRGTPIE'I'ERSO.SPI1E GELVendrig.
,
4. JAN BAN NINGH.
6. PETER HERK.
7. JAN VALKBNAAR
8. HANiSVAN NES.
9. JEURIAEN JAN.SZ°., glasemaaker.
fol. 3 1

uit de tweede

No. 17. BALTHAR APPELMAN.
21. TRIJN de Kasteleijnse.

No. 2. PIETER GENT.
7. ARENT KORNSO. KOOL.
13. VOLOHARiD1<R0.0K.
fol. 29

1529, costuum

jaartal

I

,
16

21I

(GERRIT

26

2
I9

20 7 22
PIETERS
ZO.
No. 14. LIEVE
16. DANIEL HEINDR. SCHRIJVER.
15. JAN KOR?ELISZo. VIS.
17. WILLEM JACOBS VAN RIJN.
18. JAN OOLOFZo.
BOUT.
19. SIJMON
20. JAN SOOP.
21. DAVID DAMMAN8.
BAKKER.
22. ANDIIIES I-IAR--\iA-N"SZO.
23. PIETER ANDRIE.S°.KOORENBREEK.
24. JAN KUUPER.
WOLF.
25. JACOB
26. Trommelslager.

22

met musen twee trommelslagers,
X, 9 jongelieden,
die een helbaard draagt.
behalve de provoost

JAN VALKENIER,
No 1. HEINDr. OETGEN.Sv. WAVEREN. Vaandr. 7.
8. THIJS WAINEN.
2. RIJK HENDERIKZ. STAES.
9. J.©N TENGNAGEL, provoost.
VAN TWEENHUIJ?SEfDT,
3.
HARMANSo., tambour.
4. JAN DE MAREEZ DA-NIELSZO.
11. KOUR'T BALTUSZO.,tambour.
5. JOACHIM PRIPPELNAGEL.
6. JAN VAN HALEWIJN.
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fol. 35$ Schuttersmaaltijd,
Pl. VIII, met
No. 1. EGBERT VINE, GapLn.
2. PIETER iiILLESI.S VRIENT.
4.
11.EM'MERS°,,Suiikefbakker.
5. SYMUN ABT.
6. J-X.NDE BISSCHOP.
7. ROE-NIERVISSCHI'.
9. JACQUES RAZET.
10. EVERT JACOBSZO.
11. CLAE;SDIR.NS°. BLAEU.

32 personen.
No. 12. PIETER DTRCKSN. SANTVOORT.
15. PELGROM VAN DRO.NKE<LA=lli.
19. HEINDr. D. STEENOOVEN.
24. CORNELIS A1ŒNTSo. WAAFEL
26. Doeleknecht.
27. DIRK THONTSZo.MARTEL,AAR.
29. GERRIT BACKER.
3i1. aORNELI'S VAN KAMPEN.

fol. 37 Schutterstuk
met 27 personen,
Oud Holland
1897, Plaat no. II.
No. 1. ADRIAEN Pra. RAAP, Ca.p.tn.
No. 15. ANDRIES RIJKERT.
2. DIRIK HEM, I.ieutel1anlt.
16. MICHIEL FERNEIJ, Btnquetb?tkr.
3. Y<SBR-XN'I'
DEN OTTER, Vaaudrig.
17. RIEINDERT RAIJ.
4. ULIVIE>RDE RU\V.
18. DIRK GLE,MENSo.
5. HANS VAN UFFELEN.
19. PIETER VAN
6. PIETER ADr. IvA AP.
20. PETER CORNELIS
7. JAN
VAN IIAAIONT.
21. TOiJ3:IAS
I"<VU"I'ERS.
8. JACOB ,S'1'EVE'NS°.VERSTEEGE.
22. JAN GERRITSO. PARIJS.
9. AERT LA-'dBElnZo. KOK.
23. ANDRIES Hi?IJSMA!?1.
,10.DIRK GERRITZo. PARS of PARIS ')
24. KLAAS EGBERTSO.STEENKOOPER.
11. ADRIAEN KORNKL1S BRED.ERO'ODE.
25. Mr. CORNELIS BARTELS°., Chrirgijn.
12. GUILLm. PETITEAU.
26. HANS DIRKZ°., BOl'cluurwerker.
13. KLAAS GAAF.
27. OTTO SIJMONSZO.,Nopel'slat,""8r.
14. FBANS WILLEMSZ". IViT''1'E?BROOT.
Oud Holland
met 18 personen,
fol. 3g Schuttersmaaltijd
1897. Plaaf I.
No. 10.
No. 1............. BOELISo., C'apt,n.
II ARiDE:I30L.
11. GERRIT JANSZ"
2. 'l'I10xUS
SCHELLINGWOUW.
12. JAN PIET.
5. EVE'Rl' Prs. SWART.
14 YSBHANT AKKELEII, wachtmr.
6. DIRK AAR:l'SZ°. MARTELAAR.
16. 00<RN.EL.ISCORNELIS DE LANGE.
7. B AL'iUS JACOBS. VAN HOORN.
18. CORNELIS
8. FRAXS v0i-CH-Xii°iS KROOK.
in plaats van 66n
twee
fol.
wapenkaarten
Hierop
3g) volgen
(na
zooals

gewoonlijk,

zoo

dat

verloren geraakt.
De namen die op deze
No. 1. PIE?TER DIRXSO.HASSELAER.
4. LEE,DE,R,I WVE'ER?, procureur.
7. CORNELIS SCHELLBNGS.
8. JAN ERNST VAN BASSEN.
9 j ,j,oB ROTGANS.
'
10. PIETER JANSZo.
12. BALTHAZAR BOUWÐR.

er

waarschijnlijk

een teekening,

fol. 41, is

voorkomen
2e wapenkaart
zijn de volgende :
No. 14. JACOB THE;EUSZ°.
15. HEINDl'. SERVAES.
16. FLIPS
17. BALTHAZAR JACOT.
1'8. Piioemeur GOU DA.
19. PIETER ADR. VAN WYKERSLOOT.

Pl. V, gedateerd
fol. 42 Schutterstuk,
No. 1. DIRK J AN;SZ°.GR AAF.

1562, met 22 personen.
No. 22. met een papier waarop gesohreven 1538.

fol. 44

1533, met 17 personen.
FONTAIJN.

,

Schutterstuk,

Pl. II, gedateerd
No. 8.

1) De i is met potlood ingevoegd.
2) Het wapen is dat van BRUIjNINGI.1 .

_
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fol. 46

Schuttersmaaltijd.
IS

ig

Rijks
IC7

j7

15
14

Museum
I2

no.
II

13

\ o.
No. 1. JAN VAN DE POL,
2. GIJSBERS
POL, Lieutentlit.
3. <J-XSI'AII
VLAK, Vaandrig.
4. JOANNES PflLLIO' )
5. Mr. EILARD BE?? HAR?D?S.
6. ABRAHAM
KROOK.
7.
BLOCQ.
8. CLAES
VAN BE;RKEN.
9. PIETER JACOBSO. STEUR.
10. J.0'0.S'i JONASZo. G1ï:KEEH.
11. JAN HIIrL-EBRA1T1'Z?.
IIAI'EL, Seylcmaker.

1353,

(J. SPILBERG.)

10 9 8 2I 6 12
5 4 3
1
2
7

20

12. PHILIPS ?VTLLVTSo.
MUIJEN
13. PIETER VAN GERVEN.
14. JACOB C-'L-'BER.
15. CORNELIS VLIET.
16. WOUTER LAMBERTSZ? HEEMS.
17. JAN ALEURES.
18.
HE1NDr. MOLENAAR.
19. FLrORTSSPILBERGEN, ScliLder2)
20. HARMAN VAN DE POL.
21 en 22 Trom?mel?,4agers.

ons door dit handschrift
verschaft, komen op vele punten
gegevens,
met wat wij reeds van elders wisten, vullen onze wetenschap
niet onbeaan, maar missen, op hunne veurt, de namen der schilders. Wij moeten
langrijk
en daarbij doet zich het onverwacht verschijnse1
deze nu uit SCHAEP 3) ontleenen
voor, dat er bij SCHAEP twee stukken ontbreken.
zooals zij in het handschrift
Wanneer
van
wij de stukken vooraanzetten,
De

overeen

den doelen
dan

blijkt

gis vroeger
eenige oude

volgen, en wij voegen daarbij de cijfers of letters van andere bronnen,
dat de letters der aanteekeningen
van BEUDEKER 4) en de letters bij
aan zijn schetsen gegeven in dezelfde orde volgen, en daaraan enkel
stukken

waarvan weinig of niets bekend was.
ontbreken,
In achterwaartsche
sluiten,
volgorde
op een na, ook de cijfers
vreemd
BONTEMANTEL
evenwel,
genoeg, alle stukken na
aan, waarbij

op 6en na, ontbreken.
Ten vierde komt

SCHAEP met een geheel onafhankelijke
en nu blijkt, dat de nummers
van de plaatsing

met aanwijzing
door elkaar
vreemd

van

nummering. maar
van SCHAEP wel

toch groepsgewijze,
zoodat 8-1 3 (in de groote
gaan, 1-7
(in de groote kamer) volgen, 14 (op de groote
sael) vooraf moeten
kamer
over de gang) gevolgd wordt door 17- 19 (in 't voorhuis) en ten slotte
16 in de beide kamers boven de poort.
en
staan,

maar

I
I) PoLLiOheeft als surtout het wapen van VANDE POLL. De kwartieren zijn r en 4 keel beladenmet
7 St. Andrieskruizenvan zilver, 2 en 3 zilver beladen met 3 waterbladen van keel.
heet in plaats van JOHANNES
SPILI3ERG.
2) Vreemd is dat de schilder hier FLORISS'ILBERGEN
3) De schilderijenin de drie doelens te Amsterdam 1653, Aemstels oudheid VII, bl. 121 (vol fouten!)
4) Oud Holland V blz. 3 en XV blz. 129V.
Hsns BontemantelI, bl. 186 nti. Oud Holland XV blz. i2gv.
KERNKAMP,
5) Dr. G.
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.

'

Fol.
3-4
7
9
II

BEUDEKER.
(A) 4
B
C
D
E

13
I3
15s
I7
19
21I
23
li
25
27
29
3I1

vermeld
G

in G

35s
37
39
41I

(L)4
(N) 3
I
-

42

3
7
6

.

14

,;
'
j
kamer.
'roote kamer.
> groote
\r
i
/

19
17
17
-

5
r

over de gang.

groote kamer

I8

4
3
2

Sael.
baeJ.

\

.
in 't voo rhuis.
,

.-

boven de
15s kleine
kamer ?
16 groote kamer
poort.
bij SCHAEP, zooals gezegd, twee stukken, het eene, blijkens
de groote kamer, wordt nog door BEUDEKER vermeld, van het
zelfs de teekening
van den doelen en was
in de verzameling

44
46
Nu ontbreken

het dus misschien zeer geschonden,
stuk dat bijna onkenbaar
wordt
niet

9
8
'

groote

I3

I ei1 2
4
-

6

'

9
10
III
IZ
12

5
5

7

-

SCHAEP.
8

10
-

(H) 2
(I) 5
K

in
volgorde
ontbreekt
andere

-.
-

(F) 7
(F) 6
-

33

de

BONTEMANTEL.
..
I3
12
I2
III

wordt

stilzwijgen
BONTEMANTEL vermeld

verklaard.

maar
door

anders

vermeldt

SCHAEP toch

wel cen

zoodat hier mede zijn
afschilferen,
is
het
stuk bij
Blijkbaar
laatstgenoemde
No. I, niet zooals vroeger verondersteld
moest
het

in zijn
van
SCI3AEP, alleen schijnt BONTEMANTEL op den rol in de hand
15
worden 1)
van den schutter niet 1538, maar 1533 gelezen te hebben.
No.

duidelijk is de zaak bij No. 5 van BONTEMANTEL, waar hij CLAES
CLAESZ CRUYS Cap. en FREDERIK DE VRIES luitenant
noemt.
Dit past nergens,
fol.
van
twee plaatsen
alleen
de
tweede
helft
41,
No,
SCHAEP,
17 bij
zijn op
en zou dus CRUYS daar met zijn makker juist
op den luitenant,
open, volgend
zooals hij ook
als vaandrig,
kunnen
CRUYS dan natuurlijk
vinden.
nog plaats
Minder

1) Oud-Holland, XV, blz. 134.

I
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is het zeker dat BONTEMANTEL
Nlerkwaardig
op Fol. I I in 1585 voorkomt.
doelheeren
deze gegevens
de
die
misten, maar zijn lijstje heeft allen
nog bezat,
schijn, zooals wij zagen, niet door hem zelven gemaakt te zijn, maar uit ouderen
te wezen.
tijd, 1604, afkomstig
Verder
dat
leeren
wij nu uit deze lijst, met de afbeeldingen
vergeleken,
van
dan
den
meer
over
schutterstukken
wij nog
wij wisten,
handboogsdoelen
hebb`en, die, zooals uit VAN DIJK ') blijkt, doordat
de leanstkamer
van het stadhuis waren overgebracht,
de vier stukken uit den handboogsdoelen,
die in zijn
bezitten wij er nog drie, al is het da,n in fragmenten of
is Fol. II.
SCHAEP no.
Nog onversneden

zij op het bovenste bordes bij
bewaard zijn gebleven.
Van
beschrijving te herkennen zijn,
in zeer beschadigden
toestand.
1 van
DIRCK BARENTSZ, bij

en dat in 's Rijks
VAN DIJK vermoedelijk
no. 1 y, aan KETEL toegeschreven,
Museum
in no. 756, ook op naam van KETEL terug te vinden is, in zeer overschilderden
z6o dat zelfs 4 koppen op den achtergrond
toestand,
(fig. 4, 10, 133
en 32) geheel zijn weg gewerkt.
Toch was reeds voor dat de naam uit SCHAEP
door vergelijking
met
werd, wel uit een dieper ingaan in dit vraagstuk,
de oudere
van DIRCK BARENTSZ te zien dat dit werk van hem moest
stukken
De datum
wezen.
bij VAN DIJK nu 16go dan 1609 gedrukt, zal wel als 1590
bedoeld
zijn, wat zoo ver niet van de waarheid is, daar dit stuk van 1585 is.
bekend

De capitein is REYNST PIETERSZ, maar het is vooral belangrijk
om de portretten
van sommige schutters
zooals 23 LAURENS REAEL, 24 CORNELIS PIETERSZ. HOOFT
en 3I1 HENDRIK LAURENSZ SPIEGEL.
wij thans omtrent VAN DIJK no. 114 waarin duidelijk
de schilderij
van CHRISTIANUS DE CONFLANS (de naam blijkt uit SCHAEP) te
herkennen
over hebben no. 118, 131
is, waarvan
wij dus nog drie fragmenten
en 135 op het Stadhuis.
Rechts ontbreken
5 in de bovenste,
9 schutters,
4 in
de onderste
is in zijn geheel
rij. De rest van de onderste rij met 12 schutters
Zekerheid

gelaten.
bewaard
verloren
meester,

Van

hebben

Wat
zijn twee paneelen gemaakt ieder met 7 man.
Zeer veel
blecf, is tamelijk overschilderd,
wegens het sterke afblakeren.
werk
van
niet
te
aan
het
dezen
hebben
schijnen
wij
raadselachtigen
wiens stijl toch nog wel zoowat te onderscheiden
is.
de

bovenste

Uit een oudheidkundig
als de eenige
oogpunt is deze schilderij merkwaardig
waar de bodenstaf met orange, wit en blauw omslingerd
nog op voorkomt.2)
Het derde stuk is VAN DIJK no. I I5, van AERT PIETERSL, waarin PIETER
VAN NECK capitein is en waarvan wij een groot fragment in de raadzaal hebben
en twee

kleinere

ieder

met een schutter

in burgemeesterskamer.

1) Beschrijvingvan alle de schilderijenop het stadhuis van Amsterdamblz. 143.
2) Ten onrechte spreekt VANDrJk van een commandostaf.
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de eenig e schilderij geweest
Het vierde, VAN DIJK n°. I I6, is klaarblijkelijk
waarvan
was, wat VAN DIJK zal hebben
wij weten dat zij in 1603 geschilderd
Oud Holland 1897, Ul. II, te oordeelen zou
lezen.
Naar de afbeelding,
kunnen
men geneigd kunnen zijn ook dit stuk aan AERT PIETERSZ toe te schrijven.
Er is een bezwaar tegen de beide laatste gelijkstellingen,
dat evenwel niet
al te zwaar mag wegen.
voor
VAN DIJK noemt voor no. IIS, 27 schutters,
moeten worden om juist te zijn.
no. 116, 21, terwijl die cijfers verwisseld
Gaan wij verder de schilderijen
van den handboogsdoelen
volgens tijdsorde
merken.
het
te
dan
na,
op
blijft nog
volgende
Het oudste
stuk is van 1631, want de datum 1529 die op fol. 27 staat
weten wij uit SCHAEP dat aldus op den rand voor kwam : TRIJN is laier komen
geleverde
betoog 1), dat TRIJN toen een klein kind
vroeger
moet zijn geweest en de schilderij van omstreeks
1566 moet wezen, wordt door
die de kleedij te zien geeft van dien tijd en een opvatting
de af beelding bevestigd,
van de figuren die het meest op DIRCK BARENTSZ lijkt, zooals wij die uit zijn
woneit

Het

1529.

van den kloveniersdoelen
van i 56q. en r 566 (de Poseters) kennen.
tot opmervan 1533 en 1535 geven geen aanleiding
de
aan eenig schilder, afgaande
zou,
afbeeldingeri,
kingen.
op
het
meest
evenals bij dat van ?531, te gewaagd zijn.
Zij lijken
op DIRCK JACOBSZ.
Ditzelfde geldt van de stukken van 1558 en 1562 en de deuren van 1559
schutterstukken
De

schutterstukken
De toeschrijving

aan de schilderij

van

1531, waarvan
Het

°

lustige

wij de spreuk

uit SCHAEP kennen:

rot van de letter

,

L

Caps gebod voldoen zij snell
spot en toornigheyt
Tweedrachtige
keer van haer God van Israhel.

fell

1538 op de rol in de hand van den 22sten
schutter op het stuk
BONTEMANTEL 1533 gelezen, is onduidelijk.
had
het
alleen
dien
schutter betrekking.
Waarschijnlijk
op
Van het stuk op Fol. 25, dat bij SCHAEP ontbreekt, is geen datum bekend.
Het sluit zich in alle opzichten het naast aan bij de schilderij van 1562, terwijl
De

beteekenis

van het jaartal
van 1562, door

voor dat de- reeds
??Oude JOOST DE LYNDRAJER", die er als no. 5 op voorkomt,
waar
van
Fol.
TRIJN op staat, geschilderd
schilderij
2;
besproken
werd, zijn
baard moet hebben laten kort knippen, wanneer hij daarin door BEUDEKER terecht
als capitein vermeld wordt.
1) OudeHolland XV, blz. I3I.
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Fol.

27 geeft dan het laatste stuk uit den Spaanschen
tijd.
In het volgend
vinden
tijdvak
wij in 1585 en 1586 twee werken van
DIRCK BARENTSZ. Het eerste hebben
Het tweede is,
wij reeds besproken.
de afbeelding,
Pl. VIII, het stuk door VAN MANDER beschreven
met
blijkens
de woorden :
isser
S.
Noch
Sebastiaens
een
schoon
op
Doelen
heerlijck
Rot,

waer

in

comen

eenighe
bruyn oude
die eenen grooten silveren

Galerije
zijnder,
en wel gedaen.
In deze beide
schutters,
kan zijn

die

dus

stukken

komt

bezwaarlijk,
Wij zullen

geweest.
Over het
terugvinden.
reeds
wij
gehatndeld.

en boven' op een
schipperstronien,
drinck-hoorn
hebben, en is heerlijck

een zekere

zooals

JAN DE BISSCHOP voor onder de
SCHIAEP ergens opgeeft, in 1585 capitein

hem

stuk van

in 1500, als capitein
later, waarschijnlijk
I5g5 van CHRISTIANUS DE CONFLANS hebben

laten daarop
de beide stukken
die SCHAEP onder no. 17
volgen
doch
twee
aen
of
van den jare 1566
als
:
beschrijft
bijeen behoorende,
stucken,
en op de lening van een stoel te zien is. Evenmin als BEUDEKER
als boven
van de tweede helft,
het
in het Britsch Museum een afbeelding
handschrift
geeft
maar zooveel
en de te verwachten
een
is uit het aantal personen
voorstelling,
Wij

en
wel af te leiden dat dit stuk verloren is gegaan.
Kleeding
schuttersmaaltijd,
van de eerste helft, Oud Holland
1897, Pl. I, doen eer aan I596 dan
schikking
aan 1586, zooals vroeger werd voorgesteld.
denken.
De stijl laat PIETER YZAAKS
Wat de namen betreft hebben wij
het eerst als schilder in aanmerking
komen.
uit BONTEMANTEL aangevuld.
reeds de opgaaf der overlieden
1897, Pl. III)
moge het stuk van PIETER YZAAKSZ (Oud Holland
na
te
het
het
Reden
waarvan
ontbreekt.
1604
plaatsen bestaat
volgen,
jaartal
niet langer, sedert gebleken
is, dat VAN MANDER behalve een stuk in zijn Appendix
enkel
de
doelens
werk
uit
noemt later dan I588.
geen
Dan

De stukken

van

reeds

1603 en 1604, beiden wellicht van AERT PIET Eksz, hebben
Het werk van GERRIT PIETERSZ is reeds vroeger door

wij
besproken.
Mr. N. DE ROEVER herkend.
Ook hebben wij in den aanvang reeds gezegd dat de schilderij van 1613
aan FRANCESCO BADENS toegeschreven,
van JAN TENGNAGEL blijkt te
vroeger
in 1612 colonel geworden.
GEURT
was
DIRCKSZ
VAN
BEUNINGEN
reeds
zijn.
Zijn afscheidsmaaltijd
niet voor het volgend
Zoo was ook

zal zijn afgebeeld

en onze sergeant-schilder

jaar gereed gekomen.
PIETER VAN NECK reeds

AERT PIETERSZ. de schuttersmaaltijd,
voltooide
kwam, eerst in 1604 na zijn dood.

maar
geworden,
als
capitein voorhij nog

in 1600 colonel
waarin

is waarschijnlijk
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Het

andere

stuk

van

TENGNAGEL.
behalve

zijn, blijkt thans,
geschilderd
schutters
en twee tamboers,
nog 7
schutterstukken
van
groep
geheele

dat tusschen
1610
den vaandrig,
TENGNAGEL
vertoond
te hebben.
Het
die van het gewone type

en

1626

moet

zelf als provoost
behoort tot een
afwijken

en die

te zijn.
1623 schijnen geschilderd
het werk van den schilder
hebben wij weinig naders mede te
Omtrent
niet bekend.
deelen.
Hij was, naar wij meenen, tot nu toe uit zijn portretten
dus hier de gelegenheid
te wijzen op een paar portretten
van 1610
Het schijnt
Zoowel de oranjeachtige
als de groenachtige
in het Deutzenhofje.
gelaatskleur,
omstreeks

spreken daarvoor.
Zij stellen, volgens
kragen en de geheele penseelsbehandeling
Ook een ander
de wapens, voor een lid van de familie GODIN met zijn vrouw.
een
met
verwant
van
hand te zijn.
dezelfde
aldaar,
wapen, schijnt
mansportret
stukken van 1623, aan VAN DER VOORT
Omtrent de beide aaneenbehoorende
niets
leeren
nieuws.
wij
toegeschreven,
Van het stuk van SPILBERG van

1650 worden

de namen

der aanzittenden

bekend.
door VAN DER HELST in 1653 geschilderd,
de doelheeren
leeren
in
van
slechtheid
een
verschillende
beide,
geringe graad
afbeeldingen,
zou bij het
dat de copie te Parijs een getrouwe afbeelding
geeft.
Waarschijnlijk
stuk
ook
wel
het
zelve
dat
der
kunnen
laten zien.
nog
overschilderingen
wegnemen
Omtrent

alleen

de

baten van den nieuwen vondst.
Daarnevens
de
wel
schutterstukken
waarschijnlijk
nog overige
gissing
onbekend bleef, terecht brengen, door
tot nogtoe de herkomst
telkens de mogelijkheid
der herkenning
te
die wij bezitten
met alle gegevens
4
benaderen.
Noch SCHAEPS no. 3 van
stukken zijn er zeker niet meer.
De vroegste
HUYDECOPER
waar JAN
den Voetboogsdoelen,
capitein was, noch het werk van
Zie

de rechtstreeksche

hier

wij echter
na 1678, waarvan

kunnen

door

BETHS capitein was, door VAN MANDER
dat
wij nog bij VAN DIjK als no. 10 vermeld vinden
1581r beschreven,
no. 18, een
en waarschijnlijk
bij SCIIAEP te zoeken zal zijn in Kloveniersdoelen
en
van
dien
oud stuk, is ons bewaard gebleven,
32
doelen, die op 't
kunnen niet groot genoeg
boven de deur en voor de schoorsteen,
rond hingen,
wel
te
zal
thans
deze
beide
Een van
Petersburg
zijn, waar ook de
geweest.
helft van no. 33 is. In geen geval komt no. 30 in aannierking.
SCHAEP beschrijft
KETEL,
als van

waar

HERMAN

RODENBURGH

stuck, daer mijn overgrootvader
JACOB SCHAEP PIETERSZ
door het afschilferen.
vooraen staat, doch word meest onkenbaar
Jhr. Mr. J. F.
van
SCHAEP
mede
uit
een
handschrift over
BACKER deelde ons een aanteekening
te
lezen
22
over
dien
staat
:
fol.
waarin
grootvader
,,Zijn schilderij
op
geneologia,
dit

aldus :

Een

oud
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staande over de glazen 1). Ende is geschildert
in Coninxkamer,
Uit deze kleeding en uit het
tabbaert
met vossen gevoert."
met een groene
Mr.
C.
BACKER
H.
kleine copietje naar dit portret bij Jhr.
blijkt dat dit tusschen

is tot Amsteldam

en 1535 moet zijn geschilderd.
daar wij niets bezitten wat er voor in aanmeris ook blijkbaar,
Verloren
van JACOB PIETERSZ CAPPIT, door DIRCK
king kan komen, het corporaalschap
uit
den Kloveniersdoelen
en afkomstig
no. 11.
BARENTSZ geschilderd
t53o

zal van DIRCK BARENTSZ zijn het stuk van 1588 uit den voetboogsdat, in de grootte der
doelen, no. 18, waarin schout VERDOES moet voorkomen,
te
in
zoover
zien
de
in
de
en,
is,
nog
wijze van schilderen,
teekening
koppen,
al geven VAN DIJK, no. 4,
veel meer aan hem dan aan KETEL herinnert,
Wel

SCHELTEMA no. 54 en de Catalogus van's Rijks Museum no. 75g het aan den laatste.
Voor KETEL blijven maar twee stukken over, iii beide waarvan DIRCK
ROSENCRANS capitein is. Het eerste van 1584 waar de schutters, nog dicht ineenhet andere van 1588, door VAN MANDER
ter halverlijve
zijn geschilderd,
gedrongen,
zich
als van 1580 vermeld, waar zij ten voeten uit zijn atgebeeld,
ten onrechte
waar BREDERO in den Spaanschen
met die Spaansche
statigheid,
bewegende
mee
den
steekt.
Brabander
gek
worden op de
is te weten te komen welke lieden voorgesteld
Moeilijker
'T
de
die
C.
van
en
Heer
G.
stukken
HOOFT, waarschijnlijk
terecht,
i 5g6
1599,
aan PIETER YZAAKS heeft teruggegeven,
terwijl zij in den catalogus
van 's Rijks
Museum ook op naam van KETEL staan als no. 755 en 757.
zal wel het corporaalschap
van GIL LIS
laatste, een schuttersmaaltijd,
YZAAKS
voor
moeten
door
PIETER
in
den Voetwezen
1599
JANSZ VALCKENIER
het ook zijn moge een stuk te
hoe vreemd
no. 25, geschilderd,
boogsdoelen,
VAN
niet
noemt.
bezitten uit dien doelen, dat
DIJK
?xrerk van 1596
zwaar beschadigde
het prachtig geschilderde,
Het eerste,
HOING
GERRITS
no.
2
?
waar
kan het stuk uit den Kloveniersdoelen
wezen,
JACOB
Het

capitein en APPELMAN luitenant is. Wij kennen BOING uit het stuk van MOREELSE
van 1616 en kunnen dus nagaan dat geen ander der bewaard gebleven stukken
kunnen
Verder
komt.
voor hem in aanmerking
wij niet gaan aangezien de
De afschuwelijk
sedert
lang ontbreekt.
kop van den capitein
oorspronkelijke
tronie die er voor eenige jaren nog op te zien was, dekte een gat,
geschilderde
Thans is de open ruimte
waarin geen spoor meer van een gezicht aanwezig was.
In
kop gevuld.
zoo goed en zoo kwaad als het ging met een onverschiJligen
moest maxen voor
1) Hieruit blijkt dat deze aanteekening is van voor 1638, toen dit oude stuk plaats
waarvan de National Gallerie te Londen waarschijnlijk
een thans verloren schutterstuk van JACOBBACKER,
een kleine copie bezit.
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welke

de
die hier luitenant
den
is, gestaan hceft-tot
betrekking
BALTHAZAR APPELMAN,
schutter
omtrent
CORNELIS
den
SYRRANTS
1566,
APPELMAN, schutter in 1595 en den YSBRANDT APPELMA?N, schutter in 1604, is
niet te raden en dus ook voor de toeschrijving
der schilderij zonder
voorloopig
beteekenis.

Deze schilderij heeft vooral zeer geleden door het zonderlinge
doek
het
een
Ook
naar
er
de
is,
waarop
geschilderd
z.g. oogjespatroon.
schijnt
nog,
te oordeelen,
een stuk met een paar figuren afgesneden
te zijn.
compositie
Uit dezen zelfden tijd is
ook
het
schutterstuk
van AERT
I599 nog
van HEE \1SKERCK en iVILLEM BARENTSZ met
PIETERSZ, waarin de tochtgenoot
de
Nova
kaart
Zembla
de capitein zeker
zijn vinger
op
aanwijst.
Aangezien
HOING

niet

is, blijft er geen ander
DE BISSCHOP capitein

stuk dat in aanmerking
kan komen dan dat
waarin
en PIETER EGBERTSZ VINCK luitenant zijn,
JAN
Kloveniersdoelen
Wel
no. 17.
zouden wij geneigd kunnen zijn te veronderstellen
dat beide te zamen reeds in een schilderij van 1585 voorkwamen
en SCHAEP
hen daaruit

in zijn lijstje van dat jaar voor wijk 9 had opgenomen,
maar, zooals
wij gezien hebben, was JAN DE BISSCHOP in 1585 en 1586 nog gewoon schutter
en moet er dus bij SCHAEP weer een foutie schuilen.
VINCK, die in 1616 en 1620
als capitein
vermeld wordt, kwam in 1618 in den raad en stierf in 1637. Voor
hem is dus ook

I599 als luitenant vroeg genoeg.
schutterstuk
van 1606 waar ALBERT

Het

is, blijft
JONKHEIN capitein
in
's Rijks
voor
de
altijd nog
schilderij
eenige
aanmerking
Museum
als een vroeg werk van VAN DER VOORT
no. 1589, onder voorbehoud
De
toch
kan
evenmin HoING zijn als PETER DIRCKSz
voorgeslagen
2).
capitein
van de vAN DE POLL'S
HASSELAER, wiens beeltenis
wij onder de familieportetten
als
in 's
Museum
no.
De
bezitten.
I469
Rijks
kleeding past zeer goed voor
het

dit jaartal.
Er
en witten

is

dat

hier

onder

in

komt

de schutters

een oud man

met rond

en blozend gelaat
is op den PIETER

sik en knevel, wiens beeltenis duidelijk te herkennen
zoodat hij in de tusschenliggende
1599, maar nog licht blond,
wit moet zijn geworden.
De heer VAN RIEMSDIJIL wees er ons op. dat

YZAAKSZ van
7 jaren
dezclfde

bij Jhr. Mr. VICTOR DE STUERS van
ook van de hand van PIETER YSAAKSZ
hetzelfde jaar 1599 en dat klaarblijkelijk
Fol. 15,
het
Dit
dat
draagt
wij in den Handboogsdoelen,
is).
portret
wapen,
in 1535, als dat van een BRASEMAN vinden, die daar 64 jaar vroeger capitein
man

voorkomt

op

een

portret

1) Oud-Holland V blz. 18.
2) Oud-HollandV blz. 10 v.
te Maurik. Oct. 18S4- Mededeeling van Jhr. Mr.
3) Afkomstig uit de veiling van BERENSTEYN
VICTORDESTUERS.
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Maar zonder de wijk te kennen
dus wellicht van den onzen.
was, de grootvader
in 1599 en 1606 of de wijk van VALCKENIER .en JONKHEIN,
waar hij woonde
niet in staat de proef op de som te maken.
met
deze wetenschap
zijn wij
bestand zijn de schutterstukken
te Amsterdam
het twaalfjarig
Gedurende
moet
het
zooeven
schutterstuk
In dien tijd
zeldzaam.
genoemde
geplaatst worden,
Kloveniersdoelen
no. 18, waarin de Oude PIETER DIRCKSZ HASSELAER capitein
voor 1616 toen hij overleden is, maar niet veel vroeger daar zijn
was, althans
luitenant JAN GERRITSZ HOOFT eerst in 1584 geboren is. Wij plaatsen het dus
dit stuk het eenige waartoe een fragment
tusschen
1609 en 1616. Ook schijn
thans in 's
hebben
kan behoord
Rijks Museum onder no. 1110 op naam van
een grooter overeendat
evenwel
AERT PIETERSZ geplaatst,
bij nader vergelijking
met de hand van GERRIT PIETERSI, wanneer men daarbij wel
vertoont
komst
oog houdt dat dit fragment zeer gaaf en zijn schilderij zeer gesleten is.
zoo
Ware deze gelijkstelling
juist dan zou er zeker reden zijn dit corporaalschap
maar
van
luitenant
even
als
de
toelaat.
den
leeftijd
vroeg te plaatsen
werk van PAUL MURIJELSE,
Van 1616 is het ook reeds telkens aangehaald
is
NANNING
HOING
en
FLORISZ CLOECK
waar
in 's
capitein
Rijks Museum,
no. 27.
luitenant, Kloveniersdoelen

in

het

van CORNELIS VAN DER VOORT zijn
16l7 moet het sclutterstuk
waarin JONAS WITSEN capitein is 1) en van 1618 was het verloren schutterstulc
van FRANCESCO BADENS, waar ARENT TEN GROOTENHUIS capitein in was. Dat
wij dit niet meer bezitten is na te gaan omdat wij den luitenant NANNING FLORISZ
CLOECK uit den MOREELSE van 1616 kennen en deze op geen enkel nog aanwezig
Voor

schutterstuk
Er

terug
volgen

te vinden

is.

dan een geheele groep van stukken
wordt afgebeeld,
en onderofficieren

waarin

niet een corporaaleenige schutters scorns

maar
schap met opperuit
de
een
officier.
weten
en NIEUWLAND
enkelen
met
Wij
schilderij van LAST:??TAN
waren afgebeeld,
die bij het hervatten der vijancievan 1623 dat daar de schutters
naar
waren
van
een schilderij van TENGNAGEL
Zwolle
lijkheden
uitgetrokken,
Ook
wij gezien dat dit uit ongeveer dienzelfden tijd is, Wij bezitten nog een
diergelijk stuk dat aan CORNELIS VAN DER VOORT wordt toegeschreven
z), maar
schieten naar een
het kan daarbij
de vraag zijn of niet eerder een vreedzaam
hebben

doel, dan
voorkomen

een

daaraan ten grondslag
Het kan bij VAN DIJK
licht.
krijgstocht
als no. 26 "voor den schoorsteen"
en in den Kloveniersdoelen
no. 29
de
schutters
met
haar
In
doelroers".
schoorsteen
zijn : "voor
eenige
tijd kan
het wegens de kleeding niet veel vroeger zijn.
1) Oud-H"lland V, blz. 12.
2) Cud-Holland V, b1z. 13.
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no. 36 en 37, "twee stukken
Nog behooren bij dezen groep kloveniersdoelen
met haar doelroers,
en no. 25 een smal lang
modern"
ieder van ..
,. schutters
stuk met weinig personagien.
Zelfs zou het niet te verwonderen
zijn als no. 19 van dien doelen ook
wanneer
er terecht op ge«?ezen 1) is dat colonel RUYGHAVER
behoorde,
wel
te
danken
hier
zal hebben aan de verwarring
met een minder
zijn ontstaan
bekenden
naneet.
de stukken uit het laatste tijdvak is meest alles bekend.
Alleen
Omtrent

hierbij

uit te spreken dat van het verloren schutterwagen wij hier nog het vermoeden
in
eene
BACKER
stuk van JACOB
1638 voor den kloveniersdoelen
geschilderd,
kleinere copie zich te Londen in de National
Gallery bevindt en er op te wijzen
de
VAN
DER
zooals
de
datum
HELST
uit den Kloveniersdoelen
dat
op
grooten
SCHAEP no. 7 2) en de naamlijst
opgeven, van 1643 moet zijn en niet zooals de
handteekening
zegt van 1639.
Dus moge thans de volledige lijst volgen van alle Amsterdamsche
schutternaar
herkomst
hoofdzaak
met
de
in
betrouwbaar
stukken
tijdsorde gerangschikt,
en
van
den
de nummers en namen
de
overlieden
SCHAEP,
handboogsdoelen,
volgens

verknoeide

zij bij VAN DIJK en SCHELTEMA dragen (met roode cijfers op de lijsten geschilderd) en die waarbij zij in 's Rijks Museum vermeld staan, met den vermoedelijk
juisten naam van den schilder en de namen van capitein en luitenant of vaandrig,
en enkele aanteekeningen.
het aantal schutters
Het zij ons geoorloofd eenig voorVooraf ga echter nog een opmerking.
die

na I553 aan
uit te spreken omtrent de toeschrijving
van schutterstukken
dat het minstens
CORNELIS TEUNISSEN, aangezien de Heer MOES') heeft aangetoond
is of hij na dien tijd nog kan geleefd hebben.
Eigenlijk
twijfelachtig
genomen
te St. Petersburg
van 1532 de vraag te berde
had ook reeds het schutterstuk
behoud

brengen of de Heer BREDIUS zich niet vergist had, toen hij bij de opening
de beide stukken van I557 en 1559 op naam van CORNELIS
Museum
Veeleer dan in het stuk van 1532 den invloed van CORNELIS
TEUNISSEN stelde.

moeten
van

het

TEUNISSEN was er reden in die van I 5 5? en 1559 de hand van DIRCK JACOBSZ
al blijft het waar- dat zijn stijl zich in den loop der tijden
te herkennen,
sterk wijzigt.
.
1) Oud Holland V, blz. IS.
z) De uitgaaf in AmstelsOudheid heeft 1634,het handschrift 1643.
3) Amsterdamscheboekdrukkers,blz. 196.
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LUCAS

D'HEERE
DOOR
DR.

MARTEN

RUDELSHEIM.

E mededeeling
door
van het Juli-bulletin

den

Heer

M. G. WiLDEMAN

op blz. 252
1902 van den Nederla1Zdsclze1Z Oiidlzeidbetreffende LUCAS D'HEERE, deed de lust in

kuz2dib?en Bond
mij ontstaan dat gedeelte uit mijn verhandeling
D'HEERE en KAREL VAN MANDER in het licht

over LUCAS

te geven, dat
heeft op de levensbeschrijving
van den eersten.
betrekking
zijn nagenoeg
Mijn studies over deze beide dichter-schilders
aan
te
er
de
laatste
hand
zoodra
en
ik
leggen
mijn
l?e?ertoriu?tz
hoop
afgewerkt,
hebbe?tde op de Germaansche
vatz artikels betrekking
Philologie, in
Belgische
met 1900 verSChe1Ze1Z, dat zij n voltooiing nadert, zal verschenen zijn.
niet zeggen dat LUCAS D'HEERE door hen die zich met litteraire
is behandeld
Om zich
of kunstwetenschap
stiefmoederlijk
geworden.
bezighouden
slechts
de
men
daarvan
te overtuigen
bijna volledige
raadplege
bibliografische

schriften

tot

Men kan

die de Heer VICTOR VAN DER HAEGHEN in de Bibliotheca belgica aan
studie,
Als schilder beslaat D'HEERE geen voorname plaats
dezen schrijver heeft gewijd.
in de rij onzer meesters
met het penseel en de Heer LIONEL CUST heeft hem
in

dit

opzicht

ernstig

bestudeerd 1);

als

litterator

staat

hij nog volop

in den

D'HEERE,poet and painter of Ghent, with
) Cf. vooral: A notice of the life and worlcsof T?UCAS
reference to an anonymousportrait of a lady in the possessionof the duke of St.Albansand to the portrait of
and Sons, I894'
Queen MARYof England, in the possessionof the Societyof antiquaries... Westminster,NICHOLS
T
---i1
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Rederijkerstijd,
ondergaat
hij vooral den invloed van CLEMENT MAROT, maar
heeft hij toch reeds heel even een lichten adem van den naar de Nederlanden
in aantocht
over zich voelen komen.
Dr. G. KALFF in zijn
zijnde Renaissance
Gescdziedenis van, de Nederlandsche
letterkunde
in de 16e eeuw heeft hem zijn
en ik hoop in mijn hooger genoemde studie
plaats in onze litteratuur
aangewezen,
een
het
en
te
ander
Maar het is ook als mensch, als
daarbij
nog
voegen.
ideeen dat hij verdient bestudeerd te worden,
drager van de nieuwe godsdienstige
en

wij in de volgende
bladzijden
Wij hebben
getracht te doen.
daarin
aan te toonen welke rol hij gespeeld heeft in de godsdienstige
beproefd
zoo nauwkeurig
beroerten
van de 16e eeuw, en geprobeerd
mogelijk den datum
vast te stellen waarop hij den ouden godsdienst
afzwoer, om zich in de armen
dit

hebben

te werpen.
LUCAS D'HEERE, DE HEERE, DHEERE, MIJNHEERE of MIJNSHEEREN, al
werd in 1534 te Gent geboren. Hij kwam
deze schrijfwijzen worden aangetroffen,
voort uit een familie van kunstenaars
1). Zijn ouders zelf hadden naam verworven
in de kunst.
en bouwmeester,
Zijn vader, JAN D'HEERE, was beeldhouwer
zijn
ANNA SMIJTERS, een bekwaam
een "verlichtster",
moeder,
miniatuurschilderes,
van het Protestantisme

noemt 2). Zijn vader gaf hem 't eerste onderricht
in
en nam hem met zich mede op zijn reizen naar het zuiden van
het teekenen,
naar
de
boorden van de Maas en naar de Ardennen.
VAN MANDER zegt
Belgie,
ons dat hij leerling werd van FRANS FLORIS, die te Antwerpen
woonde; in welk
VAN MANDER haar

zooals

en hoe lang hij er vertoefd heeft voegt
ook teekeningen
voor "glas-schrijvers"

hij er echter niet bij. Daar maakte
en ??tapijtsiers".
hij
Hij was nog jong,
waar
toen hij zich naar Frankrijk
o.
te
Fontainebleau
a.
begaf,
hij
verbleef, en
voor CATHERINE DE MEDICIS patronen
voor tapijten teekende 3). Wij kennen
evenmin
den juisten datum waarop hij naar Engeland
ging; in elk geval is het

jaar

dat hij er zich reeds

in 1554 bevond, want uit dien tijd dagteekenen
vervooral
als
dat
van
EDWARD
Lord
zijner schilderijen,
portretten,
CLITON,
te Londen,
dat van MARIA TUDOR (1554), van FILIPS II, en
zijn beschermer
in de jaren
meer andere,
In 1559 was hij
1555, I557 en 1558').
geschilderd
aan de versiering
van St. Baafskerk, waar
terug in Gent, want hij was werkzaam
den 23n, 24n en 25n Juli van dat jaar door FILIPS II het 23e Gulden VliesVan dat iaar dagteekent ook zijn schilderij voorstellende
werd.
kapittel
gehouden
zeker

scheidene

I
1)
2)
3)
4)

_

Zie L. CUST.o. c.
Schilderboek, i. v. LUCASDE HEERE.
Zie Bibl. belg. i.v. H. 234.
Lucas d'heere. Painter and Poet of Ghent. (In: The MagazineArt. 1891 p.354..
Zie : LIONEL

'
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van Sheba v66r Salomo.
Deze had de trekken van FILIPS II ') .
Koningin
In die dagen was het ook dat hij zijn schilderschool
moet geopend en KAREL
Toen
VAN MANDER onder zijn leerlingen
was hij ook lid der
hebben.
geteld

de

in 1493 door FILIPS DEN SCHOONE
met de balsembloeme,
hem
vermeld
als werkzaam
voor PLANTIN ; hij
1562
wij
maken voor de nieuwe uitgave van SAInBUCUS'
moest n.l. de teekeningen
vindt van personen
ynata 2). Uit het feit dat men portretten
die tot Engelsche
Jesus

rederijkerskamer
In
opgericht.

families

vinden

behoorden

en Engeland
1565 3), moet

welke gedagteekend
bewoonden,
portretten
zijn
men niet afleiden dat D'HEERE zich in diejaren

1560? 1562, 1564,
van VAN MANDER, was hij zoo
in Engeland
bevond, want volgens het getuigenis
in
het
schilderen
van
bekwaam
portretten
"dat hij wel bij onthout yemant conin sagh, datment con kennen" 4).
terfeyten con, dat men daer soo veel ghelijchenis

treffen wij o. a. die van den Hertog en de Hertogin
van
portretten
Zeer belangrijk
zou het zijn,
die van HENRY en CHARLES STUART aan.
van
een
van
HENDRIK
de
kennen
VIII,
portret
wij
juiste dagteekening

Onder

die

Norfolk,
moesten

LIONEL CUST, in 1564 of i 56? vervaardigd
werd 3). Volgens hem
aan
de
dat
eene
de
van MARIA en
zijde
op
schilderij
afbeeldingen

dat, volgens
zich
moeten

hen de God van den Oorlog

FILIPS en achter
van

aan
bevinden,
achter haar' de

de andere

zijde de
van den

ELISABETH, terwijl
Koningin
godinnen
is dus duidelijk genoeg en
den voorspoed
Die zinspeling
staan.
zou ons, moesten wij zekerheid over den datum hebben, een belangrijk argument
van D'HEERE's overgang
voor de vaststelling
tot het Proteste meer bijbrengen
afbeelding
vrede en

van

het jaar 156o dat hij zich in het huwelijk begeeft
en rentmeester
van
met ELEONORA CARBONIER, dochter van den burgemeester
ADOLF VAN
waar hij zich met zijn beschermer
de stad Vere in Zeeland,
der Nederlandsche
vloot was, meermalen
heen
BOURGONDIT, die onder-admiraal
Het

tantisme.

begeven heeft s),
ouden godsdienst
Welk
elkaar

is

omstreeks

en het is ook misschien

in die dagen

op te teekenen.
van die twee feiten voorafging,

in verband

dat wij zijn afval van den

hebben
staan.

In elk geval

is het

wij niet, evenmin of zij met
onjuist, waar geen stellige bewijzen

weten

in: Biographie nationale en Recherchessur les peintres et sculpteurs
1) Zie : EDMONDDE BUSSCHER
a Gand aux XVIe, XVIIe, XVIIIe siecles. Gand, E. DE BUSSCHER
et fils, 1866. p. 23.
2) MAX RoosES. Cliristophe Plantin, imprimeur anversois, p. 273. De facsimile's van eenige van
D'HEERE'S
teekeningenkomen voor op blz. 98.
3) L. CUSTin The Magazine Art.
"
4) Schilderboekfol. 25sb.
5) L. CUST.A notice enz.
Leveasschetsvan Lucas d'Heere. Gent.
PHILIPSBLOMMAERT.
6) Zie over ADOLFVANBoURGO-4DIP,:
o. c. p. 307.
DE BUSSCHER.
1853p. 15 en DE BUSSCHER,
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in betrekking
te brengen,
zooals
zijn, die feiten met elkander
die
en
LIONEL
CUST
het
beiden
de
DE BUSSCFiER 1)
doen,
veronderstelling
2)
Zonder
zou gehad hebben.
invloed
uiten dat zijn huwelijk
op zijn bekeering
D'HEERE
moest
die
zouden
als
dichter
verondervoelen,
mensch,
bij
twijfel
wij ons,
man begrijpen, goed
stelling waar zijn ; zouden wij hem beter als hartstochtelijk

voorhanden

van zijn eeuw, die eeuw van passie en strijd; want er
iets treffends in, een man zijn geloof te zien opofferen voor zijn liefde.
LIONEL CUST steunt daarvoor
Maar dit bewijs hebben wij nu eenmaal niet.
op
der Poesieii, dat als titel draagt :
een gedicht uit D'HEERE's Hof en Boomgaerd
"An zijn lief wonende in Zeeland, inde maniere van een Elegie, oft clachtighen

passend
is zeker

in de omtrekken

waarin hij zich beklaagt
dat het geluk hem niet gunstig is, daar
Zendt-brief",
niet
hem
zoodat
evenals Leander over de zee kan lieflief
niet
bemint,
hij
zijn
Hoe CUST er aan komt daarin invloed van D'HEERE's liefde op zijn
hebben.
te vinden, is mij verre van duidelijk.
Het is een
tot de Hervorming
overgang
die zijn liefde in den weg stond. Want hij zelf bekent
veel stoffelijker hinderpaal
ons uitdrukkelijk
in dit gedicht dat hij niet naar Zeeland wil komen, omdat hij
vreest dat zij zijn liefde niet beantwoordt,
want, zegt hij :
Dit ghebeurt, als ic mi tot u weerdicheit keere,
En daerby mijn onwaerdde ben anschauwende.
Stormen
goede

Doch hij troost zich met het denkbeeld
zou hij niet vreezen.
hem niet zal verstooten,
aangezien zij zijn liefde zal erkend

dat haar

inborst

Alzoo ben ic hopende, en duchtende hier beneven :
Vlaer meest meshopende ghelijc de minnaers leven,
Die ghemeendelic het quaetste eerst comt te voren.
te komen,
Hij vreest in haar tegenwoordigheid
en
als
hooren
Tantalus
haar verstandig
spreken

want

hebben.

°

hij zou haar schoonheid
gekweld worden.

,

zien,

Maer wat souden dit anders siin dan temptaticn
Voor diese beminde, en hem dies moeste abstineren.
Ziet dit is (ende ooc anders niet) dat mi belet doet
Van bi u te commene, naer mijn eerste opset goet.

.

Zoo niet, zou hij reeds bij haar geweest zijn, al zouden ook Neptunus en Aeolus
want zoo verliefd
is hij, dat, moest hij geen
hem met stormen
tegenhouden,
over
het
zou
water
kunnen
zwemmen.
vinden, hij
schip
Duidelijk
dat het verschil

het ook zijn mag,
genoeg zegt hij er ons in, hoe grootsprakerig
van stand, van rijkdom de eenige oorzaak is die een hinderpaal

1) In Biographienationale.
2) In zijn twee voornoemdewerkjes. Hij heeft het hoogstwaarschijnlijknageschreven.
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tot een rijcke
In een voorgaand
stelt.
"Een Constenaer
gedicht:
en
de
denkbeelden
werden reeds dergelijke
Dochter"
uitgedrukt,
volgende
"
is
ook
daaraan
oft claghenden
geheel
gewijd.
Op stellige
Ode-wijs",
Zendbrief,
wijze zegt hij daar, dat het alleen is "om (s)inen cleenen staet", dat zij haar

tusschen

hen

eens gegeven

woord

heeft

verbroken,

en hij vraagt

haar :

Is dit oorzake (daer en is anders gheene),
Om ieghens u woort, mijn viant te wesen ?
.
Ik geloof dat dit duidelijk genoeg is.
aan geen andere oorzaak dan aan den afkeer van
Dat wij zijn bekeering
van FILIPS II, aan de zucht naar vrijheid en vooral aan
het tyranniek
bestuur
van het geloof zelf toe te schrijven hebben, is dus bijna zeker.
In
de opvatting
zoeken ?
welk jaar nu moeten wij die bekeering
In I558 vinden wij het volgende

'

(in zuivere taal geschreven)

gedicht

van hem 1).

S o n n e t t e . LUCASDEHEERE.
Goedwillighe Lesere, van Gods heyligh woort
Hier hebdy een wtlegh van tEvangelie des Heeren,
Een spise der Sielen, een inwendich confoort,
Voor diese naer den levendighen gheest orboort
Ende hemlieden van de dootslaende letter keeren
Vliet dan als fenijn alle Ketterlicke leeren
Anveerdende tbrood dat u desen Backer gheeft:
Dwelck hy (om dat zulck voetsel in u zou vermeeren)
Alder wijselicst bedeelt ende ghebroken heeft,
Want ons kinderlick verstant bequamelicst leeft
By de brocskins des wtlegghen van Gods wet.
Dus ghy die der idel leerijnghe noch aencleeft,
(De welcke de siele brijnght in sviands net)
Wilt u keeren ter waerheyt met een goed opset.

als verzen 4 en 5 bewijzen
dat D'HEERE katholieke
ltegels
genoegzaam
waar
er
niet
de
doode letter, niet het
beginselen
hij
vooruitzet,
op aandringt
maar
den geest, den inhoud van het evangelie te beschouwen,
wat toch
woord,
1) In een katholiek werkje, getiteld: n Vriendelicketsamen sprekinghetusschen de ChristenZiele, ende
de Waerheyt haer meesterse... Ghemaect by Broer Pieter Bacherius,Doctor in der Godtheyt, in het Clooster
van den Predicheeren binnen Ghendt. te Ghendt. By de Weduwe van GHEERAERT
VANSAL8N SON..
1576".
Alhoewel wij geen andere uitgave ter hand hadden dan deze tweede, mogen wij toch dit gedicht tot 1558
terugvoeren. Het privilegieis immers van 20 Januari 1557. De Bibliographiegantoisevan vANDERHAEGHEN
vermeldt een Ie uitgave Van dit jaar. In 1576 weten wij beslist dat n'HEEREProtestant was, en dan zal hij
dus dit gedicht niet geschreven hebben. Waarom is het in 1576 weer opgenomen ? D'HEEREbevond zich
sinds 1568 in Engeland.en misschienheeft men in 1576 te Gent zijn bestaan niet meer vermo ed. Of wilde
men daardoor zijn vroegeren godsdienst aantoonen, en hem er aldus een zeker verwijtvan makenProtestant
te zijn geworden ?
in zijn "Nederduitsche Schrijversvan Gent", blz. 125 kent vier uitgaven van dit werkje ;
BLOMMAERT
de eerste onder titel : ?soininighe vriendelicke ende zeer hertelicke minnebriefkenstusschen de leerende ziele
ende Alethia. Ghemaect ende gepredict by broeder Pieter de Backere. Ghendt, bij CORN.MANILIUS,
1 5 58" .
Dan een van 1566, die van 1576 en een van 1586.
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een katholieke

leering is. In 1559 is hij nog de politiek van FILIPS II
wanneer
van Koning Salomo verheerlijkt.
hij dezen in de gedaante
toegedaan,
met
bovenstaande
Vergelijken
wij
regels een ander gedicht, dan doet zich

ongetwijfeld

hier, mijns inziens, een lastig op te lossen vraagstuk
voor, wat betreft de quaestie
In
werd
door den Heer VICTOR
van D'HEERE's godsdienstige
overtuiging.
1890
het volgende
VAN DER HAEGHEN, archivaris der stad Gent, onder familiepapieren
tot nog toe onuitgegeven
van
D'HEERE
gedicht
gevonden 1), gemaakt ter gelegenheid van derr doop van het kind van dezes vriend, den drukker VAN DER KEERE,
zooals wij het hebben aangetroffen :
en dat wij hier overschrijven
.
Kindekin ghy waert met alle zonden besmedt,
Maer nu zyt ghy deur dwater en den gheest erboren
Johan. 3.
En deur den heligen gheeste gh'elicht en ghenedt
Gala. 3 v. 17 Zoo dat u ooc Christus vcrdiensten toebehoren
Roma 6. v. 3. Ghedoopt zijnde in zijn dood, waer deur ghy zijt ghecoren
Om te wandelen in een nieu gheestelic leven
Ende te versaken dvyants2) werken alvoren
In dees beloft zijn wy u burghe ghebleven
End hebben u hier tuwer instructie ghegheven
Gods woord oft de kinderleere tuus bevrydinghe
Up dat u hauders zauden naer Gods woord verheven
U wijsselic leeren met goede castydinghe.
Vreest uut liefden DHTERE.
Onder het gedicht staat de volgende teekening :
.
,
.
- ,
. - - - ,
.
van papier bevindt zich het volgende:
Op den ommekant
Ontfaen van LUCAS D'HEERE den
voor noene
St. Jacops ter vonten op den XXVIe Junij XVCLVj ten
effetieil van LEYTGEN VAN DER KEERE ons XIn kindt
25 alsboven ten 8*) huren
op St. Loysdagh
noene juuste ende was donderdagh.
LOY VAN DER MARCK gat
V shg.
VI sh. Viij d.
LUCAS D'HEERE
iii sh. vj d.
Syne 5) Moeye

gheboren
voor der

1) Cf. Bibliothecabelgica.
2) Er is hier een gaatje in het papier, maar een overgeblevenhaaltje van de letter die er moet gestaan
hebben, schijnt een d aan te duiden.
3) Een' teeken dat mij volgens alle waarschijnlijkheidvoorkomt ecn pijltje te zijn verwijzendenaar den
daaronder op den volgenden regel staanden datum.
4) Onduidelijk,misschien6.
5) Onduidelijk.
6) Wat die d r i e personen hier doen is mij niet zeer duidelijk. Moeten wij hier soms het volgende
mede in verband brengen, dat wij in de Chronycke van Ghendt door JANVANDENVIVERE,enz. (uitgave
van FRANSDE POTTER.Gent, Siffer, 1885)aangetroffen hebben op het jaar XVCLXV?..."In dit zelve jaer
den XIX Ougste, zo was hier binnen Ghendt in alle de prochiekeerckenbijde pastoirs van aldaer dese naervolghende poincten uuytghelesenby bevele ende laste van den paus ende den hove: in den eersten datmen
de kinders maer kersten doen en zal met twee ghetuyghen, dat es een petere ende een metere..." Wil dit
soms zeggen dat er vroeger meer dan twee getuigen waren ?
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een theologisch
beschouwd, geloof ik dat dit gedicht, althans
standpunt
noch beslist katholiek
is. De
de tien eerste verzen, noch beslist protestantsch,
kunnen ons niets bewijzen, daar zij
die in margine worden ingeroepen,
teksten
En
als door de Protestanten
worden aangevoerd.
zoowel door de Katholieken
die over den doop handelen in den Iieidelbergschen
wanneer
wij de woorden
Van

met sommige uitdruhpas in 1563, vergelijken
tusschen de eersten en de
en een zekere overeenkomst
het gedicht,
wanneer wij die vergedan kunnen wij hetzelfde waarnemen,
opmerken,
catechismus
uit die dagen en een nog
tot een katholieken
uitstrekken
al

catechismus,
in
kingen
laatsten
lijking

verscheen

deze

Wat zegt de Heidelbergsche
catechismus ?
opmerken.
gelijkvormigheid
waterbadt
ende
daer
dat Christus dit uytwendigh
ingeset,
by toegeseyt
dat ick soo sekerlick met sijnen bloede ende Geest van der onreynicheyt
zielen, dat is, van alle mijne sonden gewasschen
ben, als ick uytwendigh

grooter
Alsoo
heeft,

mijner
met den water, het welck de onsuyverheyt
Daer na oock door
ben....
gewasschen

des vleesches

pleegh wech te nemen,
den Heyligen
ende
Geest vernieuwet,
hoe
hoe
meer der sonden
Christi geheyliget
tot lidmaten
zijn, opdat wy
langer
in
onstraffelick
leven
Want alleen
een
wandelen....
ende
afsterven,
Godtsaligh
ons
van alle sonden....
dat bloet Jesu Christi, ende de Heylige Geest reynight
dat

soo

wij

waerachtelick

van onse

sonden

geestelick

gewasschen

zijn, als wy

met water

werden."
gewasschen
in
vinden
den
CateclÚsmus
op bevel van FILIPS II en
uitgegeven
wij
in
Cammerstrate
te Antwerpen
die witte Valck by mi JAN
verschenen
inde
dat
een
worde wten water,
mensche
herboren
VERWITHAGEN. 1563":
"Ten
sy
Ghi zijt gewasschen :
ende den heylighen
gheest....
ghi zijt geheylicht....
elders die selve Apostel, hoe dat het doopsel een badt is van een
Noch getuycht
uytwendigh
En

des heylighen
Ten anderen, also
ende vernieuwinghe
gheests....
herboringe,
van
desen
Sacramente
dat yegelychen
moetmen
overdencken,
dye verborgentheyt
sal van zijn eygen edel geloeftenisse,
ende Christelijcke
selven dicmael vermanen
in
door
dat
weten
heylich doopsel
peters ende meters)
borgen (te
professie dye hy
gedaen
Christo

dat wy alle die gedoopt zijn in
En weet ghi niet broeders,
in
doot
Jesu,
zijn
gedoopt zijn ?" 1)
Ook dit middel kan ons dus geen afdoende oplossing
geven.
Doch
er is een ander
dat mij de vraag heeft doen stellen ot
element

D'HEERE
Wij

heeft...

in 1556, misschien zelfs onbewust,
niet reeds hervormde begrippen had.
dat de doopsgetuigen
aan de ouders van het kind een boek gegeven
waaruit zij het moeten onderwijzen,
en dat boek noemt hij "Gods woordt
De kinderleere
is een andere naam voor catechismus,
kinderleere".
en

zien

hebben,
oft de

1) Daarvan bestaat ook een uitgave van 1 558,die wij echter niet bij de hand hadden.
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zou

D'HEERE

dus

Er is inderdaad
een
gelijk stellen met Gods woord.
een
heeft
onder
de
Protestanten
oogenblik
geweest,
waarop
strijd
plaats gehad
over de vraag welk der twee boeken hooger stond, de bijbel of de catechismus,
is ook een zekeren tijd hooger gesteld geweest.
Maar het valt
en die laatste
niet uit te maken welke kinderleere
hier nu bedoeld wordt, 66n met protestantsche
of een met

dezen

katholieke

kinderleeren
Er zijn uit die dagen verschillende
strekking.
er
die
Een
tot
de
twee
der protesbehooren.
bekend,
zijn
richtingen
tantsche
Dat Christen geloove. Die thien glzeboden.
draagt als titel : Kinderleere.
Delz vader
Deze
onse. Iran de wet. Ende
Mail. Crom. M.D.xLiy'.
Evangelie.
waaronder

catechismus

stond

en werd "tot den brandstapel"
aangeschreven,
van
in
1543 en 1544 te Antwerpen,
nog uitgaven
1).
Al
waar ook die van 1542 uitkwam, en 66n in 1555, gedrukt
buiten Londen.
die uitgaven staan op den index.
is: De Catechisanaas
Een andere protestantsche
diemen te Loyideit, in de DuytsclLe glzezzzey?ate, is ghebrityckeizde.
o ft Kinderleere,
veroordeeld

Londen

als Lutheraansch

Er verschenen

Daarnaast

Issl.

vinden

wij

echter

o. a. :
paar katholieke,
uyt de oude Doctore1z der Heyl%ger
o011 een

Catech%sonus, dat is : de g yoote kinder-leere,
Kercken
is38.
Maar daarenboven
schijnen
mij de twee laatste regels en de teekening,
die het gedicht vergezelt, en om zoo te zeggen een illustratie van die twee verzen

De roede die er bijgevoegd
elementen
te bevatten.
is, protestantsche
is, wijst
het
en
die
tucht
is
op
"goede castijdinghe",
gegrond
op Gods woord verheven",
is.
op het ,,Verbum Dei", iets wat wel een bij uitstek protestantsche
opvatting
Waar
D'HEERE in 1558 zal aanraden
leeren te vlieden en zich
alle Kettersche
van "de dootslaende
letter" te keeren, daar vinden wij nu juist het tegenoverdat Gods woord de basis
hij op de duidelijkste
wijze aantoont
geloof is, door uitdrukkelijk
,,Gods woord", dat hij tot driemaal toe
den
te
Dit
stellen.
herhaalt,
schijnt mij een sterk argument.
op
voorgrond
Het is waar dat in 1500, bij de geboorte
van KAREI, V, de stad Gent

gestelde,
van het

hem

wanneer

een prachtig

gebonden bijbel ten geschenke
toen was er nochtans
scrutamini";

??Scripturas
te zien.
Dit dunkt

gaf, waarop
geen

schijn

stond :
ingesneden
van Protestantisme

ik zie er veel meer
geen hinderpaal ;
integendeel,
een versterking
van mijn argument
in. Immers op een oogenblik dat er van geen
kon
zoo
iets zonder vrees gezegd worden, doch niet
was,
Hervorming
spraak
meer wanneer
van de Schrift als
er een secte bestond, die juist het onderzoek
basis van haar geloof nam, en die ook juist o, a. daarom zoo vervolgd werd.
Want

mij echter

het was toch reeds

bij plakkate

van 14 October

15 29 dat diezelfde KAREL, V

1) Zie : Memorieboekder stad Gent, II, b!z. 226 en Bibliothecabelgica.
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had ??den bijbel te vertalen, te schrijven, te drukken (of zelfs te binden)
verboden
zonder
of in cene andere taal dan Latijn....
of in 't Fransch
in 't Nederlandsch
of wereldltjke
overheid" '). En dat in dit
der geestelijke
voorafgaande
toelating
zotte
wellie zeggen:
een diergenen
"Dese
ongheleerde
geval een Katholiek,
het steunen
haer die H. Schrift ende Evangelie te
onderwinden
menschen
en de ouders aanzetten hun kind op te voeden met
op den bijbel zou aanraden,
voor. Men zou mij
de tucht van Gods woord, komt mij zeer onwaar schijnlijk
de Schrift, wanneer het er
ook doorgronden
kunnen antwoorden :
de Katholieken
zooals het bvb.
hunner
te
de
aankwam
weerleggen,
tegenstrevers
op
argumenten
Maar men vergete dan niet dat diezelfde ANNA
met ANNA 13IJ?S het geval was.
vroet sijn," en dat zij
wilt nu der Schrifturcii
Ieee
mensch
schreef:
BIJNS
,Elc
werklieden
die den bijbel lazcn
zich spottend uitliet over de eenvoudige
is dat D'HEERE,
Men zal mij kunnen antwoorden
dat het onwaarschijnlijh
in 1556 protestantsche
zou gehad hebben, waar wij hem in 15 8 nog
begrippen
beslist
Maar men verlieze niet uit
denkbeelden
zien vooruitzetten.
katholieke
het oog dat het zeer goed mogelijk is, dat hij in 1556 nog openlijk goed
Katholiek was, doch misschien reeds onbewust
mervormde ideecn had.
Zulke gevallen
waren talrijk in die dagen.
Wij lezen o.a. in ADRIAAN UyTTENHOVEN's Geschiedezzis der

lzervormde

deszelven jaars
die,
gemaakt,

kerke

te

AJltwerpe1Z op blz. i o5 :
19 December
[nl. 155 SJ stierf CORNELIUS GRAPIIEUS, van wien boven is melding
uit den Kerker verlost, en in zijn Ambt hersteld zijnde, althans

En zou het
goed Catliol),",, leefde tot den dag van zijn overlyden."
niet
misschien
met
waar
gedicht
opzet onuitgegeven
zijn gebleven,
hij in zijn
eersten bundel zelfs sommige van zijn jongelingsgedichten
heeft opgenomen?
Een afdoend
kan dit gedicht ons dus net aan de hand doen,
antwoord

uiterlijk,

alhoewel

er veel waarschijnlijkheid bestaat voor een oplossing in protestantschen zin.
te Gent een werkje ter eere van KAREL V
Daarin
1561 verscheen
komt een Ode van LUCAS I)'HEERE voor, waarin hij den Keizer lof toezwaait,
ook zijn oorlogen tegen de Mooren, de Turl:en,
wezen" vermeldt,
wel zijn "religeux
den Paus, den Franschen
maar
aanhaalt,
Koning en de vorsten van Duitschland
met geen woord den nadruk legt op de vervolgingen
der Protestanten.
En het
In

feit dat

hij keizersgezind
was, bewijst natuurlijk niet dat hij geen Protestant kon zijn.
In de Glteestelijcke
LÙdeke1Z s gemaect....
Door ffl. -7oris Ihybo alias

, N ederlandenonder Keizer IiAREL.Gent, Vuylsteke,1885.I. blz. 60
1) Zie : Dr. PAULFREDE RICQDe
2) Ibid. blz. 78 .
Ibid. blz. 109.
4) Zie de voorrede van Den Hof en Boomgaerdder Po6sien.
5) Wij konden slechts de uitgave van I56.I raadplegen: Die warachtighe gheschiedenissevan allen
gheloofweerdighesaken vanden alder onoverwinnelijcstenende alder moghenstenKeyser van RoomenCAROLUS
de vijfste... Te Ghendt... By GHEERAERDT
VANSALENSON...1 564 .
7 n rr m
7 ----
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voorzl2aels Dienaer
a'er g-liereformeerder
Christi
binnen
Ghemey1tten
Sylvanus
J(ercke tot Londen.
,Antz?erpen ende daer 1zaer inde Nederduytsche
?Voyt ?czer ee?as
ende nu de tweede mael ?-laedr2ickt`, enz. Tot
r 596, komt
yhedruckt,
een epitaphie
voor van LUCAS D'HEERE op WYBO, die den 23n Juni 1576 stierf,
de dood welkom is,7
en in dit grafschrift
zegt hij o.a. dat den wijzen Christenen
omdat hij de weg is tot het ware goed, maar dat het overlijden van WYBO door
wordt.
Hij
wordt, daar hij hun in "dees qua dagen" onttrokkcn
is nu wel zalig, doch de kerk is thans van hem beroofd, en veel zijn er die hem
nog gaarne in het leven zouden zien, want vuur noch zwaard heeft hij gevreesd,
en gaat hij voort :
'
U leven was my meer weert dan tgoet seer gespaert
Die voortijts so trouw' een mededienaer waert
Van dat wy beyd' gelijc vrymoedich met accoort
T'antwerpen seer vermaert vercondichden gods woort 1).
afleiden ? Is het D'HEERE zelf die hiermede
bedoeld
Wat moeten
wij daaruit
velen

betreurd

is getiteld :
nae den sin by LUCAS
"Overgheset
epitaphie
Slaat het wel op D'HEERE, dan kan het slechts geweest zijn in den
D'HEERE".
te
verbleef en bij PLANTIN werkzaam
dat
was, dus in 1562.
hij
Antwerpen
tijd
En WYBO was van 1560 tot 1566 protestantsch
priester in die stad. D'HEERE
in 't geheim,
zou dan daar Gods woord verkondigd
hebben, hoogstwaarschijnlijk
wordt? a Want

of durfde

het

men toen

te Antwerpen

in het openbaar

prediken ?

2).

1) In de eerste uitgave van het werkje, Antwerpen 1582, komen die gedichten niet voor.
2) Ik haal de volgende passage aan uit TE WATERSHistorie der Hervormde Kerke te Gent... 1756,
die my voorgekomenzyn, 2eer weinig
blz. 6 : "Zedert het Jaer. 1554 tot 1566 wort in de Gedenlcscilriften,
gewag gemaekt van de Ghereformeerde Gemeentete Gent, 't zy dat de geenen, die tot dezelve behoorden,
gevlucht waeren, of zig ten allcrnauwkeurigstenbedekt gehouden hebben, om dat men te Genthet a1ierstrengste
Bloedt-plakkaetvan den Jaeren 155o, mitsgadersden uitgestrekstenlast, door PHILIPSden II. ten Jaere 1559
aen de Geloofs-onderzoekers,
Inquisiteursgenaemt, gegeven, zonder oogluikingezal hebben uitgevoert,hetwelk
de Regeerders van Antwerpen, en van andere ste?den niet wilden doen." Men was dus in Antwerpenvrijgezinder en zag nog al wat door de vingers. In: Twee Verhandelingenover de Inquisitie in deNederlanden
tijdens de i6e eeuw. De uitvoerig der geloofsplahkatenen het stedelijk verzet tegen de inquisitie te Antwerpen (r55o-r566) door JAN JORISMULDER.Gent - 's Gravenhage,1897,lezen wij hoe weinigde ketters te
Antwerpen,in vergelijkingmet andere steden, lastig gevallen werden ;hoe zachtaardigde geestelijkeinquisiteurs
soms waren en hoe stoutmoedig soms de k?tters. Zoo was reeds in 1558 de hervormde kerk in die stad
volkomen ingericht (blz. 30 en 62); op de wallen waagde men het preeken te houden (blz. 6i), de ketters
zongen in het openbaar psalmen en geestelijkeliedjes voor het Steen, de gevangenis,om een gevangen of
veroordeelden geloofsgenoot op te beuren, men durfde er woelingenveroorzakenter gelegenbeidvan het
de
VANPARMA
verbranden van een ketter (blz. 65) ; de Protestanten gingen zelfs zoo ver aan MARGARETHA
vrije uitoefeningvan hun godsdienstte vragen ;en verbodenboekenwarenin massain Antwerpente vinden(blz.71).
En WYBOzelf zegt in zijn Lof-sanck,voorkomendein hooger vermeld werkje :
Als ick t'Antwerpen hadd' gheleert,
'en onder 't cruys Gods kerck vermeert,
ses Jaer : doe liet ick hooren,
'
inde vryheyt int openbaer
claer
ontrent
een
stemme
Iaer,
mijn
tot s'duyvels rijcx verstooren.
terwijl naast het voorlaatste vers in margine ,,1566" gevoegd is.
In Gent integendeel moeten tijdens die jaren, zooals TE WATERveronderstelt,de bepalingenvan de
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Het is een
vinden
wij geen gedicht meer van hem voor 1565.
het
van
waarin
zich
verzet
vooral
ode 1),
liekens",
tegen
zingen
hij
,,vleeschelycke
wat zondig
dichten van FRUYTIERS
is, terwijl hij het zingeti van de goddelijke
te ontwennen :
aanbeveelt,
tegelijk om zich daarmede
Daarna

Ander godloose liekens vol van venijn,
Die vele voor Goddelijcke bekennen,
d'hemelsche
chooren"
om zijn hart "tot
dan in de deugd is er niet.
is daar niet
Iets uitsluitend
katholieks

en

te verheffien,

want

grooter

wellust

in, veeleer kunnen wij dien afkeer
van een protestantsch
wulpsche
gedichten
puritanisme
De censuur verbood wel werkjes met wulpsche strekking en plaatste
beschouwen.
zal men daarmee maar eerst begonnen
ze op den index, maar hoogstwaarschijnlijk
den Katholieken
het dulden er van als een verwijt
zijn, wanneer de Protestanten

van

als

de

het

teeken

zullen

weerden deze laatsten een beschuldiging
af.
hebben; zoodoende
toegestuurd
Het was ook in hetzelfde jaar dat zijn eerste bundel verscheen,
Den
del'
Een
ons
hoe
Poësie1l.
moet
aantoOI1en
weldra
hybridisch
Boomgaerd
lezing
dit werkje is. Van den eenen kant de allerwulpschte
van den anderen
gedichten,

de allergodsdienstigste
en wijsgeerigste.
Nochtans
verscheen
het met koninklijke
en het privilegie
van den 3n October
goedkeuring
dagteekent
1564, evenals dat
van de Ps:zh?2e?z DaD'ids, die in hetzelfde jaar verschencn.
zouden
ons kunnen
Wij
of de wulpschheid
van het werkje dan aan den censor ontsnapt
is, en
afvragen
of het waarschijnlijk
is dat men vertalingen
naar MAROT zou toegelaten
hebben,
waar MAROT zelf op den index voorkomt ?
ons hier voor een feit
Wij bevinden
En zou de veronderstelling
dat uitlegging
zoo onaanneembaar
verdient.
zijn, dat
Wanneer wij aan de 16e eeuz?T
wij hier voor een gewild over het hoofd zien staan ?
terugdenken,
steeds
het

aan

dan hebben wij
censuur, verdrukking,
aan een eeuw van valschheid,
denken
elkaar
waarin vrienden en bloedverwanten

dien tijd van inquisitie,
vooroordeel
te
tegelijkertijd

en verraad,
vijandschap,
godsdiensthaat
zelfs niet vertrouwden
en ook wel aanklaagden.
Steeds stellen wij ons voor
dat
dat die toestanden
komen
en
zelden
algemeen waren,
wij op het denkbeeld
er daarnaast
toch ook wel bewijzen van trouw en vriendschap
zullen geweest
dat
niet
den
verried.
vriend
vriend
de
broeder
en
dc
broeder
den
zijn,
altijd

geloofsplakkaten, o. a. de censuur uiterst streng toegepast geweest zijn, zoodat men er zich niet zal hebben
VANV AERNEWYCK,
durven verroeren. Al de kronijken van Gent uit die dagen, zooals die van Jusms BILLET,
DE JONGHE,
BERNARD
VANDEN VmEttE, DE KEMPENAERE,
geven zeer weinig bijzonderhedenop over de
jaren 1559, 1560, 1561, x562 en 1563.
1) In: Ecclesiasticus... deur JAN I'?LTy?rm?s...tot Antwerpen ..' ,by WILLEMSILVIUS,drucker der
Con. Mat. 1565. Dit boehje Nverddoor ALVAin z56y verboden : JAN FFVY?rmr,swas tot de Hervormden
overgegaan...
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Maar

maken er van gevaarlijk
die bewijzen ontbreken
ons, omdat het ruchtbaar
niet hebben kunnen bestaan tusschen D'HEERE
Zou zoo een vriendschap
was.
een zekere LAURENS DE METS, "dekeii ende
censor
van
die
en den
zijn boekjes,
van S. Goedelen
Kercke"
was, vooral daar wij weten, dat die twee
plebaen
in
D'HEERE'S
Want
bundel komt een sonnet voor aan dezen
kenden
?
elkaar
DE METS, dat wij hier overschrijven :
Nu wi de weerelt sien soo vul alder boosheden
Ende soo veel mesbruux in alle lie 'n en staten,
Zoo menigh quaet erreur, het volc soo onbesneden,
T'bedrogh so ghemeene in allen plaetsen en steden.
Nu wi sien d'een broeder den anderen ooc haten,
Ic zwighe dat si elcanderen verlaten :
Nu wi de zonde zien doen met soo stauten haert,
,
Als oft si ware deught, eerlic en goet boven maten.
En naer dien den goeden (soo langhe als hem God spaert
Int sondich lichaem) ooc lanx so meer sonden gaert
'
En onderworpen is d'ellenden, naer Vives segghen
.
Waerom minnen wi dees helle, en sijn wi vervaert
.
Voor tgeunt dat ons daeraf vrijtt ende bewaert ?
Om dat wi ons crancheit te veel oorcussens leggen.
en zou zoowel in protesDe tweede strofe is voor een dubbele opvatting
vatbaar,
En afgezien nog van
zin kunnen uitgelegd
worden.
als in katholieken
tantschen
in
welke
dat die DE METS,
de veronderstelling
r 57o bisschop van 's Her togenkan gehad
zelf wel in den grond hervormde
bosch werd '), misschien
begrippen
iets wat zeker geen onmogelijkheid
is, daar PLANTIN, de drukker van
hebben,
ook kettersche
de Koninklijke
tegelijkertijd
werkjes drukte 2), is het
Majesteit,
dat
voor
de
van
niet
zoo
toch
hij
boekjes
zijn vriend toegevend
onaannemelijk
en wel
zou geweest
bevatten,
zijn, vooral daar ze niets bepaald anti-katholieks
godsdienst konden uitgelegd worden 3).
Want
wat te zeggen,
,werk noemden
Een hybridisch
wij het boekje.
als
de
van
MAIZOT's
naast
wanneer wij
bewerking
gedichten
"Temple de Cupidon",
is den haert en de train der
waer in beschreven
van Cupido,
,,Den Temple

zaken

die ten voordeele

van den katholieken

ende vleesschelicke
Liefde, midsgaders
wellustighe
van zijn "Du beau
ende wesen"; naast vertalingen
als
denkbeelden
uitgedrukt
vinden,
puriteinsche
van de wereld, van
van het slechte
wellusten,
het

dragen

van

prachtige

kleederen

laat

der ghetrauwer Liefden natuere
Tetin" en "Du laid Tetin", e.a.,
het ter zijde stellen van alle

de hoovaardigheid
die men in
in
te
vinden
blijken;
??Refereinen int

1) Cf, Analectes pour servir a l'histoire eccl6siastiquede la Belgique. V. blz. 223.
hoe
2) Zie in MAXRoosES' ChristophePlantin, enz. Ch. IV en ook Ch. XIII, waarin gezegd wordt
PLANTIN,die in het begin van i58o nog drukker van Zijn KoninklijkeMajesteit was, op het einde van dit
jaar reeds den titel droeg van drukker van de Generale Staten.
dat bij
3) Een deken van St. Goedelen Kerk gaf toch ook de kerkelijkegoedkeuring aan een werkje,
bJz.
ibid.
werd.
als
59-60).
vervolgd
(Cf.
zijn verschijnen protestantsch
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mede

is
was"? Koningsgezind
ghewonnen
van edelen ende weerden Heere, heer
in den "Welcomme
hij in elk geval:
ADOLPH VAN BOURGOIGNEN, enz." spreekt hij van
vianden van onse landen"
Wise"

en

daer

"Referein

Opperprijs

en van "onsen Coningh machtich" 1) ;
en het "Epitaphie
van M. Cornelius
de

kerkvaders

worden

ERASMUS een

paar

eveneens
Manilius."

is het sonnet
Teksten

"An Joos Borluut"
uit den Bijbel en uit

van het bundeltje aangehaald ;
op verscheidene
plaatsen
maal genoemd,
o. a. als een die "niet altijt en verclaerde,
van zijnen gheloove"
(blz. 89 in "Van den Hane op den

D'uyterste
ghevoelen
66n van de "autheurs
die de Kercke vercieren" (blz. 67); in hetzelfde
en
als
Esel"),
gedicht rekent hij het als een eeretitel aan dat een ,,excellente gheleerde dochtere" zich
Seere bcsigh makcnde in Gods woord tc lesen',
Niet uut curieusheit, oft om tsine ghepresen :
Maer uut rechte aifectie, tot God en sijn leere.
Op

andere

als

plaatsen,

die

o. a.

waar

hij

zegt (blz.

103 "Referein

van het

Kinder-Doopsel) :

.
en

zich

dolingen"

Want ghclijc het betaemt, en is ooc sonder schade.
Dat de vrauwen commen ter Avondmale ons Heeren
Al en ist Gods bevel niet, om sgheloofs vermeercn,
bekwaam

in

de

nog niet verzaad

dialectielc

toont,

om te bewijzen

.
dat ??den vader

der

is :

Van te bevechtene, deur zijn boose heretijckcn,
T'aude warachtigh gheloove, d'wclcke gheschiet
Onder tschijn des Evangelijs, soot nu mach blijcken,
An dees nieu Tatianen, die van de waerheit wijcken
En segghen clat Christus meinschelicke nature,
Van Maria niet en is." (biz. l06) .
katholieke
denkbeelden
uit te drukken.
schijnt hij wel bepaald
en nog andere, als de volals
de
Een dergelijke
laatstgenoemde,
plaats,
om te bewijzen dat D'HEERE op dat oogenblik
zal men mij tegenvoeren
bend,
In
was.
Protestant
zijn gedicht ,,Van den Hane op den Esel" zegt hij :
nog geen
Men zal Huulspicghel nemmermeer verbieden
Spijt alle ketters die daer teghen tieren 2)
en verder :
Men zal met die zijn ketterlick ghezindtt
Niet VERBO,SED VERBEREdisputeren.
En de Lutherianen zeer dcclineren.
Daer teghen zeer veel Hughenoten wassen.
..............
wanneer aan zijn Protestantisme niet meer te twijfelen;alt, zegt hij in zijn
1) Vlaar ook in
Beschrijvinghevan de intrede van WILLENIVANORANJEin Gent: ,Item op de zelve stellynghe was ghestelt
de wapen van onsen Coninc PHILIPS." En daarenboven denke men slechts aan bet Wilhelmus.
2) Uilenspiegelwerd verboden en komt met den Reynaert de Vos op den index van 1570 voor.
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De ketters en worden niet al ghevanghen
Noch men zied ooc al de dieven niet hanghen.
..............
Maer nonnen schoffieren, cloosters, capellcn
En kercken breken, houden veel ghezellcn
Voor evangelische wercken notable
Zi roupen om puer text, de reste is fable.
de herdoopers
"Ic weynsch
gaat hij op meer dan een plaats te keer:
Tegen
ter kercken
dat d' herdoopers
kamen",
verlangt hij eerst, en in het "Refereyn
valt hij tegen l\1ENNO
van de meynsch-werdinghe
Christi, ieghens d'Erdoopers",
uit :
en zijn volgelingen
.
Soot Menno leert, met sijn aenhanghers obstinaet :
Die heur gheloove op haer eighen vernuftheit bauwen.
in zijn ,,Referein van het Kinder-Doopsel
toegheieghens d'Erdoopers :
heere mijn Heere
en weerdighen
den Proost
van
den gheleerden

Eveneens
schrevcn

S. Pieters by Ghendt.'y
Hoe moeten wij die verschillende
te zijn ?
bepaald anti-protestantsch

plaatsen

beschouwen ?
'

Schijnen

zij niet

Zijn uitvallen
bewijzen niets ; ten eerste zal de indruk
tegen de Herdoopers
secte
wel
niet
ten volle uitgewischt
van die radicale, oproerige
nog
geweest zijn,
de
en zal er een zeker vooroordeel
heel
l\1ennonieten
bestaan
tegen
bezadigde
was het een andere secte, waartegen
D'HEERE, die Calvinist
hebbcn ; vervolgens
was, te velde kon trekken, zonder dat wij daarom een bewijs van Katholicisme
daarin
moeten
zien 1). Doch er is meer.
haalden
wij de plaats uit
Hooger
hoe streng het plakkaat
TE WATER aan, waardoor
van 1550 te
wij vernamen
Gent

of tvel gevlucht waren, of zich stil
van D'HEERE verscheen
te Gent. Met onze veronderstelling
een katholiek
moest
er
toen reeds Protestant
tintje aan gegeven
was,
indien hij er ongestraft
van af wilde komen. Hij moest den Katholieken

werd

hielden.

nageleefd,
Het werkje

zoodat

de Hervormden

drat hij
worden,
die het boekje in handen zouden krijgen,
zand in de oogen strooien.
er op aan voorzichtig
te zijn 2). Daarin is hij dan ook ge'slaagd.

Het
Mocht

kwam
men

1) In zijn in 1580 verschenen ,Tractaet ofte IIandPlinge van de Kercke" toont hij zich bepaald voorstander van den l;inderdoop (blz. 241).
uitgegevendoor
2) Zie in de Voorrede van de Nederlandsche Spellinghe.... duer JOASLAMBRECHT,
VANDER HEYDEh,
de VlaamscheBibliophilen,blz. VI, hoe een werkje Corte instruccyeenz. (door CORNELIS
priester), als kettersch vervolgd en het privilegie valsch bevonden werd. En zie ook de veronderstellingvan
Dr. PAUL FREDERiCQ,
die zich afvraagt of de naam van den "devoten Pater Broeder NICLAESPEETERS
Minnebroeder ende Gardiaen",'well;e een kettersch werk schreef, niet vcrzonnen was. (DeNederl.onder
Keizer KAREL,blz. 73). Die gevallen zullen wel geen uitzonderingen zijn, en meer dan eens zal men getracht
hebben inquisitie en censuur op een dwaalspoor te brengen. De strengheid van die beide instellingenis
alhoewel geloovig
genoegza:arnbekend. Immers ool; O'HEERE'sbeschermer, ADOLFVANBouRGONnIZ?,
Katholiek, heeft het gevaar gedreigd door den Bloedraad vervolgd te worden, omdat hij niet genoegzaam
den beeldenstorm had weerstaan. (Cf. BLOMMAERT'.
t.a.p. blz-307)).
Levensschets,bl. I5, nota, en DEBUSSCHER,
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op protestantsch
dit logenstraffen
gevaar.
die
werken,

geen

en gezegden kunnen wijzen, dan kon hij
denkbeelden
gekleurde
aan te halen.
Aldus Hep hij
door anti-hervormde
uitdrukkingen
kerk had toen toch immers de gewoonte
uit de
De katholieke
haar nuttig schenen voor haar doel, doch waarin zich hier en daar

en
was, die plaatsen te doen verdwijnen,
getint
protestantsch
van het werk te geven.
tot het drukken
Iets dergelijks
dan de toelating
geERASMUS
beurde o. a. met
1).
om zich op zijn goed katholiek
nu had plaatsen
D'HEERE
geloof te
iets

dat

bevond

doch wij kunnen er dubbelzinnigwij hebben ze hierboven
aangehaald,
beroepen;
heid in zien.
zijn gedicht ,,'Van den Hane op den
Zij komen bijna alle voor'in
van MAROT's Première
epistye du coq à I' aS1Ze, een gedicht
Esel",
navolging
zelfs
wat sarcastisch
de toon min of meer geestig en tegelijk spottend,
waarvan
kon ook wel eens op zijn tijd een aardigheid
zeggen, bewijze het
aan adiniraal CLITON gaf op zijn vraag waarom
dat hij in Engeland
antwoord
met een schaar in zijn hand en allerlei
naakt had uitgebeeld
hij een Engelschman
moeten wij juist al zijn
naast zich 2). ' Misschien
stoffen voor k1eedingstukken

is.

D'HEERE

gezegden
niet een

over de Ketters

in tegenovergestelden
mond
D'HEERE's

zin verstaan,

en wie weet of er

gespeeld heeft, wanneer hij de
al
Noch men zied
verzen neerschreef:
ghevanghen,
"De ketters en worden niet
en daarbij aan zich zelf dacht ? En zeker kan
ooc al de dieven niet hanghen",
van de ketters die gewelddaden
critiek liggen in zijn afkeuring
er een gemeende
man
de
van zijn eigen partij kan verelk
zooals
oproerigen
bezadigd
begaan,
is
dat hij den bceldenstorni
afkeurde
des te meer daar het ons bekend
oordeelen ;
sluwe

glimlach

om

aan de woede der vernielers onttrok3).
en kunstwerken
schilderijen
wij ook den steek niet uit het oog dien hij den paters toebrengt en
hij zijn gedicht besluit :

en verscheidene
Verliezen
waarmede

Zulc waent een Priester smiten, en gheraect
Zijn vader: ooc allomme zi nu vraeghen
Oft paters niet en hcbben goede daeghen ?
Neen,

laat

D'HEERE antwoorden,

goede

dagen

hebben

zij niet

Tswaer hadden sy goe' nachten sprac broe'r Thuene.
Maar
voorrede

wij

zegt,

moeten
zijn

bovendien

gedichten

opmerken
op het
uitgaf

D'HEERE, zooals hij in de
van ,,zommighe",
die
aandringen
dat

op blz. 82 en vgg. de "Expurgatio
1) Zie in den Index verschenenin 1571 te Antwerpen bij PLANTIN
operum Desiderii Erasmi.''
Schilderboek,fol.
2) Zie VANMAXDEK.
Levensschets,blz. 20.
3) Cf. BLOMMAERT.
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welke

en die hij maar tot "tijtcortinghe"
noemt,
hij "beuselingen"
uit
van
waarvan
gemaakt
sommige nog
zijn "jongde oft kindscheit"
dagD'HEERE,
teekenen 1).
hij nu toch eenmaal zou laten uitgeven, kan
aangezien
nu best gedaan
hebben
zooals meer dichters,
vooral jonge, doen, nl. al zijn
die uit zijn katholieken
zoowel als die uit zijn protestantschen
gedichten,
tijd,
het licht hebben laten zien, zonder dat hij juist daarom nog de denkbeelden
in
gedichten

heeft,

behoefde
te deelen.
zijn eerste gedichten
uitgedrukt,
In hetzelfde
verschenen
ook te Gent zijn Psahzae?2 Davids ) .
jaar i 565
Al degenen die tot nog toe over D'HEERE geschreven
hebben, tot en met KALFF
Na
toe 3), beschouwen
deze psalmen
als zijnde de uiting van een Katholiek.
meenen aangetoond
hetgeen wij hooger over D'HEERE's godsdienstige
gevoelens
In
te hebben,
komen
ons die psalmen als het werk van een Protestant
voor.
het voorbericht
van "den Drucker tot den goedwillighen
Lezer, oft Zangher",
wordt o. a, het volgende gezegd :
hebben de Psalmen Davids van overlangh
in nederlandsche
spraecke ghemaeckt
gheweest nochtans en zal men desen nieuwen
aerbeit

niet te vergeefs

eersten, omdat eenighe van d'oude Psalmen
zijn op lichtvaerdighe
ghemaeckt
voysen daer
theyligh woord Gods dickmael
is mesbruuct
in danssen en ander ivulpscheden."
is die
gheweest,
Vervolgens
achten.

Ten

zooals
op de voysen en mate, vcz?z Clement .111 arots Psalmen,
gemaakt
Ten onrechte.
luidt.
Want van de 37 vertaalde
psalmen zijn er acht
die vervaardigd
werden naar de overzetting
van THEODORE DE BHZE. En het
doel van D'HEERE was dichter bij den zin van het oorspronkelijke
te komen en de
vertaling
de titel

te maken.
Hij heeft de vertalingen gevolgd van HIERONI31L°s,
regelmatiger
heeft hij in
te verklaren
AUGUSTINUS, ARNOBIUS, e. a. ; om duistere
plaatsen
de
van
als
die
Doctoren
der
Kercken"
van
"der
margine
uitleggingen
TITEL?sANUS,
Het onderscheid
dat tusschen deze
FLAMINIUS, CAMPENSES. e. a. toegevoegd.
verzen

en andere bestaat is te wijten aan de verschillende
vertaling
wijze van opvatting
en verklaring
van het Hebreeuwsch.
En voegt hij er bij :
twelcke (beminde
is
tot
dier
dat
hier
zauden
ontwent worden
mede
ghedaen
meeninghe,
op
Lezer)

1) Erzijn slechts een paar gedagteekend : eon is van 1559, een ander van 1563 ;zijn gedicht "An
d'excellente Roseane" moet van voor i56o zijn, daar zij in dit jaar stierf. (Zie een artikeltje van PRUDE.NS
VANDUYSEin Belg. MuseumII, blz. 96).
2) Het werkje werd later op den Index geplaatst. Het is nochtans zonderlingdat wij daarop zijn
eersten bundel niet vinden ; de boeken van Protestanten die verschenen waren tijdens zij nog tot het Katholicisme behoorden, werden na hun overgang verketterd. Hoe zou het komen
' dat de Hof en Boomgaerd
daaraan ontsnapt is?
3) Geschiedenis der Nederl. letterk. in de 16e eeuw. II, blz. II2. Hij steunt daarbij op de voorrede
en juist op die plaatsen welke wij in tegenovergesteldenzin uitleggen. Hoe dubbelzinnigmen dus soms in
die dagen was, omdat men voorzichtig moest zijn, blijkt daaruit eens te meer, en het is ons een argument
voor hetgeen wij hooger beweerden.
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vele onstichtelicke,

ende ketterlicke

liedekins,

die hedensdaeghs

(God betert) zeer

ghemeen zijn."
Het is zonderling

om te beginnen dat D'HEERE hier zijn drukker aan het
woord laat, terwijl hij zelf slechts op het einde van 't werkje een woord tot den
lezer of den zanger richt, alleen om eenige denkbeelden
over den vorm der gedichten te uiten 1). Zouden wij misschien
uit dit feit iets moetcn afleiden? Wilde
D'HEERE soms, voor zijn geloofsgenooten,
den schijn niet op zich laden als trok hij
te velde ; stuitte zulke dubbelzinnigheid
hem tegen de borst?
tegen de Hervormden
Wat

de eerste

aanhaling uit het voorbericht betreft, die behelst hoegenaamd
niets dat bijzonder katholiek
is ; het verzet tegen het zingen van wulpsche liederen
een diep godsdienstig
is veel eer protestantsch,
man moest aan zoo iets aanstoot
nemen 2). En wat het woord ketterlicke
aangaat, waarin KALFF het bewijs put,
litteratuur
dat de Psalmen `tot de katholieke
moeten gerekend
worden, ook dit
is geen bezwaar tegen de hervormde
van het boekje.
Want ketterlick
strekking
Het beteekent
op te vatten als anti-katholiek.
datgene want
in strijd is met den waren godsdienst,
zooals die door den spreker of den schrijver
er
Doch
wordt.
zijn duidelijker
bewijzen uit D'HEERE zelf, die ons
begrepen
In zijn Tractaet
in
van de
verschenen
ofte Haiidelinge
gelijk geven.
is

niet

uitsluitend

i 580, een vertaling van het werk van PHILIPPE DE MORNAY : Traite de l' église,
op een oogenblik dat er aan D'HEERE's Protestantisme
geen twijfel meer bestaat,
het
woord
of
in de beteekenis
hij herhaaldelijk
"ketterlijk"
gebruikt
,,kettersch"
dat sy
Roomsch.
Uitdrukkelijk
zegt hij (blz. 23): "Maer
wy segghen
een
Roomsche
Kettersche
Kercke
En
moeten
de
dus
onder
wij
is"3).
kerk]
[nl.
waarvan hier gerept wordt, de katholieke
liedekins"
=. de ,,ketterlicke
liedjes verdie
toen
weerden
staan,
natuurlijk
menigvuldig
4 j.
gezongen
van

1) Opmerkenswaardigis ook dat in zijn Hof en Boomgaerdjuist het tegenovergesteldeplaats heeft :
daar schrijft D'HEEREhet voorwoord, en de drukker voegt er eenige opmerkingenbetreffende den vorm
der verzen aan toe.
2) In het voorwoordvan Dathenus' Psalmboek zegt deze: ,Eerstelic datter een groot onderscheyt is,
tusschen dat lichtveerdigh singhen daermet die werelt omgaet, ende dat singhen der Psalmen DAVIDS."En
in het gedicht "Tot de Ghemeente Christi", dat D'HEEREer in plaatste zegt hij :
Wilt dan dees liedekens leeren, ende verdommen
Die wellustigeonstichtelickeschimpige dingen
Daer de menschenmet rechten souden af verschrommen.
3) Andere bewijzenin hetzelfde werkje op blz. 12, i8, 45 en 241.
Geschiedenisder hervormde
UYTTEN::OVE?1.
4) Zie KALFF.o.c. II. blz. 102 en vgg. In ADRIAAN
kerke te Antwerpen lezen wij op blz. 123: "In het jaer MDLXII begonnen de Fransche vluchtelingenvan
den Hervormden Godsdienst.... de gemoederen der NederlandscheProtestanten aanteblaazen, en hen van
hunnen geest medetedeelen: men begon te Doornik, Valenciennes en elders, vergaderingen te houden
BEZA en
: het duurde
zingende de Psalmcnin de Fransche taal, berijmd door CEMENT MAROTen THEODORUS
niet lang, of die yver sloeg ook tot Antwerpenover." Dus waarschijnlijkjuist op het oogenblik dat D'HEERE
er zich bevond.
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dat D'HEERE reeds
genoeg te hebben aangetoond
toen
Dat hij
reeds ope1Zlijk tot de Hervorming
is
tamelijk jong
is
aan
doch
dat
en
onderhevig;
twijfel
overgegaan,
zijn beginselen
begrippen
en niemand
waren, schijnt mij zeker.
Zij die dit niet aannemen, protestantsch
heeft het tot nog toe gedaan, - laten dus zijn bekeering
op eens plaats hebben
in i 566 ; want in die dagen, toen het gevaar ook geweken was, kwam hij er
Wij weten dit door een gedicht dat hij in het Psalmboeh van
openlijk voor uit.
dat in 1566 verscheen.
Van een psychologisch
plaatste,
standpunt
Dathenus 1)
Ik

meen

dus duidelijk
was.

Protestant

voor, en
mij zoo een plotselinge
overgang
tamelijk onwaarschijnlijk
hebben
dat
verschillende
redenen.
hij den beeldenWij
hooger gezien
een feit dat natuurlijk
storm bepaald afkeurde,
goed met een kunstenaarskarakter
Is het nu niet zeer twijfelachtig
dat iemand, die niet reeds diep
overeenstemt.
nu,
wel

komt
om

heeft, zich door zulke buitensporigheden
genoopt
welke die gewelddaden
beging, over te treden ?
veel waarschijnlijker
dat, moest hij tot dan toe Katholiek
geweest
zou
in
daardoor
versterkt
zijn geloof
geworden zijn ? Daarbij was hij
zijn, hij
voor zijn tijd tamelijk gematigd ;
later, tijdens de onlusten te Gent onder HEMBYZE
dat
tot
de
zien
en RYHOVE,
hij
bezadigde
partij, die van den Prins, behoort.
wij
dat een gewoon mensch, een die zich laat
is het veel aannemelijker
Buitendien
hervormde

ingewortelde
zou gevoeld
Is het niet

principes
tot de partij

hebben

en hartstochten,
die ras van het eene uiterste in het andere
als die van het jaar 1566, door de
zich in abnormale
oogenblikken
vervalt,
maar bij een ontwikkeld
laat meesleepen ;
toestanden
man, bij 66n die alles aan
D'HEERE nu was een geleerd
de rede toetst, is zoo iets al heel onwaarschijnlijk.
leiden

door

indrukken

die voor zijn godsdienst
tweemaal het land
een man van karakter,
stond, in handen der vijanden gelaten
zijn huis, dat in de Bennesteeg
verliet,
en
DER
NOOT
als
VAN
en
niet,
HAUWAERT, die eerst Protestanten
waren,
heeft 2),
omdat zij er voordeel in
doch weder tot hun ouden godsdienst
terugkeerden,
man;

daarbij

En hartstochtelijk
schijnt D'HEERE ook
trachtte3).
zou hij zich in dit geval ook grooter kunstenaar
te zijn, misschien
een
man van gezond verstand.
was
betoond
hebben.
Wij hebben dus in
Hij
van sinds jaren verzamelde
niets anders te zien dan de losbarsting
zijn bekeering
Als
konden
een
die van een zwaren druk
niet
in
treden.
die
krachten,
werking
naar
zagen,
niet geweest

verlost
kon

zulk

is, moet
uitkomen,

voordeel

hij zich gevoeld hebben, den dag dat hij vrij voor zijn meening
dat hij niet elk woord behbefde te wegen, dat hij niet om zich

1) Alle de Psalmen Davids..... Door PETRUSÐATHENUM.....Ghedrucktin den Jare ons Heeren
M.CCCCC.LXVI.z. n. v. pl. n. dr.
2) Zie DE BusscHER,t. a. p. blz. 305.
3) KALFF.II, blz. 32 en 249.
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of er geen monden
of de oogen van spionnen hem niet begluurden,
en
te
handen
waren om hem aan
1dagen,
geen
gereed om hem te
was geweest,
daar
En waar hij zoo lang tot zwijgen
gedwongen

:zien

moest

geopend
grijpen.
moest
hij

in

principes
gansche

zich

nu

den

bij de intredende

strijd

werpen.

reactie

Hij

met

toonde

in

des te meer
het

kleine

warmte
het

voor

beeld

zijn
van de

omwenteling ! 1 j
In elk geval moet

hij nog al wat op zijn geweten gehad hebben, toen
ALVA in Augustus
deed, want hij vond het
r 56? zijn intrede in de Nederlanden
de vlucht te nemen.
raadzaam
Bij VAN VAERNEWIJCK 2) lezen wij : "Hoe datter
anno 1 567, drije destijncte
brieven, te Ghendt.. ,
upgheslaghen
up den Aschdach,
waer

waren,
pareren
eeuwich
niet

bij

teenen

inneghedaecht
zekeren
daghe

van Ghendt...,
te comvan
voor den duuck Dalve,
up de verbuerte
ende alle haer goeden gheconfisquiert,
waer af dat

te zijne
ghebannen
en
eenen
ghecompareert
een

MIJNSHEEREN,
verwonderens
toe
Zeeland"

constich

waren

hondert

es."

En

schilder

ende

mannen

als

staat
No. 6
zeer verstandich

vermeld:

ende was ghehuwet
zijn joncheyt,
verscheen
niet, en bij vonnis
natuurlijk
27n November
i 568, v?erd hij verbannen

naer

D'HEERE

3).
ALVA, geveld den
vluchtte naar Engeland.
Londen.
zijn verblijf in

"LucAs
tot
studiues,
an een dochter in
ende

van den raad van

Hij
verklaard 4).
LIONEL
CuST
er
over
van
Volgens
zijn
weinig bewijzen
Van r 568 dagteekent
een ode die hij ,,op de Visioenen
VAN DER N OOT" schreef, welke zich toen eveneens te Londen

van

mijn Heere
Verscheidene
bevond.
sur la devise
heroique

dagteekenen
zijner schilderijen
Gressem
de Monsieur Thomas

van 1567 à i 569, toen
DE BUSSCHER 5), dagteekenen
In 1571 wordt zijn naam vermeld
werd opgericht
Hollandsche
Het is slechts
kerk, de Austin Friars.
van

bewijzen
van zekere

te Londen

zijn verblijf
StIZANNA DROSSAERT;

van

i 560.

Zijn

"Yoeme

Chevalier",
moet, volgens
de nieuwe beurs te Londen
onder de ouderlingen
der

uit t 576 dat wij meerdere
In dat jaar, 31Mei,
was hij peter
toen maakte hij het grafschrift
op WYBO ?) ;
hebben.

1) Zijn bekeering zal hem toch niet verhinderd hebben met Katholieken in betrekking te blijven ? In
de Descriptionde Tout le Pais-Bas... par Lopomco GUICCIARDINL
En Anvers, Par GUILLAUME
SILVIL7S,..
M.D.LYVIII,werk dat opgedragen is "au grand roy catholique" vinden wij een Fransch sonnet van hem. Of
is het een afdruk van een vorige uitgave ?
2) Van die beroerlike tijden. II, 273.
3) In het Memorieboek der stad Gent II, 358 : "te comparerenein persoone binnen der stede van
Bruussele... op den vjen Sporcle Lgvij".
4) Archicvcnder Stad Gent. Reg. M. fol. 297'*5) Biographienationale, i. v. DE IIEERE.
6) Dit gedicht komt voor in het hds. dat zich ter Gentschebibliotheekbevindt, gecatalogiseerdals
»Album amicorumJoan. Rotarii." Daarin eveneens een Engelschevertalinger van die ongeteekend a.Misscbien
ook van D'HEERE?
7) Zie hooger, blz. 94.
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van dat jaar dagteekent
ook een "Ode aen Sr. Jan Rademaker"
') ; toen was het
den
28n
MARNIX
dat
hem een zilveren kop ten geschenke
eveneens,
Maart,
gaf,
door psalmen
en sonnetten 2) ; dat hij aan EMANUEL VAN METEREN
vergezeld
den 9n Juni het volgende sonnet toezond 3) :

.

'

De sonde hecft wel in het aensicn wat schijn
Van welde en' vreught, daer zy swaerelts dienaren
Listigh by loct, als met ghesang en' snaren
Maer onder tsoet leyt schadelick venyn.
Wat , grooter grief comt wt tmisbruyck van wyn ?
Is vreckheyt niet den buel van die goet garen ?
Gheeft hoerdom niet menigh schendigh beswaren ?
Wat sondaer doch kander weldigh ghesijn ?
Oock dat meer is naer dees bedroefde vreught
Volghet haeren loon, d'ceuwighe doot, dies meughdt
Ghy daer by sien of zy gheeft wat proots.
Schuwt dan de sonde, end' volghat vast na de dueghdt
Die ziele, gheest, end lichaem maect verheughdt
Schade leer u wys te werden in tyts.4)

.

In de jaren die D'HEERE te Londen doorbracht,
moet hij ook in betrekking
met
dan
een
van
meer
aanzien ; niet alleen wordt dit begeweest
persoon
zijn
wezen door de portretten
die hij van verscheidene
Engelsche
grooten maakte,
door
een
brief

hem aan MARNIX verbonden,
maar ook door
?VzLL>:??t VAN ORANJE den 6n Juli gezonden,
aard
D'HEERE zich toen ook met zaken van politieken

de vriendschapsbanden
Franschen
brief, hem
die

aantoont

dat

die

door

1) Zie Bijlagen.
2) Cf. mijn artikel »Eenige onuitgegevengedichten van Marnix",in Tijdschriftvoor Nederl. taal- en
letterk. XVII, blz. io7.
3) Het wordt medegedeeld en gefacsimileerddoor L. CuSTin zijn A Notice of the Life, enz.D'I-IEERE
dat zich nu in de Bodleana te Oxford bevindt, en
schreef het in het Album amicorum van VANMETEREN,
voegde er een teekening aan t oe, eveneens door CuSTgefacsimileerd. Die teekening verbeeldt een meermin
die op een lyre speelt en met haar staart een schip voorttrekt waarvan de zeilen hol staan ; de golven slaan
hoog tegen het schip op en schijnen het te bedreigen. - Door Dr. H. C. ROGGEwerd het eveneens in OudHolland, Deel XV, opgenomen.
4) De denkbeelden in dit gedicht uitgedrukt schijnen tot de geliefkoosde van den schrijverbehoord te
hebben. Door MAXRoosES worden in de Vlaamsche School van 1889, blz. 22, de volgende verzen meegeplaatste:
deeld, die D'HEEREin het Album amicorumvan ORTELIUS
De sond' is wel van een soet schoon aencommen
Maer siet den steert, tot groot verderf sy street:
'
.
SCHADELEERu daer af thebben -verschrommen
.
EYNDE
En leeft Christo SLEVENS
perfect:
Als Abraham, door tgheloove verwect.
Dn. Abrahamo Ortelio Geographo Regio, amico veteri depinxit hoc
suum symbolum,LUCASDHERUS.
AndwerpieVI July i5so.
De Heer ROOSES
voegt hierbij : "Het zinnebeeld van LUCASD'HEERE,door hem zelven hier afgebeeld,
stelt eene nymf voor op eene harp spelende en een man, die uit een boot vallende, op het punt is van te
verdrinken. Het aanzicht der nymf is schoon, maar haar lichaam eindigt in een staart.... Het zinnebeeld
's LEVENS
DOELof s' LEVENS
EYNDE,
van ORTELIUS
was Christus' naamcijfermet de woorden: "VITAESCOPUS"
zooals LUCASD'HEEREhet vertaalt."
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heeft ingelaten,
en
verkleefden

en

de

van MARNIX, in hem een
op aanbeveling
en
zaakwaarnemer
meende gevonden
partijganger
te hebben,
die hem de behulpzame
hand kon bieden bij de uitvoering
van zijn
om
in
de
te
waartoe
stad
ELISABETH
hem zou
nemen,
plan
Koningin
Nieuport
bijstaan,
hij zich tot den Heer DE W ALSINGHAM, staatssecretaris,
weswegen
moest

dat

Zwijger,

vertrouwbaren

wenden

zou de gelegenheid
aan de verbannenen
worden gegeven om in
Weldra
land terug te keeren : den 8n November
was
de
Pacificatie van Gent
I576
D'HEERE
dan ook onmiddellijk
aan.
Den
greep die gelegenheid
gesloten.
was
Brussel
de
I8n J anuari
te
vorm
van
den
eed
waarin
I 577
afgekondigd,
zij
hun

die het land hadden
te verdrijven,

land
er

noch

met

en hun aanhang
uit het
verlaten,, beloofden de Spanjaarden
zich te voegen naar den inhoud van de Pacificatie,
en zich
woord noch met daad tegen te verzetten.
Reeds den 17n April

Dit bewijst wel
legde "L?CAS MYNS HEEREN" den eed af2).
ten zeerste aan zijn geboortestad
gehecht gevoelde, al zal hij zich
te Londen
niet over gebrek te beklagen
Den Iq.n Juli van dat
gehad hebben.
om er het avondmaal bij te wonen 3).
jaar gaat hij met zijn vrouw naar Middelburg
In die dageh hield hij zich ook weer, maar hoe weinig, met schrijven bezig, en
daaropvolgende
dat hij zich

nam hij deel aan de versieringen
der stad Gent bij de intrede van WILLEM VAN
in
en
die
van
den
ORANJE
1577,
bij
Hertog VAN ALENCON in I582.
In dit jaar
vinden wij hem ook vermeld als "Rekenmeestere;
auditeur van der rekencamere"4), I
als "greffier van de rekeningcamere,
van den prince Oraingen
en
pensionnaris
zooals de stadsrekening
van I585 luidt
aan die
Verbonden
Saint-Aldegonde",
twee

mannen,

behoorde

hij tot de gematigde

partij,

en verzette

hij zich tegen de

1) Die briet werd echter door de Spanjaarden onderschept. Hij wordt medegedeelddoor den Heer
in zijn artikel: ,Quclques notes sur les reformes flamandset wallons du Ifle siecle
CH. A. RAHLENBECK
refug!6sen Angleterre", opgenomen in de Proceedings of the HugenotSocietyof London.Vol. IV, no. I, blz-39.
2) Archievender Stad Gent. Reg. R. fol. 575.·
Levensschets,blz, 21.
3) Cf. BLOMMAERT.
o.c. blz. 213.
4) Zie DE BUSSCHER.
t. a. p. blz. 23. In de Politieke balladen, Refereinen,Liederen en Spotgedichtender
5) BLOMMAERT.
XVIe eeuw, door BLOMMAERT
op last van de Vlaamsche Bibliophilenuitgegeven,komt op blz. 54 een gedicht
voor : "Den Oorlof van graef Ian van Ghendt, ghemaect ende beschreven door den hooghgeleerdenDoctor
D. Pasquillus Ecstatcus ?Anno 1579", waarin HEMBYZE
alles vertelt wat hij in Gent heeft bedreven ;hij neemt
afscheid van een massa personen welke in die dagen te Gent een rol gespeeld hebben, hun daden opnoemende, en onder die personen is ook D'HEERE,die een tegenstander van hem was. Hij spreekt aldus(blz.79)
Adieu, LUCASDE HEERE,hooveerdigh ghedrochte,
Eerste edelman van u gheslachte, ghy staeckt het wercken
'
Door rapen en scrapen mach elck u fluweelencaussens mercken,
Maer al verwildert't onrechtveerdichgoet, ghy mocht noch temmen,
Als ghy met een leere zult in u graf clemmen.
In welke verzen wij natuurlijk een toespeling op D'HEErE'sbediening als auditeur bij de relcenkamermoeten
zien. Dit gedicht komt ook voor in de "Chronyke van Ghendt" door JAN VANDENVIVERE.
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van de radicalen
die HEMBYZE en RYHOVE aan hun hoofd
buitensporigheden
zooals DE Bussc?-IER
hadden 1). Daarom behoeven
ons
niet te verwonderen,
wij
ambt in het beheeren van de gemeentebelangen
doet 2), dat hij geen openbaar
hebbende
vinden
hem
vermeld als deel uitgemaakt
van de
vervuldc ;
nergens
wij
schepenbank.
Bij het sluiten van de Pacificatie had men de regeling der godster
Om aan dien toestand
dienstquaestie
zijde gelaten en ze tot later voorbehouden.
cen

einde

te stellen,

werd

door

van

den Zwijger den 22n Juni r 5?8 de Religievrede
Doch de bepalingen,
die er in vermeld waren,

Antwerpen
uitgevaardigd.
en alleen Antwerpen
mochten
vinden in de oogen der oproerigen
geen genade
Ook
nam den vrede aan, daar al de andere steden haar te bezadigd vonden.
De Prins wendde
invloed aan om de weerGent weigerde.
zijn persoonlijken
zelf naar Gent om
tot
betere
te
MARNIX
kwam
brengen.
spannigen
gedachten

en de tegenstanders
tot het aannemen
van het
die
die
als
van
zooveel
zaakwaarnemer
twee
verdrag
bewegen.
Nederlanders
was, zal dus zonder twijfel het zijne gedaan hebben om te
groote
hun pogingen met welslagen te bekronen,
en in December
trachten
1578 werd de
Er bestaat veel waarschijndan ook werkelijk te Gent aangenomen.
Religievrede
dat
uit
een
die
lijl;heid
geschrift
ongeteekend
dagen, geschrift, waarin het aanover

de

zaak

te onderhandelen

D'HEERE

te

nemen

van

den Religievrede
ten zeerste
wordt, van de hand van
aangeraden
Testament van 1579 3). In 1582 deed de Hertog
is, nl. het Pasquillus
VAN ANJou, die tot beschermheer
der Nederlanden
was uitgeroepen,
zijn intrede
te Gent, en D'HEERE spreidde zijn talent als schilder daarbij ten toon. Daarna
weten wij dat hij ten tweeden male de vlucht nam; wanneer is niet met juistheid
D'HEERE

te bepalen.
Was het bij de toenemende
van den Prins van Parma,
overwinningen
de
of tijdens
onderhandelingen
nopens de overgave van Gent ? Vreesde hij soms
dat de gruweldaden,
door ALVA gepleegd,
herhaald zouden worden, en achtte
het
in
dit
zich uit de voeten te maken ? Mij komt het
hij
geval voorzichtiger
voor dat hij de vlucht zal genomen hebben na den moord op
waarschijnlijker
WILLE?2 VAN ORANJE (10 Juli 1584), zijn meester en vriend. In elk geval, toen
Gent den 17 n September
PARMA in handen viel, was D'HEERE weg ; onder degenen
die hun deel moesten opbrengen
in de oorlogsschatting
door PARMA aan de stad
is
D'HEERE
66n
na
de
op
opgelegd,
hoogst aangeslagene ;
hij moest 1050 pd.
opbrengen 4) ;

maar

in 1.594 was die som nog niet betaald,

want

in dit iaar stond

1) BLOMMAERT
(biz. 21) slaat dus den bal mis, als hij beweert dat D'HEEREtot de partijgangers van
HEMBYZE
behoord heeft.
2) t. a. p. blz. 2Ig.
3) Ik hoop dit te bewijzenin mijn later te verschijnenstudie over D'HEERE.
O.c.blz. 23.
4) Zie BLOMMAERT.
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die hun schuld niet gedelgd hadden 1) .
op de lijst der uitgewekenen,
waar is niet geweten;
VAN MANDER stierf hij den 29n Augustus
Volgens
Ik weet niet of er reden bestaat dien datum in
er wordt beweerd
te Parijs.
twijfel te trekken, zooals het gedaan werd. Want over het algemeen is VAN MANDER

hij

nog

wordt
in het opgeven van feiten ; en vervolgens
zeer nauwkeurig
vermeld
dat zijn weduwe in October
1584 het 67e avondmaal
kwam

bijwonen 2).
Zooals velen

gehad,
volgingen
voorvechter
een
juist

er uitdrukkelijk
te Middelburg

uit die dagen heeft dus ook D'HEERE zijn deel aan de vertoen de Nederlanden
in vuur en vlam zetten.
Zonder
te zijn, was hij toch iemand die zich veel met de zaak der

welke

aard behartigde.
Dat is
inliet, en daarbij ook zaken van politieken
Hervorming
de reden waarom hij zoo weinig op zuiver letterkundig
zeer waarschijnlijk
gebied
en
van zijn schilderkunst
in den
dit zal ook wel de bevordering
geleverd
heeft,
Dat wij met ophemelingen
uit die dagen voorzichtig
weg hebben
gestaan.
zijn en ze in geen geval als lslinkende munt moeten opnemen weten wij.
ook zijn deel van.
VAN VAERNEWIJCK, LAMPSONIUS,
D'HEERE kreeg er natuurlijk
en
lof over hem uit. Ook VAN
UTENHOVE, later SANDERUS
PAQUOT, strooiden

moeten

van oudheden
1VIANDER, die hem tevens als bezitter van een mooie verzameling
en medailles vermeldt, heeft waardeering
voor zijn ouden meester over, maar hij
voegt er nochtans
bij dat hij meer had kunnen werken ,.,en hadde hy niet soo
veel

en
by de Heeren en grooten, waer hy veel voortghetrocken
soo
om
soeten
als
oock
was,
aenghehouden
zijn ghespraeckicheydt,
omgangh,
om zijn Consten, soo in het Schilderen
als dichten" 3).
VAN MANDER, die in zijn
kan betrekking
werk alles weglaat wat maar eenigszins op politiek of godsdienst
tijdt

verloren

wetens en willens de waarheid
te kort gedaan;
hebben, heeft hier waarschijnlijk
want hij kon best weten dat er andere oorzaken waren dan die welke hij aangeeft,
van kunstwerken
werd afgehouden.
waardoor
D'HEERE van het voortbrengen
Antwerpen,

October

1) Cf. Biographienationale.
blZ. 21.
2) BLOMMAERT,
3) Schilderboekfol. 255b.
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BIJLAGEN.

van D'HEERE volgen, die in het
Wij laten hier de Nederlandsche
gedichten
bleven
en die tot nog toe onuitgegeven
hs. van ROTARIUS worden aangetroften
behalve de Ode, die vroeger reeds door DE BUSSCHER werd medegedeeld.

'

.

ghemaect Anno 1568.
Refereyn an M. JAN R (= RADEMAKER)
Ziende en hoorende nu hoet in de wereld gaed:
Hoe zeer dat alle quaed toeneemt onder de lieden:
Hoe cranck dat de dueghd is, hoet gheloove nu staed :
Ziende nu Christus woord vulcomelic gheschieden :
Dat de goede niet cn weet waer hem bergen of vlieden
Dat d'ongherechticheyt neemt d'overhand alom:
Hoorende hauden den spot met Gods woord en ghebieden,
En crom maken van recht, of van recht maken crom :
Ziende veel Princen ooc, tsamen raed slaghen som.
Jeghens Christum, zijn vole, en teghen zijne Leere :
Ander, diet weten bet, slap vervaerd ende stom
Welcke laten in druck de schapen van den heere
Ziende haer voorstanders ooc, diese beschermen zeere
Lyden nu groote pijne, en datter veel zijnd bleven :
Bemoedende alom druck waer ic mij wende of keere,
Hoe zaude dan mijn herte in vreughden kuennen leven ?
Ziende nu bovenal ons land in zulc verdriet
Daer de waerheit onlancx hadde wat heerschappije:
Maer die nu verdruct is, ghelycmen tquade ziet
Altyd verdrucken tgoede in grooter tyrannye:
Ziende weer opgherecht de Roomsche kremerye,
En zoo menich vroom man uut den lande veriaeghd
Ghebannen en verdruckt, ia vermoordt nu ten tije
Dan dit Spaensche ghespuus, daer elc schier over claechd
Ziende hoe dat alle man daer af nu word geplacchd
Hoe dus specken ons ghoed, rooven endc bederven:
Hoe zy schoffieren ooc menighe vrouwe en maeghd.
Hoe zy den buuteman schenden hoven en erven :
Ziende hier deur de neerynghe ooc vergaen en sterven:
Die edle coopmanschap uut den lande verdreven:
Als ic dit iammer hoore, ende zie menichwerven,
Hoe zoude toch mijn herte in vreughden kuennen leven

>
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Ziende dat zij ons land willen brijnghen int jock
der Spaensche Inquisitie onrelic boven maten :
Hoe wel, zy gheven haer eenen anderen kock :
Merckende onzen eeldom, ons heeren, ende staten
Som ghevanghen, vcriaeghd, ende eenighe verlaten:
Ziende al ons steden 'meest van dit volcxkin vermant:
En dat on5 in nood niemand en komt ter baten :
Ziende het quaed lancx om meer daer nemen d'overhand:
Als ic hoor dat nu roupt menich Papisch trauwant
VVaer is der Guesen God, Religie, en preken?
Ziende ondertusschen ooc, dat in dit zelfde land
Menich erreur toeneemt, en veel zijn afgheweken
Die in haer eerste quaed weer tot den ooren steken:
Ziende eenighe onder tcruuce, ooc buughen, ende beven
Zoo dat zy nau van God, of zijn woord derven spreken
Hoe zaude toch myn herte in vreughden kuennen leven ?

.

.

Ziende, beminde vriend, der secten groot ghetal
die willen alte mael Christen ghemeenten wezen
.
daerder maer een en is, ?coclcooc wezeit ezz zal
die voor zijn duuve en bruud is ten rechten gheprezen:
Ziende zulcke schuerijnghe en tweedracht boven dezen
Zelfs onder diet betaemt te leven zonder twist :
Ziende dat er zoo veel t'Evangelium lezen
dies draghen haeren rom med schande en arghelist,
Maer wiens leven en werck beter Epicurist:
Ziende datter noyt meer spotters van Gods opquamen,
Ende dat men Judas bijna nerghens en mist :
datter veel Christen zijn med den monde en by nan:en :
Merckende dat de lien tquaed haer niet meer en schamen
daer by de gheesels Gods ons zijn te recht ghegheven
Ghevoelende ooc mijn siecte en ghebreken altsamen
Hoe zaude dan mijn herte in vreughden kuennen leven ?
T'oudste is tbeste.
,
II

O D E.

.

Aen Sr. JAN RADEMAKER.
Ioannes, uwen naem
Seer schoon ende bequaem
Bediedt des heeren gaven
Die u rycklic voorsien
Van deughdt, en boven dien
Van goeden, waerdt vrel haven.

.

>

Daer menich, soo ghy ziet,
Heeft weynich ofte niet
Van sulcke gaven rijcke :
En nochtans, Lieve vriendt,
Wel licht zoo veel verdiendt
Als ghy oft uws ghelyccke.

,
'
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Derhalven ziedy claer
Gods goetheyt wonderbaer
Tot u ionstich ghenegen
Om Christi wille alleen:
Dies prijst hem int ghemeen
Als de danckbaren plegen.
Want dees ghenade schoon
Verbindt uwen persoon
Sulck eenen God end' heere,
(Die u doet dees weldaet
Daer hy veel ander slaet)
Nu te beminnen seere.
Dit zal u oock hier by
Maken int herte bly
Ende gherust ten lesten,
?'Vetende in u ghemoet
Dat beyde quaet en goet
Comt de goede ten besten.
Den aluwen goetionstighen
LUCASDHERI2E
Anno 1576 den i Januarij
Londini.
VAN DE MISSE..
.LMi-,hooren
comt van duefheyt Licht
Misdoen is quaet in woorden en sede
Missien is ghebreck van ghesicht
Mishandelen menich man ontsticht
Missen heeft by gheraken stede
Missclyck syn wel die vroukens mede
Missende dat sy achten goet
Misverstant veroorsact onvrede,
Misbruycken alom veel hinders doet,
Mistrouwen men ooc dicmals moet
Mishout syn is groote Pyne :
Missegghen mach licht som arme bloet i'
Misvallen is der Papen Ruyne.
Misionnen en salmen niemant tsyne
Misbruycken machmen by misdaet
Mismaectheyt is wel schoon van schyne
Misselyck watter al omme gaet
Misclappen brCnght menich in haet
De missen hebben veel mishaeters
Siet dan hoet met mismaecken staet
Met mismaeckers, Priesters en Paters
Die eertyts de nonnen en maters
Misten als mistverkens vet
Nu missen syt als aerme Paters
Die met misrapen vaeren bet.
Hun alghe-misterye met
Die sy met strop hier en sweert
Pleghen te houden valt nu doort net
Ende en is niet een mispel weert.
Schade leer u. i58o.

.
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AANTEEKENINGEN

OMTRENT

DORDRECHTSCHE

EENIGE

SCHILDERS
DOOR
G.

AANVULLINGEN

H.

VETH.

EN

ADRIAAN

VERBETERINGEN.

BEELDEMAKER.

1)

EZE was zeker

van huis uit geen Dordtsche
schilder, daar hij te
Rotterdam was geboren en het grootste deel van zijn leven te Leiden
en den Haag heeft gewoond;
maar toch schijnt hij ook eenigen

tijd

in Dordt

aanteekening
den

22.

te zijn geweest.
gevestigd
in het register der dooden :

1662 September.
een baer voor de vroztW ValZ Adriaen

op de Engelenburger
Wanneer

hij

zich

te

Ik vond

de volgende

Beeldemaker,

schilder,

kade.

Dordrecht

is mij niet gebleken,
vestigde
hij nog te Leiden.

maar

dit

zijn na 1655, want toen woonde
heeft hij na het overlijden zijner vrouw nog eenigen tijd in
Waarschijnlijk
Dordrecht
met SARA TEGELBERG, vermoedelijk
gewoond en daar kennis gemaakt
eene verwante
van CORNELIS TEGELBERG, die een der hoofden was van de bemoet

weging

tot de scheiding

der schilders

uit het gild der vijf neringen.2)

1) Zie over dezen schilder o.a. den Catalogue Raisonn6du Musee Royal de la Haye 1895, p. 14.
van wien ik overigens niets heb kunnen
D. I. blz. 238, Van dezen TEGELBERG,
2) Zie HOUBRAKEN
v. D. BEEK,opaemaakt den 25 Juni 1666
vinden, komt in den Inventaris van de nalatenschapvan ANTHONIJ
te Dordrecht, onder No. i5 voor: eengroot landschap.
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Ik vond

de volgende

huwelijksproclamatie.

1665 Juni 14.
Adriaan
wone1zde tot Leyden,
wedr, van Rotterdam,
Beeldemaker,
Sara Tegelbergh,
j.d., van Dordr., wozaende aan de Groote Kerk,
procla7n, tot Leyden,
pYOClam.
en de volgende Attestatie:
1665. 20 Sept.
Sara Te?-elberg, huysvroZtw van .Adriaen b'eeldemaker, vertr.
gegeven
na Lcyde, qe7voont aan de Groote
24 Sept. 1665.
tot Dordt blijkt ook uit een versie op hem in C. VAN
Zijne betrekking
OVERSTEGE'S Poczy, Dordr.
van hem
1661, blz. 132 en uit de vele schilderijen
die in Dordtsche
als in die van MATH. VAN DEN
verzamelingen
voorkwamen')
BROEK

verkocht t

vol ho?adeaz f 22.en twee
f7 Juni 1717. Eeiz
wolverjaclat
f 18.-- In die van JOH. VAN HULK verkocht
23 April 1720. Een
kabÙzetstukjes
Wilde Z?oij?aenl'aclzt f 24.en in die die van JOH. VAN DER LINDEN VAN
SLINGEL:??TD verk. 22 Aug. 1785. Een hert door het water vluehtende door jachth01zde1t vervolg d f 5.een heer te
r s st. en Eeit landschap
met jachthondelz,
verschiet
10 st. Ook zijn mij te
en een rijtiLi?g met bergaelatig
f io.paard
2
voorstellende
Honden in een berghem
van
Dordrecht
bekend,
stukjes
nog
aclatig landschap.
BAREND

BISBINCK

2).
van HOUBRAKEN dat deze schilder

.

een leerling was van den
door
de
Utrechtenaar
volgende Attestatie :
JAN BOTH wordt bevestigd
sclailder
7vo
Steversloot vertr. naer tiTtrecht.
Barent
1646.
B£SbÙlg, j, 1ft.,
der Aug. kerk de volgende
der dooden
Nog vond ik in het register
Het

bericht

aanteekening :
1655 Nov.
den I s. Een baer over dell, Toelast by 't Groothooft voor de vrouw van
tweemaal luyens.
Barent Bisbinck, schilder.
aan
vrouw
het
zwerven
te zijn geraakt;
na de dood van zijn
Hij schijnt
en van daar naar Hulst, waar hij
vertrok hij naar 's Gravenhage
van Dordrecht
Kerkeraad
zich vestigde.
zijn attestatie, welke hem
Hij vroeg toen aan den Dordr.
omtrent
berichten
de
werd geweigerd
zijn
wegens
miscomportement.3)
CORNELIS
na

Kort
heer

1)
2)
s)
4)

afdrukken

VAN NIEUWERKERK
Gemeente te Dordrecht

SMITS

der Herv.

het

BISSCHOP. )
mijn artikel over dezen schilder schreef de
1630 in het doopboek
mij dat op 12 Februari
de volgende aanteekening
voorkwam :

van

Mededeelingvan den Heer E. W. MoEs.
Zie Oud-Holland 1887,blz. 156.
Men zie hierover de mededeelingvan den Heer J. L. VANDALEN,O. H. igo2 bl. 63.
Zie Oud-Holland 1887,bi. 156 en volg.
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en Anneke van Bevercit 't kind Cornelis,
,7acob nionijs
onzen schilder betrof.
en dat hij meende dat deze aanteekening
van
kwam mij dit niet onwaarhet
HOUBRAKEN
In verband
bericht
met
schijnlijk voor, doch bij het gemis van'den
vond
toch niet volkomen zeker.
Toevallig
hier volgende aangeteekend :

familienaam
ik evenwel

van den vader, was het
in het begrafenisboek
het

1667, Mei.
3 I ee?z baer in de
by 't Grootizooft voor Anna van Beveren,
driemael
van
-7acob
Bisschop.
Izuijsvrouw
meer
dat
nu
dunkt
er
bestaat, dat hier de ouders van
geen twijfel
Mij
CORNELIS zijn bedoeld en de boven vermelde aanteekening
hem betreft.
den

zij nog vermeld, dat het schilderij, voorvan het gasthuis,
en regentessen
thans op Dordrechts
stellende
de regenten
Museum te zien is, en dat op 's Rijks Museum te Amsterdam
zich een stuk bevindt
door hem vervaardigd
ter eere van CORNELIS DE WIT'R. Dr. HOFSTEDE DE GROOT
vernam dat de portretten,
die zich bevinden
op den Arent ',Vlaartenshof te Dordrecht
Ten

aanzien

van

zijne

kunst

van zijne hand zijn. 1) Waarschijnlijk
heeft hij ze niet, althans niet goed, kunnen
den
zomer
in een kleine kamer hoog en slecht
zien.
Zij hangen
gedurende
Des winters
verlicht.
worden ze bij een schilder in bewaring gegeven waar ik
ze stuk voor stuk in handen heb gehad. 2)
te Londen geziene
Het in 1870. door Dr. BODE 3) bij een kunsthandelaar
stuk voorstellende:
is
voor's
ee?ae appelscldlster,
onlangs aangekocht
Rijks Museum.
er
in
eene
NO.
26,
zijn
1903
afbeelding van, met
Eigen
geeft
Haard,
bijschrift van JER. DE VRIES.
BOLL 4)
schilder
bij verschillende
gelegendat hij I tot 4 jaar later zou zijn geboren

FERDINANDUS
De

is

dat

opmerking
gemaakt
zijn leeftijd zoo ongelijk opgaf,
dan door mij is gesteld.

heden

deze

Mij dunkt dat er weinig grond is om daarom de door mij vermelde doopHad hij zich steeds gehouden aan
als twijfelachtig
te beschouwen.
aanteekening
zijne verklaring 'bij zijn eerste huwelijk, toen het verschil een jaar was, dan zou
aan de mogelijkheid,
dat een eerste
om te denken
men aanleiding
hebben
HOUBRAKEN
und seine ?Groote Schouburgh" bl. io6 noot.
1) ARNOLD
en zijne drie vrouwen van zijne dochter en haar
3) Het zijn die van den Heer AREND1VIAARTErSZ
echtgenoot en van hunne 2 zonen en 2 dochteren met hunne echtgenoote te zamen 14 stuks. Op het portret
der tweede vrouw staat het jaartal 1597, op dat van hem en dat van zijnderde vrouw1627. Dezekunnendus niet
van C. BISSCHOP
zijn; de latere die dan ook blijkbaar van een zeifde hand zijn, komen mij voor copyen te
maar dan doen ze zijn kunst geen eer aan.
zijn. Misschienzijn deze van BISSCHOP;
3) O. H. 1887,blz. 158.
4) Zie O. H. 1888, bl. 68.
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FERDINANDUS kort na de geboorte
was overleden
en een tweede kind weder
maar
nu
die
zoo ongelijk en zoo
dien naam zou ontvangen
verschillen
hebben ;
groot worden, ben ik geneigd het er voor te houden dat BOLL een neiging had
om zich voor jonger
uit te geven dan hij was, evenzeer als hij zich gaarne
voornaam
voordeed.
Ik vond nog in het begrafenisboek
der Augustynkerk
te Dordrecht
de
volgende

aanteekening :
1641 September.
den y een baer voor iiieester

Ik
Dat

houd

het

voor

korte
waren

Balten in de Neywstraet.
dat deze den vader van FERDINANDUS betreft.
de Nieuwstraat
in plaats van Hofstraat
wordt vermeld,
zeker

als woonpiaats
te doen denken.
De Hofstraat
is een zeer
nog niet aan verhuizing
en dat die aanteekeningen
niet zoo heel accuraat
zijstraat der Nieuwstraat

hier

behoeft

..

is bekend.

JACOB GERRITSZ.
BOR.NWATER.1)
een
stuk van t Oordeel gesclrildez?d door
BALEN 2) vermeldt
Kiiiistig
nog
te
zien
was in de Zalé der Buyte?z Vaderen
Dortenaar
dat
:Jacob Bornwater,
i 563,
ter Groote kerk aan de Lindegracht.
en Mtidir17z van het Heiligengeesthuis
ADRIAEN
Ik heb hier

VAN

DER

BURG.
fout te herstellen.

een grove door mij begane
schilder ALBE-RTUS VAN DER BURGH 3) was geen kladschilder,
ik veronderstelde,
maar een bekwaam schilder uit een aanzienlijk geslacht.

De Delftsche
zooals
Zie

over

hem

o. a.

VAN EYNDE1V en VAN DER WILLIGE.N, Geselt. der

Vaderl.

D. I, bl. 27 1.

Schilderkitnst

GERRITSE
CUYP. 4)
JACOB
ik mijn tweede artikel over dezen schreef is mij geb1eken dat's Rijks
een compleet exemplaar
bezit.
zijner Diversa a1zimalia quadrupedia
prentencabinet
door het al of niet
Het verschil van 12 of 13 bladen wordt geheel verklaard
Sedert

De platen zijn, met inbegrip daarvan,
1-13 gemerkt.
VAN DER KELLEN Dz. bezorgde
een
nauwkeurig
mij
met het door DOHME opgegevene.
afschrift van den titei, dat geheel overeenstemt
dit moet, zooals ik
Allecn
is dat het werkje te Ant?i?erpen verscheen ;
onjuist
mederekenen
De

der titelplaat.
Heer J. PH.

Ik moet hier nog bekennen dat mijne
Amsterdam
zijn.
vroeger opmerkte,
CUYP
het
omtrent
werk
van
G.
J.
eenige wijziging heeft ondergaan.
voorsteiling
'
Ü Zie 0. H. 1888, bl. 76.
2) Beschr. van Dordrecht, bl. 183.
3) O. H. 1888 blz. 80.
I
4) Zie O. H. 1884, bl. 246 en volg. en i88S bl. 80 en volg.
reeds
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Wat

HOUBRAKEN zegt over het schilderen
van Osjes, Koetjes, Schaapjes,
enz. geloof ik nu dat toch op JACOB toepasselijk
moet zijn.
Immers bracht hij
familiestukken
meermalen
dieren
te
En
zoo
op zijn
pas.
hij al geen eigenlijk
is geweest, een ,? TIaieY?sZaleY", zooals Do???E hem noemt, was
Landschapschilder
hij zeker.
Zonderling
blijft het dat HOUBRAKEN zwijgt van zijne portretkunst,
die toch ook reeds bij zijn leven zoo zeer werd gewaardeerd.
Van den Heer Mr. S. VAN GIJN te Dordrecht
ontving ik de volgende
mededeeling:
en Ouderlingen
en Diakenen
der
,,In eene m. s. lijst van Predikanten
Gemeente
alhier,
"Waelsche
Diakenen
"onder
genoemd:

,,en onder

behoorende

a°.

1628.

a-.

1634.

de Ouderlingen
a°.

1641.

tot het archief

der gemeente,

vond

ik

JACOB GERRITSEN.
JACOB GERRITSE CUYP.

.
JACOB CUYP"'
tot
de
kennis
zijner maatschappelijke
bijdrage
positie.
Immers mag men er uit afleiden, dat hij een geacht burger was, van onbesproken
ook het onderschrift
wandel.
zijner huwelijksproclamatie
"p, cla, in
Zij verklaart
templo Galli.
daar bij de Waelsche
Ik vermoed dat CUYP tijdens zijn leertijd te Utrecht,
Het

is eene nieuwe

zijne belijdenis had afgclegd, waaruit volgt, dat de proclamatie
gemeente
kerk moest plaats hebben.
huwelijk ook in de Waelsche
voorgenomen
AELBERT

van zijn

CUIJP 1).

met de door hem
CUIJP kon medeleven
aardig bewijs hoe ALBERT
berustend
men
in
een
dieren
vindt
bij mij
schilderijtje, voorstellende
geschilderde
eene zittende eend met den kop naar rechts gekeerd ; op den voorgrond 3 eieren
Aan
liggende op eenig stroo, alles fraai en met blijkbare voorliefde uitgevoerd.
leest men het volgende rijmpje:
de linkerzijde
Een

Ik ben gebroet te Werkendam
K\vas jonck en goct, doen ick hier quam
sonder te paeren
In Vogelenborch,
\ve1
twintich jaeren.
ick
Heb
geleeft,
hondert
eijers tsjaers geleyt
Daerom ben ick geconterfeijt.
Gebroocken
beenen, toch out geneesen Gesondt en bont is nog myn weesen
1) Zie O. H. 1884,bl. 256 en volg. en 1888 bl. 142 en volg.

'
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En als ick Sijetghen
sterven sal
Soo schryft hoe out en t jaergetal.
1647.
Anno, vyftich dartich daeghen
In October hoort men claeghen
doot dit is al waer
Seytchen
Out zynde dreijentwintich
jaer.
i65o.
links gemerht
Onderaan
A. Cuvp.

.

Het

is in fraai zeventiende-eeuwsch

hooi bij de eieren,

in het donkere

schrift, met dezelfde gele verf als het
van den achtergrond,
op het paneeltje gebracht.

DIRK
In

een

DALENS.

dezen

In den

van 's
Rijks
Catalogus
is
te Amsterdam
1600 te Dordrecht
wordt gezegd
dat hij omstreeks
Museum
Ik
heb
in
het
aldaar
den
geboren.
getracht
geboorteregister
juisten tijd zijner
te doen nasporen;
met de namen
maar te' vergeefs.
De onbekendheid
geboorte
van den naam DIRK staan hiervoor in den weg .
der ouders en de algemeenheid
Dat Dordrecht
was blijkt evenwel uit de volgende
zijne geboorteplaats
levensbericht

van

schilder

huwelijksproclamatie :
g,etr.
17 Januarij.

3 January
1627.
Dirk Daleits, schilder,j.
ot., van Dordrecht.
Goelske?2 Witlems, j.
d., van 's Gravenhage.
't Selaryve?z
van
te 's Gravenhage
leden
het
St.
van
lijst
Lucasgilde

Op de
1632. DIRCK DAELLENS, 1)
, het gilde is opgenomen.

Ik

lees

hieruit

dat

hij in dat jaar

staat :

als meester

in

moet men opmaken dat hij geen begeerd lid van
Uit het hiervolgende
het gilde is geweest.
Den 7 Maart 1636 werd door Dekens en Hoofdmannen aan Dirick Dale?zs,
te mogen verkoopen
8o stucxkens schildesclzitder, ende schoolmeester toegestaan
rijen sonder meer, daerby belovende wt vrijen wil 7vteii Hage te vertrekken, se?-? ende
niet te coiziieit wi1men s?nc.? nooddruft.
Hij zou voor deze verkooping, aan het gild
een recognitie
geve:n van
gl. en verklaarde uit eigen be?;leging, ten minste voor
metterwoon
uit den Haag te zullen vertrekken.
twee achtereenvolgende
jaren

hier

Maar
stuks
dat

meer
Dekens

toen

was afgeloopen,
de verkooping
waarbij
hij nog wel twintig
zich
zoowel
als schriftelijk,
verkocht,
beklaagde
hij
mondeling
hem
en schold
en Hoofdmannen
sÙtisterlyck hadden laten teekenen,

had

1) Obreen Arch. D. III bl. 259·
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ze voor
deelde

1 urcli:e1t en barbaren.
lJe magistraat
wer d er toen in gemoeld en veroorhem om aan het contrakt
met
het
dat hij
voldoen.
gild had aangegaan, te
naar Leiden.
Hij vertrok daarop metterwoon
De verwachting
dat het hem te Leiden beter zou gaan schijnt niet te zijn

want nog lang voor er een jaar om was, liet hij door zijn schoonvader
vervuld,
WILLEh2 LUCAS, aan den deken HENDx. HONDIUS vriendelijk verzoeken, dat Hoofdmannen hem geliefden te vergunnen
weder in den Haag te mogen komen wonen,
dat hij niet sal attenteeren'tgene
hem werd toegestaan
onder voorwaarde :
hetgeen
tot nadeel van 't gild zou strekken,
maar zich zou gedragen zooals een goed gildeis
is van 26 Januari 1637. 1)
te doen.
broeder schuldig
Deze overeenkomst
Hij had den 24 Januari f z2.io st. van zijn schuld aan het gild betaald,
en bleef toen

nog f 20 schuldig.
DALENS schijnt intusschen
in de ordonnantieboeken

want

eenigen naam als schilder te hebben verworven,
van Prins FREDERIK HENDRIK over de jaren

tot

voor : ,,Betaald aan DIRK DALENS, schilder,
1650, komt het volgende
in het ?lzzys Ùz het Noord
"voor het maken van vier groote schoorsteenstukken
stuk
makende
te
's
het
tot
"eY7Zde
f i 200.-.
's Hage
Graveiiliage
f 300.12 Mei
1637

1656 behoorde hij tot de schilders die tegen 16 October waren opgeom mede te werken tot oprichting
eener nieuwe confrerie,
bestaande uit
en
Beelthouwers
Plaatsnijders.
Glasschrijvers,
a)
Schilders,

In
roepen
meester

Tusschen
waarvoor
nadat

zij den

zij langen

DALENS

en

zekere

PIETER COUSYN was een twist ontstaan
maar
ter
ca?nEre van het gild compareerden ;
1659
dat zij op de
werd hun aangezegd,
aangehoord,
Den
Ien Maart
moesten
bewijsstukken
medebrengen.

15 Februari
tijd waren

hunne
comparitie
DALENS welder ter camel', maar nu met de vrouxv van COUSYN, maar
compareerde
werden zij naar de
daar de hoofden
der confrerie
hen niet konden vereenigen,
Toch verschenen
de beide laatsten 22 Maart weer ter
verwezen.
justitie
volgende

maar
gehad
schap

succes, want
met de vrouw van Pieter

zeker

zonder

in de notulen

staat

Tleel ?no?tens
aangeteekend :
Cosyzz en Dirk Datensz. 4)
1661 laee ft Dirck Daelcns een stuck schzlderye, een landDen 7 February
met beeldekens e7Z 1zaekte vrouwkens
van hem gemackt ter camere gebracltt
Daar
dit
niet
hem getaxeert op
verkocht werd liet hij het 1 I Augustus
f 30.-

en by
1662 door
1)
2)
3)
4)
5)

den vendumeester

Jonzs

en 275.
Obreen Arch. D. III,
KRAMM,
Aanhangsel,bl. 40.
Obreen Arch. D. IV, bl. 59.
Obreen Arch. D. IV, bl. 73.
Obreen Arch. D. IV.bI.i3i.

BOCK terug

halen. j)
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de leden

Onder

maar

achter

geteekend,
wanneer dit er achter

der Haagsche
confrerie in 166o staat DIRK DALENS aannaam
:
woont
t'e Rotterdam.
Het is niet te bepalen
zijn

is gesteld.
van eenige Haagsche
schilders in dato 22 Maart 1672
in den Haag
en eenige jaren in Italic heeft
woonde
blijkt
Dit
wel
voor
en
zal
zijn huwelijk zijn geweest.
gewoond
gewerkt. 11)
van 's
is DALENS
den Catalogus
Volgens
Rijks Museum te Amsterdam
Uit eene verklaring
dat DALENS toen

einde

1676

vaaarheen
overleden,
hij, om gerechtelijke
vervolging,
te ontkomen,
was gevlucht.2)
wegens onzedelijke
handelingen
bezit van hem een Italiaa?2sclz landschap
waarin de figuren
Dit Museum
Daar deze in 1648 overleed moet dit
zijn door M. WTTENBROUCK.
geschilderd
is gemerkt D. DAI,ENS en M, v. W.
voor
dien
Het
schilderij
tijd zijn vervaardigd.
hem,

beiden

hem

kende.

In

te

vindt men twee landschappen
Stedelijk Museum van Haarlem
DIRIi
DALENS
1646.
gemerkt
Heer E.
MOES meldde mij dat hij nog de volgende stukken
'

het

De
Museum
"
"
Collectie
Collectie

Zierikzee

te Brunswijk,

Landseliap

zfaet Herders.
D. Dalcizs
D. Daleiis 1660.

van
van

163s .·

Landschap.
,, I<eulen,
Areadiscli La7adsclaap. dirck
„ Hanover,
Groot Landsclaap. D. Dale?z,r 166o en nog 3 à 4 stukken.
EKMAN, Finspong,
stukken in de collecties ALMER en OEBERG.
Stockholm,
SEURMONDT te Aken in 1860. DoYp aan sex rivier D. DAELENS.

's

bezit van hem twee teekeningen,
en naar zes
Rijks Prentenkabinet
van
fraaie
van
WILLEM
SWIDDE.
teekeningen
zijne hand,
prenten
Het is merkwaardig
dat er 5 schilders
DALENS bekend zijn, waarvan drie
met den voornaam
wel eens aanleiding tot verwarring
DIRK. Dit heeft natuurlijk
Ik
laat daarom hunne onderlinge
hier volgen.
gegeven.
familieverhouding
De

door

mij beschreven
en JOHANNES.

WILLEM

waren,
een, DIRK III.

DALENS I had twee zonen
WILL.EM had een zoon,

DIRK

Deze

ik hier

DIRK II en deze

weder

DELEN.
een Dordrechtsche
schilder
worden
geen enkel opzicht
reden
waarom
ik
hem
hier
vermeld
is, dat ik in het
eenige
der Herv. Gem. te Dordrecht
twee aanteekeningen
vond, die

kan

De
genoemd.
Proclamatieboek

VAN

die schilders

in

afschrijf.

1) O. H. 1886, bl. 43.
2) Mededeelingvan Dr. A. BREDIUS.
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8?.1658.
If eer Dirck van Delen, Borgc??r at licelillll,- tot Ar12emn£dcn, Jufr.
van Baleza, Wede van wylnz Adriant
Frmzse vaizdorsteii,
Johanna
wonende a?lzier.
te Ar?2e??2azydeaz.
Proclamatie
29 ju?zi 1659.
Attestatie.
van Ealcn 11111*sVr.
van d' Heere van Del6iz.
,
?olza?ana
_7uffroiiw
schilder
Men zie over dezen
des tableaux et
o. a. de Notice descriptive
du
Musee
a
Rotterdam
p. 54·
sculptures
Boymans
De

ADRIAEN

EMONT.

Slechts

ter loops zegt HOUBRAKEN 1) van dezen schilder dat
hij de leerwas van JOHANNES OFFER1?TANS, Waarom hij ons van dien leermeester
verder mededeelt
ligt in het duister.

meester
niets

door Dr. A. BREDIUS 2), verklaart
Volgens een Not. Protoc., medegedeeld
FREDERICK DE MOUCHERON, ten verzoeke van MARIA KAUW, wed. van ADRIAEN
VAN EMONT? dat. hij met dezen in het jaar 1656 in Vranckeric.k
is geweest, en
o. a. Parijs en Lion heeft bezocht.
Dat EMONT aan zekeren LUST, mede schilder,
nu en dan geld had geleend, waarvoor
deze hem 2 schilderijen
had gegeven, die
te Parijs voor f 80 werden verkocht.
Ik vond in het begrafenisboek

Het

Protocol

der Augustynekerk

heeft

geen jaartal.
te Dordrecht het volgende

aangeteekent :
1662.
September
dei,z 10. Een baer omtrent

het Grootlzooft voor Adcrijen Eeniont cit schilder.
dat hij een Dordtenaar
van geboorte
was of althans voornameDe naam komt in de registers aldaar in dien tijd.meer voor.
lijk daar heeit gewerlit.
In het Schildersregister
van JAN SYSMUS 3) vindt men hem als volgt vermeld:
4i Ee?a landschap,
bleick i.e. E'mont
Emont fruiten.
= Adriaen
Ik vermoed

Dr.

BREDIUS

teekent

dat als boven
Op den Inventaris

landschap

hierbij
gemerkt is.

aan :

de Heer

FICHi:R te Mainz

heeft

een

van ANTHONY VAN DER YEEh,
4) van de nalatenschap
te Dordrecht,
25 Juni 1666, lLomen 5 schilderijen van ADRIAEN EMONT
opgcmaakt
No. 8 Noch èe1t
voor, als No. 2 Een groot stuk schilderij, zijnde ee7z landschap,
No. 22 een st2ilje daczri?mze een laardt,
No. 28 eeiz landschap No. 48
landschap,
een stukje
1)
2)
3)
4)

van EMONT.

Gr. Schouburg D. III, bl. 214.
O. H. i39o bl. 6 noot.
O. H. i8go, bl. 2.
Deze werd mij verschaft door den Heer J. L. VANDALEN,Gemeente-Archivar?S
van Dordrecht.
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PETER

EYKENS.

IMMERZEEL en KRAMM spreken van verschillende
schilders van dien naam;
of een der door hen vermelde degene is waarvan ik de volgende aanteekeningen vond moet ik betwijfelen.
Proclamatieboek
der Herv. gemeente
te Dordrecht :
maar

8yyz alhier
g?etrout den
4 Augttsti
i68o.

3 r ?uly 1680.
Pieter Eyke1ts, schilder,
Raat

Lysbetlz

van

der Nieuwe

Begrafenisboek

van St. Nicolaes
met
wed. van Arie
Dordrecht,
j.

in

Vlaanderen

Dez2ijse van Dongen,
beide woon op den .Boom.

Kerk:

1684 October.
kizzt
van Pieter Eickens, schilder, by 't Grootdzoo ft.
fiet
,
4
1688.
Huwelijk Prod. 4 ?azz2aary
Pieter Eyke71s , schilder, weduwe1zaar, van St. Na'eolaes woii aza de Wyizstraet
Ida Goottsken, j. d., op de lV. have1z.
Van zijne kunst is mij niets bekend.

'

HUBERT

VAN

RAVESTEYN.1)
te
door den Heer J. L. VAN DALEN op het Gemeentearchief
Volgens
in
is
deze
schilder
te
Dordrecht
Dordrecht
Juni 1638
gedoopt
gevonden papieren
en waren
HERMAN HUYBERTSZ VAN RAVESTEYN en AALTJE
zijne ouders
ANDRIESdr.

VERMEY.
De volgende aanteekening

in het doopboek

komt

daarmede

overeen.

1638.
kind Huybrecht.
vader Herman
Hiiyberts
moeder Aelty Andries
Vermey.
trad hij in het huwelijk den 22 December
Zooals ik vroeger
vermeldde
en
eerst
een
op
dertig jarigen leeftijd.
1669, dus
CATHARINA
VAN MEURS, schonk hem in elf jaar tijds
Zijne echtgenoote,
w
.
8 kinderen.
Dit groote gezin en slecht betaald werk zullen wel de redenen zijn geweest dat
Junij

in geen gunstigen finantidelen toestand verkeerde.
hij, zooals ik vroeger veronderstelde,
van een zoon verklaarde hij aan VOORHOF, waarschijnlijk
Bij het overlijden
meer scdauld als g-eld te liebben terwijl
Weeskamer,
weduwe
bij den dood harer dochter JOHANNA (2 Oct. 1697) op de vraag
iiuiic bo7zis. 2)
haar vermogen antwoordde :
`
1) Zie Oud-Holland 1891, bl. 37.
2) Mededeelingvan den Heer J. L. VANDALEN.
een

beambte

van

de

zijne
naar
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is nog niet gevonden.
De juiste tijd van zijn overlijden
den indruk van de eenigzins minachonder
Zijne kunst schijnt door mij,
tende wijze waarop HOUBRAKEN er over spreekt, wel wat te laag te zijn geschat,
de Heer HOFSTEDE DE GROOT, de schildcrijen,
wanneer
gemerkt FR,
althans,
aan hem toeschrijft, 1) wat mij, op grond van het hier volgende, zeer
terecht
voorkomt-

waarschijnlijh
Reeds

het

herhaaldelijk

voorkomen

van

den

toren

der Groote

Kerk

te

uit die stad ;
Dordrecht
wijst op dc herkomst
schilderijen
op de rR gemerkte
maar het opschrift
op het Rijks Museum,
op het schilderij, thans in bruikleen
schijnt dit nog meer te bevestigen.
pakje tabak vindt men het volgende opschrift:
Op een daarop geschilderd
Toback tot Dordreclat iii de A?ieustraet i;rt ?lie?-zherglz.
Het
OY?e?atael Virgiiiis
is gemerkt I-R- 1664.
een korte zijstraat van de Nieuwstraat,
RAVESTEYN woonde in de Hofstraat,
dat ik overigens
niet nader weet aan te wijzen,
waardoor
het huis Blienburg,
stuk

hcm zeer goed bekend moet zijn geweest.
Staat het dus vrij vast dat de vervaardiger
dcr met
gemerkte
moet hebben
dan vraagt men zich af welken
te Dordrecht
gewoond,
daar in dien tijd levenden schilder, dit monogram
ontdekken.
De toewijzing
heb ils niet hunnen
voor.
komt mij dus zeer gerechtvaardigd
De
merkt.

stukken
anderen

zou kunnen
aan

aanwijzen en dien
HUBERT VAN RAVESTEYN

HOFSTEDE DE GROOT zegt dat de meeste werken met
gedoch
ietwat
droog zijn uitgevoerd, terwijl
toon, zorgvuldig
indruk geven.
opgezette
lichtjes aan het geheel een onrustigeu
Hij

Heer

in een bruinen

de

scherp
maakt evenvel

eene

uitzondering
overecnkomt

voor het hierboven

vermelde

schilderij,

wellks
in het

met een, eveneens rR gemerkt stukje,
geheel
van den hee.- C. G. 'T HOOFT, directeur van het Museum Fodor.
Van zeer bevoegde
dat dit laatste een zeer
zijde werd mij verzekerd
werk
is.
verdienstelijk
Ik las in het Bulletin van den Oudheidkundigen
bl. 139:
bond, 3ejaargang
werd
het
Museum
te
Rotterdam
eene
FREDERIK
Boymans
op
veiling bij
,,Voor

schildertrant
bezit

??MULLER (26 Nov. 1901) voor f 290 gekocht een fraai paneeltje met een rool:er
een der zeldzaam voorkomende
interieurs van den Dordtschen
,,en een drinker,
,,schilder HUBERT VAN RAVESTEYN". Op mijn verzoek deelde de Heer HAVERKORN
VAN KIJ-SEWIJK, directeur
van dat Museum, mij mede dat op een daarop voorton het merk
komende
wordt gelezen;
het paneeltje is hoog 0.26 br. 0.20.
VAN
den
Heer
is
van A. CUYP in te zien.
er
invloed
de
RijSEWIJI,7,
Volgens
1) Oud-Holland I90I, bl. 121 en volg.

-
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.

ABRAHAM

STAPHORST.

van CASPAR STAPHORST., van 1618 tot 1643
aan zijn dood
te Dordrecht.
tot
Hij was
predikant
met MARIA KEUTERS, uit welk huwelijk ABRAHAM werd geboren.
Tijd
gehuwd
en plaats zijner geboorte
worden niet vermeld, maar uit eene mededeeling van den
Heer P. A. LEUPE 1), waaraan ik de meeste levensbijzonderheden
ontleen, volgt dat
deze omstreeks
en
dus
te
Edam
De echtelieden
moet
hebben
1638
plaats gehad.
schilder

Deze

te

Edam

was een zoon

en

daarna

maakten
werd
het

waaraan
23 November 1633 een testament
24 November 1645 een codicil
Het
kort na het huwelijk,
komt
voor
dat
het
testament
mij
toegevocgd.
codicil tijdens
ziekte der vrouw, en de gedachte
aan spoedig overlijden is

II Augustus
MARIA KEUTERS overleed
1646. Volgens dit codicil wordt
gemaakt.
der vrouw de verplichting
Ds. STAPHORST bij vooroverlijden
opgelegd zijn zoollell 2)
een beaezvaam ambacht te laten leeren, of iets a1zders, waarmede
zij door dezvereld
zozsde?z ku?zne?a ? E-?-ake?z. Een eenigzins
dat een vader daartoe van zelf verplicht

zonderlinge
bepaling ;
is en niet bij testament

men zou zeggen
behoefde

daartoe

te worden

aangemaand.
tot de kunst had, werd door zijn vader bij een
ABRAHAM, die neiging
Toen hij naar zijn
in
de
leer
schilder
bij wien wordt niet gemeld.
gedaan,
zich in die k01ZSt na geleJ ezalzeyt valz tyd zuel geëvertZteert had,
dacht
zeggen
met grooter respect
zijn vader goed hem naar Italie te zenden, alwaar de ; ?o?ast
ve?' izits lzy
^cel2eYtziyt,_qevocrt en legde hem als subsidie voor de reis en onderhoud,
zwak
??i?zsteJZ
vatl,
een
toe
van driehonderd-vijftig
was,
zy?2e
jaargcld
1zog
gulden
was om
Mij dunkt dat het geen bewijs van groote vadcrlijke bezorgdheid
een jongen, die toen 15 a 16 jaar kan zijn geweest, zoo de wijde wereld in te zenden.
Toen
jarigheid
menageren

van zijn vader, gedurende
ABRAHAM, met goedvinden
zijne minderreis
was
had
zich
zelf
te
jaar op
geweest,
hij "door
grootelijks
en sober te behelpen",
over niet meer dan ruim zeshonderd
gulden

zoodat hem, naar zijn meening, volgens toezegging, nog zestien honderd
beschikt,
te goed kwam, die hij nu verlangde
en vijftig gulden
te ontvangen :
maar de
vader weigerde aan dien eisch te voldoen.
Deze en nog verschillende
bijkomende
dat de zoon bij meerderjarigheid,
den vader in rechten
gaven aanleiding
en de zaak tot voor het hof van Holland werd gebracht; doch de gedaagde
wist het zoo ver te brengen,
dat het Hof den zoon in het ongelijk moest stellen,
het vonnis van schepenen
van Dordrecht
en den zoon condembekrachtigde,

redenen
betrok

neerende

in de kosten

van het proces.

30 July

1666.

1) Obreen Arch. D. II, bl. 279 en 280.
hertrouwde en overleed Nov. 1679. Hij liet zoowel uit zijn eerste als tweede
2) Ds. STAPHORST
huwelijk zonen na. SAMUELdie in 1660 prcdikant te Heerjansdam was, moet een oudere broeder van
As?A?3nMzijn geweest.
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Dr. SCHOTEL 1) zegt dat CASPAR STAPHORST een hoogst ernstig, regtzinnig
van zeden doch heftig in manieren was, en
en godvruchtig
herder,
gestreng
kerk te Dordrecht
HOUBRAKEN 2) ,,dat hij menigte van jaren de Gereformeerde
van
den
zoon
heeft gesticht,"
met leer en voorbeeld
terwijl hij
getuigt,
,,dat hij
was maar een losse bol, die in levenswandel
niet naar
een good portretschilder
Z'llde kroeg
'T we?d ??zaczr korts'wijl bf hem gerel?e?zt als
zijn vader aardde.
een stztk kr?i(i nam, of een stuk laoutskolen, e?z daarmee op den initur
zitte?tde,
een Preekstoel
teekeizde, en dtzariii celZ 7?a?zrze je met eerz lafa? ezz baal't, en dan
tot z? ?z kittebroers
zeide, wilt
iiz'y*izvaar celZs
dat een zoon zijn vader op die wijze be spot ;
Wie zal het niet afkeuren
van den vader tegen hem niet tot eenige verontde handelwijze
maar strekt
schuldiging ?
,
Het is den Heer

,
LEUPE uit de stukken

dat ABRAHAM de jaren
gebleken,
en
doorgebracht,
dat hij na zijne terugkomst,

1656, 1657 (en 1658?) in Italie heeft
in Engeland
tweemaal
tenminste
verblijf heeft gehouden.
HOUBRAKEN over zijne portretkunst
Behalve
hctgeen
zegt, heb ik geen
De
Heer
MOES meldt mij
E.
W.
enkel bericht over zijne schilderkunst
gcvonden.
Woburn
ecn
is
van Lord ROBERT
dat bij den Duke of I3edford op
Abbey
portret
A. STAPHORST.
RUwELL, gemerkt
is mij niet bekend.3)
De tijd van zijn overlijdcn
ARIJ

HUIBERTSZ

VERVEER.

Volgens HOUBRAKEN 4) werd deze schilder te Dordrecht
geboren, maar de
hem
onbekend.
Daar
evenwel
dat VERVEER
wanneer
bleef
mededeelt
hij
tijd
van St. Lucas kwam en de opname daarin van
in 1646 in het .Kzi?zst? e?TOOtsclaczp
had, zal men niet veel
doorgaans
op hun twintigste
jaar plaats
stadgenooten
1626 te stellen.
door zijn geboortejaar
mistasten
op onlstreeks
In het boek van IÚzechts elZ Leerjongens
van het St. Lucasgild,
te Dordvan J. G. CUYP opgeteehend :
1641 oTSZte sclzildeYezz
recht, staat als leerling
Aryen

Hieybertse de
In weerwil van het verschil

baar

in den naam, meen ik dat men hier ontwijfelmet den VERVEER van HOUBRAKEN te doen iieeft,

Zie

hier in 't kort

Heel

veel eer schijnt de meester met dezen leerling niet te hebben ingelegd.
wat HOUBRAKEN omtrent zijn werk en levenswijze zegt. Hij

i) Kerk Dordr. D I, bl. 439.·
2) Groote Schoub. D. II. bl. 344 en
3) Uit een zeer verward bericht door den Heer LEUPEovergenomenuit VANDERAA'sBiogr.Woorden
in 1696 is overleden.
boek, moet men opmaken, dat ABRAHAM
4) Groote Schouwburg,D. III, blz. 213.
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schilderde

maar meest historien
waar veel naakten in kwamen.
somtijds portretten,
was robbeli ,q; maar het meest wat de kunstkenners
Zijn schilderwijze
tegen zijn
werk hadden,
was dat hij het vleesch te ?7??- van k1eur maakte en meer naar
kracht als naar helderheid
streefde, waarom hij veel gebruik van beenzwart maakte.
schilderde
maar
maakte
Hij
veel,
weinig af en begon maar weer iets nieuws,
zoodat

was met half beschilderde doeken en paneelen.
zijn schildervertrek
opgepropt
nadat
een
een gezelschap
van schilders bij zich
Eens,
hij op
namiddag
had gehad, waar veel gedronken
was maar weinig op het vuur was gelet, geraakte
des avonds
zijn huis in brand, ivaardoor ook al die rommel van onafgewerkte
stukken
vernietigd
werd, wat zeker een der oorzaken is, dat weinig van zijn
werk is overgebleven.
BALEN ') verhaalt
dat op een kamer van het scfiipfitde71 gildehuis een
te zien was, ter eere van Prins WILLEM III, geschilderd door ADRIAAN
van het Schipluden
Het was een allegorische voorGilde.
VERVEER, in opdracht
ter
aan
de
van
stelling
herinnering
benoeming
gemelden Prins tot Stadhouder,

schilderstuk

die 27 Juni 1672 te Dordrecht
plaats had.
Deze schilderij
werd aanvankelijk
gehangen
op het stadhuis, ter plaatse
waar kort te voren, het door het volk vernielde stuk ter eere van CORNELIS
van zijn tocht naar Chattam
had gehangen.
Die
DE WITT en ter gedachtenis
schijnt het echter niet lang te hebben bekleed, want zooals hierboven
eereplaats
is gezegd, reeds toen BALEN zijn werk schreef (1676)
Ofschoon die verplaatsing
van het Schippersgildehuis.
laat
er

was het te zien op de kamer
zich uit politieke redenen

Wat
daartoe hebben bijgedragen.
zal wellicht geringe kunstwaarde
verklaren,
even als de tijd van zijn
is mij onbekend,
met dit stuk verder is geschied

overlijden.
van aanzienlijke
KRAMM, heeft hij ook portretten
personen geVolgens
dat
den
Ruwaart
CORNELIS
DE
WITT.
a.
van
o.
schilderd,
vindt men tegenover
In BALEN's beschrijving
van Dordrecht
bl. 226 een
ziet men eene poort op
van JOHAN DE WITT.
Op den achtergrond
portret
Zou dit ook A. DE VEER beteekenen ?
welker zijwand het merk AD V staat.
Hilveyszi??a, October

1903.

1) Beschrijvingvan Dordrecht, bl. I60.

van

Portretten

Johannes

Wtenbogaert

DOOR
DR.

B.

TIDEMAN

JZN.

¡ ET is mogelijh thans, door voorlichting
van den Heer E. iKT.ATOES
' te
van de portretten,
die er in het binnen- en buiAmsterdam,
tenland
bestaan van JOHANNES WTENDOGAERT, eene lijst op te
maken, die uitvoeriger is dan de opgave gegeven door Dr. ROGGF.1)
)
naar tijdsorde
der vervaardiging
van de
, Hier volge de opgave
in olieverw, de daarvan genomen gravuren of etsen.

portretten

VAN P. MOREELSE,
SCHILDERIJ
gem. 1612.
Dit nog niet teruggevonden
portret kennen wij door eene gravure van de
hand van JACOB DELFF uit het jaar 1610. (Muller no. 5528 Prentenkabinet)
WTENBOGAERT zelf zwijgt er over in zijn Le'iJell. In 1612 was WTENBOGAERT
I.

te

.

der Utrechtsche
hij 26 Aug, neder zat aan de bestuurstafel
de kerkor?.ie te helpen vaststellen,
welke in die provincie, voor een
den
vrede
mocht
tijd,
kerkelijken
waarborgen.
Van de bovengenoemde
HOUBRAKEN eene verkleinde
gravure vervaardigde
Utrecht,
om
synode

waar

copie (i1 uller: no. 5 529, 5530, 5532, 5555, Prentenkabinet)
maar op de afdruhlien
wordt als vervaardiger
van het origineel VAN RAVESTEYN genoemd.
Volgens
advies van Dr. WARTIN was zulk eene willekeurige
in die
onjuiste aanduiding
dagen lang niet zeldzaam, en een nauwheurig onderzoek doet zien, dat HoU?RA??EN
in sommige opzichten DELFF niet nauwkeurig
heeft nageteekend.
ao 1631,
VAN MICHIEL
II.
1. SCI iILDERIJ
MIEREVELT,
WTENBOGAERT verhaalt
dat hij 2 Juli r63z uaar
Delft ging om
kranken

burgemeester

"Intusschen",

schrijft

GERRIT
hij,

,,liet

MEERMAN te bezoeken
ik

toe dat de vcrmaarde

en zijn tijd III, bldz, 317 noot 2.
1) Joh. WTtenbogaent

en tot den
schilder

den

7 Juli bleef.
Mr. 1\lICIIIEL
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Dit portret zal nu
mij op zijne ernstighe
conterfeytede".
begheerte,
volgens Dr. ROGGE dat zijn, wat in het bezit is van de Remo n stra nts ch-Gereforte Rotterdam.
meerde Gemeente
Uit den winkel van MiEREYELT kwamen
nu meerdere
van
portretten
MIERVELT

VVTENBOGAERT voort, van de hand van dien meester
het overlijden van den schilder, 29 Juli 1641, waren
WTENBOGAERT in den winkel onverkocht.
II.
HOOFT

en van zijne leerlingen.
er nog twee portretten

Bij
van

VAN
2. SCl-iIL.DERIJ
1632, in het bezit van Mevr. de douairiere
GRAAFLAND VAN SCHOOTER VLIELAND, geb. HOOFT GRAAFLAND te
PORTRET
VAN MARIA PETITPAS,
Als pendant daarvan ook aldaar :

Utrecht.
tweede echtgenoot
was de weduwe

van WTENBOGAERT uit het jaar 1637. Deze MARIA PETITPAS
FRANCOIS AUX-I3REBIS en woonde te Wezel.
Zij huwde
2 April 1606 en overleed aldaar 23 April 1640.
WTENBOGAERT te 's flage

met
Sinds

1634

was

van

zij lijdende,

en in 1637 weder herstellende.
van Oude
op de tentoonstelling

Beide

schilderijen
Kunst te 's Hage
geweest
zijn tentoongesteld
in I 890. Op het Gemeente Museum te 's Hage berusten gravures van beide portretten,
eit ll2ededeeliJZ? eo 1903,bld. 2 en 4.
in "die Hag/w, Bfdragen
die werden overgenomen
II.
onder

3. R?iks

Museum.

Catalogus

3e druk,

bld,

83.

Oostelijk

cabinet

no. 928.
II.

4. KonÍ1zk¿ijk cabinet va?2 scliilder??eii te 's Gravenltage,
uit het Depot.
no. 507 (no. 2I3A).
Af komstig

?laa?Yitslaatz:r

Gemeente te Haarlem,
64 X 52,5.
5. Rcmonstra71tsch-Géreformeerde
VAN
van
C.
in het
Mr.
M.
van
de
HALL,
overgegaan
verzameling
Afkomstig
en
aan
door
erven
de
Haarlemsche
bezit van Dr. J. TIDEMAN, Hoogleeraar,
zijn
uit
MIEREVELT's
is
Men heeft er
De
school.
schilderij
geschonken.
gemeente
in
of
DIRK
DE
KEYSER
HOFSFEDE
DE
Dr.
THEODORUS
van
gezien.
de hand en genre
GROOT was zoo vriendelijk mij als zijne meening mede te deelen, dat het wel degelijk
uit MIEI?EVELT's atelier is en door MIERETELT zelven is bijgewerkt. De afmetingen beII.

wijzen, dat het niet is het portret van WTENBOGAERT, dat den 5 April I8I2 uit de
voor 2 gl. 10 st. In den catavan JEROMUS DE BOSCH is verkocht
verzameling
aan HONTHORST toegeschreven
25X26.
logus (Kon. Oudheidk. Gen.) wordt dit portret
ao
Museum te Berli/n,
uit de collectie
II.
163 2. Afkomstig
6. Koninklfk
aan
werd
den
die
in
verkocht
Heer
SUERMONDT
te
Is7
BLOKHUIJZEN
Rotterdam,
te Brussel
Tentoongesteld
in 1874.
de collectie Suermond

te

Aken.

in 1873.

Leven en KerkelijkeBedieninghe,pag. 477.

De Pruisische

Regeering

kocht
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I
7. Copie naar X<IIEREVELT door een
te Leid,,7z.
in de Um:versiteitsbibliotlteek

II.
.

X

8. id. naar de gravure

II.

kladschilder

op

een

plank e

v. DELFF bij de Rcmo1Zstrantsclt-Gereformeerde

Gravenhage.
de meest
MIEREVELT zijn vervaardigd
W. DELFF. Muller: no. 5 516 geplaatst

Naar
Door
en

voor

het

bekende

gravures :
voor de Prcaicatieën

van LeVC1t dat in het bezit

exemplaar

van 1644
is van de Remonstrantsch-

te Rotterdam.

Gereformeerde

gemeente
latere drukken

Twee

door

TONGERLOO. Muller:

no. 5517.

95 18.

door F. DE WIT. Muller : no. 5519.
door H. FOCKE. Muller:
no. 5520.
Muller:
VISSER.
no. § §2 1.
door JoI3S.
door

TONGEREN. Muller: no. 5523.
ViNKELES. Muller: no. 5524 overgenomen
1624 X 66, ed. Amsterdam
1624 X 70.

door

in Baardoyt's

ed. Zutphen
van Pars 1701. pag. 2 r 7.
In : Index Batavzàls
TAUREL gaf eene gravure in Arend's Gesch. d. Vaderl.

III. 2 st. bldz, 47 I.

VAN REMBRANDT
VAN RIJN, gem. Rembrandt
SCHILDERIJ
in Engeland.
van Lord ROSEBERRY op Mentmore
1633, eigendom
van dit portret is aangegeven door WTENBOGAERT zelven. In
De oorsprong
III.

fec.

II?Ie?yroYieE'yz,

r.

zijne l\femorieën 1) teekent hij aan : ,, 1 3 April
voor ABRAHAM ANTHONISZ".
Deze woorden'

door REMBRANT
1633 uitgeschildert
de later te
kunnen niet aanduiden

meester. 2) De uit de dagen der verbolgenheid
tegen de
wel bekenc1e vischkooper
ABRAHAM ANTHONISZ, wonende op den
der Warmoesgracht
en Heerengracht3)
die OLDENBARNEVELT's
te Amsterdam,

vermelden

ets van denzelfden

Remonstranten
hoek

GEESTERANUS herbergde, deed voor zijn rekening
plaatste in zijn kelderboog,
met de eene hand op de borst,
WTENBOGAERT afbeelden
in staande
houding,
staande
tafel
met
een
en
de
in de andere hand.
Aan
een
handschoen
bij
boek,
beeld

'

speurzin van Dr. HOFSTEDE DE GROOT danhen wij de ontdekals:
beeld, oudtijds
,,an old Dutch
king,
Bourgemaster",
aangeduid
\;VTENBOGAERT voorstelt.
In r 807 vervaardigde
GUI51:PPE LONGI van dit portret eene gravure, die

den

talentvollen
dat

dit

wel is vermeld

op den Catalogus

van het Bureau

d'Estampes

te Parijs, maar daar,

1) Bibl. Rem. Seminarium Handschrift no. 66 (UniversiteitsBibl. te Leiden) J\Iemorie?n1624-1633
bevindt zich onder de Handschriften der Rem.
de compioir Almanak. Een extract van STOLKER
Geref. Gemeentete Rotterdam no. 365. Eee extract uit de Memorie x6x3-x64i van de hand van Dr.
toen nog student) Bibl. Rem. Geref. Gemeente te Amsterdamno. 196** (UniversiteitsBibl. te Amsterdam).
2) ROGGE.Wtenbogaert III. 274.
Kohier van de 20OStC
penning. bldz. 16.
3) FREDERnKS.
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het ijverig zoeken van den Heer G. BUSKEN HUET, niet is kunnen gevonden
Weldra zal in de verzameling
van BODE, het 8st deel, van dit
worden.
eene
door
HEUSE
Door de welwillendheid
van
portret
heliogravure
verschijnen.
Heer
den
SEDELMEYER te Parijs mocht ik voor mij, en enkele belangstellenden
van deze een photographischen
afdruk laten vervaardigen.
ondanks

III.
VAN REMBRANDT
VAN
2. SCHILDERIJ
RIJN,° gem. 1633,
X o.70.
Museum
te Stokholm
no. 585. Een borstbeeld,
waarschijnlijk
aflcomstig uit de verzameling van ADOLF FREDERIK, LOUISE ULRIKA en GUSTAAF II
0.70

van Zweden.
III.
3.
Prentenkabinet

Een

bij BODE II. 71.
heliogravure
VAN
ETS
REMBRANDT
VAN
8e druk

bldz.

RIJN van 1633. Rijks Museum
Muller:
no. 5513. Copie door

catalogus,
156.
Muller: no. 5514. Copie door BAASE uit 1765 bij Muller: 5515.
Uit deze opgaven blijkt dat in dit jaar 1633 de kunstenaar
zich veel
WTENBOGAERT heeft bezig gehouden.

VAN Loo.

VAN
ao 1634 I.22 X o.96.
SCHILDERIJ
J. A. BACKER
de
Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Amsterdam.
kniestuk, op doek, bij
het
van
hoofd
alleen in het. Uitleenbureau
der Academische
Copie
theek te Leiden so X 64.
IV.

met

Groot
Biblio-

de Waalsche Gemeente te'sGravenhage.
Photografie van de geheele schilderij bij
Ten slotte wil ik hier nog opgeven de Catalogussen
die tevergeefs
door
van WTENBOGAERT vermeld zijn: verkooping
1111Jgezocht zijn, waarin portretten
van JOHANNES MARKUS 1750, verkooping
Verkoor9 April 1752,'S Gravenhage.
PIETER YVER een portret kocht.
ping 20 Maart
1780, waar de kunstkooper
z I Nov. a87 ? door de firma GIJSELMAN. Daar is een
Amsterdam
Verkooping
verkocht van WTENBOGAERT 1.15X0.04
portret
op doek, maar daar deze firma
haar Archief
is
meer na te gaan, waar dit
tot op 1880 vernietigd
niet
heeft,
portret gebleven is.
Op 23 April 1811 heeft de firma WILD en ALTHEER te Utrecht verkocht
van WTENBOGAERT van een onbekenden
meester, groot 2 voet bij
portret
duim
het
te
Oudh. Gen.
7
op
Amsterdam.)
(catalogus
is met portretten
Het kan ook wel zijn, dat er hier en daar verwisseling
is
den
Van
dezen
van den ontvanger
Oct.
WTENBOGAERT.
4
1892 te Amsterdam
van de hand van GOVERT FLINCK, dat
verkocht
een portret
op doek 51 44
een

thans

op het Rijks

Museum

is.

GERBIER

BALTHAZAR
DOOR
DR.

M.

DE

G.

BOER.

deese hooghe eer vercreegr? hij door Pictuur,
Doch hij oock meester was in d'eel Archi'.ectuur,
In Mathematica en in Gheometrie
Seer fraai in Perspectief en oock Cosmographie,
En in Geographie een wonder inseigneur
Jae in veel consten meer een geestigh inventeur".

..

OEN CORNELIS DE BIE in zijn ,,Gulden Cabinet
de verdiensten
van BALTHAZAR GERBIER bezong,
had hij aan bovenstaande
van
opsommin?;
en ander kunnen
Wat
Begonnen

als

schilder

was

's mans

voortreffelijkheden
nog gerust het een
te kort te doen.
zonder
waarheid
de
toevoegen,
GERBIER in zijn veel bewogen leven al niet geweest ? a

en beoefenaar

der "edele

penneconst",

voelde

hij weldra

voor tde diplomatie
en vertegenwoordigde
den Engelschen
roeping
jarenlang
aan
het
Brusselsche
ruimschoots
vindend om toe
koning
hof, daarbij
gelegenheid
te geven aan zijn zucht tot intrigeeren.
Na zijn ontslag als diplomatiek
agent
was het de sociale questie, die zijn aandacht
en
de
trachtte
o.a.
hij
belangen
trok,
en die van zijn eigen
der armen
beurs door het oprichten
van banken van
naar VANDIJCK.
i) Antwerpen 1661, pag. 248, met portret van GERBIER
- -- ,,
,

,-
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te behartigen.
Toen zijn plannen mislukten,
wendde hij het fluks over
leening
een anderen boeg en richtte een hoogeschool
waar
op,
hij de meest uiteenloopende
als de stuurmanskunst,
de cosmografie
als de
vakken, zoowel de welsprekendheid
men hieraan
doceerde.
versterkingskunst
Voegt
toe, dat hij nog op 67jarigen
en een kolonie in Guyana ging stichten en
leeftijd een goudmijn wilde ontginnen
zich ten slotte op de architectuur
neemt. men
toelegde,
daarbij in aanmerking,
van zooveel beslornmeringen
dat hij temidden
tijd vond voor het schrijven van
over de haringvangst
en over helsche machines,
over de lakenverhandelingen
en
van
over politick
over het stelsel
COPERNICUS, dan
nering en de bouwkunst,
dat men hier van een welbesteed
zal ieder mij toestemmen,
levcn zou kunnen
ons
dertien ongelukken"
spreken, als niet het spreekwoord :
"tcvaalf ambachten,
waarschuwend

voor

den geest

stond

1).

1592 te Middelburg
gesedert
kort
De
ouders
zich
hadden.
waar
boren,
gevestigd
kwellingen,
zijn
waaraan de Hugenoten
tijdens de insluiting van Parijs door HENDRIK VAN NAVARRE
ANTOINE GERBIER deen
hadden
van de zijde der Katholieken
blootstonden,
en
in
de
van
te
verlaten
zich
besluiten de hoofdstad
Republiek te vestigen2).
Frankrijk
als woonplaats
koos. Reeds
Het was geen toeval, dat hij zich Middelburg
had
eveneens
16de
eeuw
daar
der
ANTOINE
in den aanvang
zijn grootvader,
BALTHAZAR GERBIER

werd

in het

voorjaar

van

handel gedrevcn ;
zijn dochter ISABEAU was daar in 1 $3$
aanzien1ijken
geheeten,
DE
PlERRE
naar
met
in het huwelijk getreden
MOUCHERON, pas uit Normandie
Toen echter ANTOINE kort na het huwelijk
van Zeeland gekomen
de hoofdstad
zoo bezwaard, dat zijn wcduwe huiverig
inboedel
bleek
zijn
zijner dochter overleed,
De zoon, de vader
op de kist legde.
en
verliet
keerde
van bovengenoemden
ANTOINE,
daarop Middelburg
vermoedelijk
kort
daarna
zaak naar
DE
MOUCHERON
naar Frankrijk
verplaatste
zijn
terug.
vooral
onder
waar
BALTIIAZAR
het
handelshuis,
het snel opkomende
Antwerpen,
DE MOUCHERON, tot grooten bloei kwam.
was de erfenis

te aanvaarden

en de sleutel

1) Deze studie heeft zijn ontstaan te danken aan een opmerking van wijlen Prof. FRUIN,die mij na
het verschijnen mijner dissertatie schreef: ,oudt ge geen lust hebben, nu ge U al zooveelmet GERBIER
voorbeeld van het leven van een toen?
bemoeid hebt, zijn gansch avontuurlijkleven eens te beschrijvenAls
maligen diplomatielen avonturicr zou het niet van belang ontbloot zijn", en mij een aantal aanteekeningen
ten gebruike afstond. Dat deze aanteekeningen mij van groot nut waren, behoeft geen betoog. Ook van
andere zijde ondervond ik bij het verzamelender zeer verspreide bouwstoffenvriendelijkehulp, in 't bijzonder
en Prof. C. H. TH. BUSSEMAKEI?;
daarvoor mijnhartelijkendank.
Prof. H. BRUGMANS
van Dr. A. A. B1:EL)IUS,
in de Diet. Nat. Biogr. Met de letters K. B.
Veel nut had ih verder van het uitnemende artikel over GERBIER,
gaf ik aan, dat de geciteerde pamflettenin de Kon. Bibl, aangetroffenworden.
2) Wanifestedu Chevallier Lalth. Gerbier: Thysiana 2258. Sainsbury: Original Papers of Rubens,316.
waren vermoedelijkuit dezelfde
Balthazar de Moucheron.13. Ook de GERBIERS
3) DE STOPPELAAR:
streken afkomstig ; nog lar.g daarna leefde te Rennes een familie van dien naam.
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Toen

.i:

ten

een lid der familie GERBIER zich te Middelburg
de MOUCHERONS weer in deze stad teruggekeerd,
daar de

tweeden

male

waren
ging vestigen,
van
verder verblijf in die
door PARMA hun als Protestanten
inneming
Antwerpen
ook al hadden de Zeeuwen den weg naar
stad onmogelijk
zou hebben gemaakt

niet afgesneden.
werden door hen gastvrij ontvangen;
De vluchtelingen
bij
den doop van hun zoontje, welke den 12en Maart a 5c)2 in de Waalsche kerk plaats
genoemd
vond, trad BALTHAZAR DE MOUCHERON, naar wien de jonggeborene
werd, als getuige op.

zee

Evenmin

als

en
die zich als zijdewever
begunstigd.
Bij zijn dood in 't jaar 1598
sommen zoowel aan voorgeschoten
geld als voor

zijn
door

werd

grootvader
de fortuin

ANTOINE,

vestigde,
koopman
bleek het, dat hij aanzienlijl;e
aan zijn verwanten
goederen
geleverde
familie

kort

ouderen
jaren

daarna

broeder

Naar alien schijn is de
schuldig was.
de kleine BALTHAZAR werd althans door een

uiteengespat;

naar

Zuid-Franhrijl?

gebracht,

waar

hij te Bordeaux

een aantal

doorbracht

'l.
niet, wanneer de jonge GERBIER weer in ons land teruggelseerd
is
ons
iets bekend over zijn opvoeding
Misschien
en leermeesters.
evenmin
is,
zou men uit het feit, dat hij na den dood van GOLTZIUS een hoogdravend
ter eeren van den lofwecrdighen,
ende gheconstrijcken
"Eer- ende claghtdicht
We weten

leerden

schilder, plaetsnijder
dat er tusschen
opmaken,

hebben

ende

meester

GERBIER

en

van de penne"
GOLTZIUS een

in het licht gaf, kunnen
nadere betrekking
zou

de vraag, of GERBIER misschien
onder GOLTZIIJS' leiding
het
geeft
gedicht geen antwoord 2),
ons enkele
Bij enkele
geeft het gedicht
nuttige
aanwijzingen.
zooals
zoo vele
vindt men het vermoeden
dat
schrijvers
GERBIER,
uitgesproken,
andere schilders,
een reis naar Italie zou hebben ondernomen.
In het Eer- ende
bestaan.

Op

heeft gestaan,
Toch

Claghtdicht

waarschuwt

hij

echter

jonge

kunstenaars

bepaaldelijk

om Italie

te

zal vermoedelijkook in verband gestaan hebben met de slagen, die in
1) Het vertrek der GERBIERS
dit tijdperk de MOUCHERONS
tzoffen (zie DE STOPPELAAR
t. a. p. aanteekeningen26). Het juiste tijdstip is
dat hij 6 jaren oud naar Bordeauxging
niet bekend. In 't pamflet uit de Thysiana 2258 zegt GERBIER,
elders (Sainsbury 316) spreekt hij van 8jarigen leeftijd. Daar hij ook mededceltin 't jaar 1600 te Middelburg
en FREDEIUK
HENDRIK»dien onoverwinnelijckenMars ende dien Phoenixder
te zijn geweest, toen MAUKITS
helden uit den heerelijckenslag in Vlaanderen" terugkeerden, schijnt mij de tweede opgave het meest waarschijnlijk (Aenmerckingeende doen van Keysers, Koninghen enz. Hs. Oranje-Nassauboekerij in de Kon.
Bibl. No. 170).
2) Het gedicht, waarvan het eenige mij bekende exemplaar in de stedelijke bibliotheek te Haarlem
berust, is in 1620 te 's Gravenhagegedrukt. G. klaagt daarin zeer over de onverschilligheidder Haarlemmers
aangaande GOLTZIUS;zij hadden diens lijk ,in de aerde ghedouwt sonder dat yemant lesen kan, waer hij
leyt." Het lofdicht, waarvoor hij te Haarlem geen uitgever kon vinden, werd ook pas twee jaar later in
's Gravenhagegedrukt. Zijn eigen dichterlijke gaven schatte hij overigens niet hoog : ,De studie van andere
c.onstenmyn soo te werck stellen, dat ick geen tijdt en hebbe om op den bergh der musen te climmen".
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bezoeken,

waaraan

men volgens

hem

gewoonlijk

veel te groote

waarde

toekent,

/,die een esel gaet, niet licht weer keert een peert".
Alleen

de Tiber

in Italic

herinnert

volgens

hem

nog aan de Oudheid :

"al wat in Romen staet syn hout' en steenen baken,
Die onse konstenaars doen op een doolwegh raecken.
0 ghy leergierge jeught
Slijt niet dijn duren tijt om dees afgoon te prijsen!"
dat GERBIER, die zoo prat gaat op alles
aanmerking,
wat hij beleefde,
nergens van een rcis naar Italie spreekt, dan kunnen we deze
der bedoelde auteurs stellen.
gerust op rekening van de verbeeldingskracht
Uit een andere passage blijkt, dat GERBIER groote bewondering
voor de
voor ANNA,
dochters van ROEMER VISSCI3ER gevoelde,
Neen

we

nu

in

De bloem van Nederland, wiens naem niet sonder roemen
En can syn uytghedruckt
en voor ,?jouffrou

.

TESSEL SCIIAE,

Godtheyts schepsel reyn en spieghel van de Deught;
TESSEL en ANNA twee nymphen sijn in 't kort
In wie de Hemel heeft de gratien al ghestort."
GERBIER vernemen, is, dat hij
stellige bericht, dat wij omtrent
in
was
van
Prins
MAURITS.
dienst
1615s
Volgens sommigen zou hij
door zijn kennis der versterkingskunst;
hebben
aandacht
mij
getrokken
in
dienst
van
dat
eerst
MAURITS
het daarentegen
voor,
hij
waarschijnlijker
Het

eerste

omstreeks
diens
komt

welke hij in later jaren
opdeed,
is
Waarschijnlijk
hij gewoon als klerk of schoonqualiteit althans voelde
schrijver bii MAURITS in dienst geweest, in laatstgenoemde
Zooals
om
GOLTZIUS
te
een matroos het
zich
beoordeelen.
ook
bevoegcl
hij
meeste verstand heeft van zeilen,
'
,,soo spreeck ick dan met recht.
Dat ick van jonckheyt af de Penn heb leeren mennen
En die daer in mijn tiidt sich med' gheoeffent heeft
Veistaet oft ick wel weet, wat arbeyt dat sij gheeft
Om d'allerhoochste vaen van haren top te haelen."
noties

die

oppervlakkige
zocht
productief

te

. Pen-kunstenaar

van

de

krijgskunde

makeo.

hij in 1615 ,,Syn Excellentie
dat
Voor het exemplaar,
henne
afgetrocken."
pertinentelijck
van honderd guldens
zond, werd hem een vereeringe
hij aan de Staten-Generaal
ook
In
zou
denzelfden
een
van den Prins
tijd
hij
geschonken
1).
medaillon-portret
seer

toonde

metter

hij

zich

ook,

toen

heeft

1) Resolutionder Staten-Generaal,21 Febr. 1615, bij Dodt: Tijdschrift VI 363.
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voorkwam, maar
hebben, dat enkele jaren geleden op een verkooping
geschilderd
is
onbekend
waarvan het tegenwoordig
verblijf mij
gebleven
1).
in i6y
GERBIER is echter slechts kort in dienst van den Prins gebleven ;
de
Staatsche
te
nam hem, wellicht op diens aanbeveling,
gezant
Londen, NOEL
waar hij ook aanvankelijk
als calligraaf schijnt
DE CARON, mede naar Engeland,
kerk te Londen
zoo vervaardigde
te zijn opgetreden ;
!1ij voor de Hollandsche
naar 't schijnt de aandacht op hem werd gevestigd 2).
waardoor
de Tien Geboden,
te komen
met GEORGE
had GERBIER het geluk in aanraking
Weldra
De prachtlievende
DE VILLTERS, hertog van Buckingham.
gunsteling van JACOBUS I
als GERBIER, die zich op allerlei gebied wist te bewegen, in
kon juist iemand
dienst
hij werd belast met het maken van plannen voor tooneelgebruiken ;
zijn
en gemaskerde
feesten ; verder werd hem de zorg opgedragen voor
voorstellingen
van York-house.
kunstverzame1ingen
voor
die hem herhaaldelijk
den hertog,
of the horse" meenam
hem als master
hij voor den jongen KAREL de hand der

de

Weldra

stond

hij zeer in de gunst

vertrouwelijke
zendingen
de
reis naar
bekende
op

gebruikte
Spanje,

bij
en
waar

Infante ging vragen.
zich
van miniaturen,
toe
waarin
op het schilderen
legde hij
Tegelijkettijd
schilderde
Herhaaldelijk
hij zijn betoonde 3).
hij zich weldra zeer bekwaam
in
der
ook
diens
o.
a.
verblijf
Spanje op verlangen
hertogin;
schermer,
tijdens
South Kenhij daar voor JACOBUS I het portret der Infante geschilderd.
in
een
van
KAREL
Museum
bezit
a.
o.
I ; het
miniatuur-portret
grisaille
sington
Britsch Museum een met de pen op perkament 4), beide van de hand van GERBIER.
heeft

De
in aanraking

had hem natuurlijk ook met den Prins van Wales
Spanje
die weldra als KAREL I den troon beklom. De kunstlievende
gebracht,

reis

naar

p. 181 No. I, waar van een
1) Zie de Catalogus van boeken van VANDAM VAN N00iiDELOOS,
aan Bt·cKtrrGmthz,
dat
g e s c h i 1 d e r dportret sprake is. In strijd daarmee is de verklaringvan GERBIER
hij zich eerst in Engeland op de schilderkunst had toegelegd : "Je jure devant Dicu. que jamais je ne fus
peintre, avant que de m'etre place sous votre patronage en quittant le prince d'Orange (Hookham CarVANDIJCKetc. op gezag van GOODMANLa: cour de
penter : Memoires et documents inedits sur ANTOINE
II 397).
St. James, uitgegeven door BREWER
Anecdotes of Painting i. v. Gerbier, waar men een citaat uit SAtVDFxSOx's Graphice
2) Zie 'vV ALPOLE:
vindt. Hier wordt G. genoemd : "a simple penman, who pensiled the dialogue (lees decalogue)in the Dutch
Church, his first rise of preferment."
Gulden Cabinet (Antwerpen, 1661) schrcef van GEIŒIER"il a faict merveille fn
3) Reeds DE
illuminature". Naar aanleiding van een manuscript te Cambridge : Robes, manteaux,armes d'empereurs, roy;,
papes, princes, ducs et comtes, blasonnes et eslumincspar B. GEIŒIER,zegt 1"PTIS(t. a. p. I 233) "dat het
stuk bewijst a quel haut degre il porta la delicatesse du pinceau". Dr. BREDIUS
spreekt ook van een prachtig
miniatuur-portretdat met G.'s naam gemerkt iias (Nederl. Spect. 20 Jan. igoo). Van zijn vaardigheid met de
pen getuigen nog vele handschritten,waarvan de Kon. Bibl. er een enkel bevat.
and cabinets of arts. Suppl. 42. Het portret van den Winterkoning wordt
:
4) Zie WAAGENGalleries
beschreven als 7in an oval form with tasteless decorations,extremelydelicate but somewhat stifflydone".
et documentsinedits sur ANTOINE
CARPENTERMemoires
:
VAN
RUBENS
etc.
Zie verder HOOKHA:vI
59.
(1845)
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koning deed hem zelfs de eer aan met zijn gemalin een bezoek aan zijn woning
te brengen, teneinde daar eenig schilderwerk te bezichtiger.? dat volgens de beschrijonzer panoramas
zou kunnen gelden. Volgens WALPOLE,
ving als een voorlooper
echter onder voorbehoud
dienen te worden gebruikt, zou GERBIER
wiens berichten
dat hem wel duizend Pond kostte.
den koning een souper hebben aangeboden,
Ook op een ander gebied bewees GERBIER een bruikbaar
dienaar te zijn.
Toen BUCKINGHAM met een Engelsche
vloot La Rochelle, dat door een Franschen
te ontzetten,
GERBIER plannen
voor
trachtte
vervaardigde
koning werd belegerd,
toen

van La Rochelle
een helsche machine, waarmede
hij den dijk, die de verbinding
Naar het schijnt hebben hem daarbij de
met de zee afsneed,
wilde vernielen.
Tot uitvoering is het echter
voor
van
den
Antwerpen
vuurschepen
geest gestaan.
daar BUCKINGHAM, op't punt staande om met de vloot te vertrekken,
niet gekomen,
door

Felton

werd

vermoord,

waardoor

de geheele

onderneming

tverd.

opgegeven

voor GERBIER om zich op een ander gebied
Weldra kwam er echter gelegenheid
te bewegen, dat meer met zijn neigingen overeen kwam. Het afwijzen vanhethuwelijksmet Spanje ; de zaak van La Rochelle
in oorlog gebracht
aanzoek had Engeland
In gewone tijden zou het den koning reeds
met Frankrijk geleid.
hiervan
met het parlement waren
de
echter
moeilijk gevallen zijn
kosten te dragen ;
zoodat den koning. geen gelden werden toegestaan.
Het
moeilijkheden
uitgebroken,
was daarom noodig zoo spoedig mogelijk vrede te sluiten en bij het aanknoopen
had tot een krijg

van onderhandelingen
te zijn.
bleel; GER.BIER weldra een geschikt werktuig
Reeds in 1625 maakte GERBIER, toen nog kortweg ,.,the duke's servant" genoemd, te Parijs kennis met een anderen schilder, die zich gaarne op het veld der
diplomatie
bewoog, met RUBENS, die toen het portret van BUCKINGHAM schilderde.
en kocht o. a. voor zijn meester een
Hij bleef met dezen in correspondentie
collectie
oudheden
en rariteiten,
wellce RUBENS bijeen gebracht
had.
prachtige
Er
ging ;
naam

wass echter
niet

tevreden

te maken

?Verschillende
was echter
den

zaak, die RUBENS zoowel als GERBIER zeer ter harte
met hun positie als schilder, zochten beiden als diplomaat
een vrede tusschen Engeland
en Spanje tot stand te brengen.

een andere
door
brieven

werden.

niet gemakkelijk,

hen gewisseld 1) ; het treffen van een regeling
daar KAREL zich verplicht
achtte de Pfalz aan zijn
te doen teruggeven,
wat Spanje niet op zich kon
tusschen

Winterkoning,
zwager,
nemen ; ook had Engeland
pas een verbond met de Republiek
dus in den vrede zou moeten betrekken.
Onze schilders gaven evenwel den moed niet zoo licht

gesloten,

die men

op en in Juli van

1) Zie voor deze briefwisselingSainsbury: Original Papers of Rubens (London 1858),passim.
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1627 ontmoetten
het jaar
zij elkaa in Holland 1), waar zij onder het voorwendsel
van over kunstzaken
te spreken en schilderijen
op te koopen, te samen een aantal
en ook conferenties
hadden met den Engelschen
Hollandsche
steden bezochten,
streelden
CARLETON, Reeds
zij zich met de hoop hun doel te
toen tot beider groote ergernis het bericht in de Nederlanden
bereiken,
dat Frankrijk
en Spanje zich nauw aaneengesloten
hadden, en er dus gecn
van was, dat de eischen van KAREL I ingewilligd zouden worden.
Diep
gezant

zullen
kwam,
slprake
teleur-

GERBIER eindelijk in October 1627 naar Engeland
terug.
In het volgend jaar
trof hem een zware slag door den dood van zijn beschermer
daarna
als een volmaalst edelman,
roemde
BUCKINGHAM, dien hij nog jaren
minzaam, hoffe1ijk en vrijgevig,
edelmoedig en dapper, "esprit généralement capable
keerde

gesteld

de toutes

choses nobles, amateur de toutes les sciences et le Mecenne des vertueux." 2)
Daar hij inmiddels
en spoedig
met een talrijk gezin gezegend was 3)
gehuwd
kwam hij nu in groote moeilijkheden.
Nog in het volgende jaar klaagde hij, dat
dan een jaargeld,
het oude
hij als loon voor zijn diensten, niets had gekregen
en zijn post in York-house,
"ecn soort dienstbaarheid"
hij woonde
waaraan volgens hem geen noemenswaardige
voordeel?l1 verbonden waren, terwijl,
van BUCKINGHAM hem ook
wat het ergste was, de executeurs
van het testament
het eenige, wat cieze hem geschonken
onder voorwendsel
had, wilden ontnemen,
kon
laten
dat hij als vreemde1ing
rechten
gelden.
geen

huis

waarin

Nog in den zomer van
Gelul;kig nam de koning hem in zijn bescherming.
een wetsvoorstel
tot naturalisatie
van GERBIER
1628 legde hij aan het Parlement
daar deze als dienaar van BUCKINGHAM
voor, dat niet zonder heftigen tegenstand,
veel vijanden had, werd aangenome:l.
De kansen op vrede waren inmiddels weer grooter geworden.
deden
die Spanje
in de jaren
1628 en '29 had ondervonden,
hellen

tot

een

vertegenwoordiging

vrede

met Engeland,
in zijn
zoodanig

terwijl
politiek

KAREL I door
gehinderd

De zware slagen,
Philips IV over-

de twisten

werd,

dat

met zijne
hij begreep

eerst een reis naar Frankrijk ondernomen om daar den
11 In den aanvang van dat jaar had GERBIER
toestand te verkennen. Hij wordt ons dan nog beschreven als ,a Frenchman of the name of GERBIER,
of
too ordinary a station and of too little authority", om iets te kunnen bereiken. (list. Man. Comm. Xlth th
Rapport App. 1. 105).
2) Les effets pernicieuxdes mechans favoris (den Haag, 1653) K. B. In dit geschrift, waarop ik later
terug kom, wijst hij ook op minder gunstige eigenschappenvan zijn beschermer "facile à se laisscr tromper
par des donneurs d'avis creux, extrêmementamoureux, passion qui luy procura de grands ennemis dedans et
dehors Ie royaume. G. schijnt hier het oog tc hebben op cen passie van B. voor Anne d' Autriche en hierin
een oorzaak voor den oorlog met Frankrijk te zien.
KIP of VANKIP en was 15 Sept. 1601 gedoopt in AustinFriars Church
2) Zijn vrouw heette DEBORAII
p.10ens: Marriage, baptismal and burial registers of the Dutch reformed church of Austin Friars.) In 1627
was hij reeds gehuwd; in 1628 werd bij afwezigheidvan GERBIEReen hem toekomend bedrag aan Mr. KI
zijn schoonvader,uitbetaald. Later spreekt G. nog herhaaldelijlcvan my father-in-law KIP,
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van de Pfalz aan zijn zwager te
althans
zijn eisch tot restitutie
voorloopig
honden de onderhandelaten varen.
moeten
Onder
omstandigheden
dergelijke
worden.
Nog altijd stond GERlingen met uitziclnt op succes weer aangeknoopt
die altijd geneigd
in
en
de
Vlaamsche
BIER
relatie
tot RUBENS
schilder,
was het palet voor de pen te laten rusten, stond aanstonds
gereed om naar
en zijn
van
aankwam
den
voorzomer
London
over te steken, waar hij in
1629
nam

intrek

een begin
zich
toonde

waarmede
hij
GERBIER.1) Deze hoopte, dat de onderhandelingen,
worden
aan
hem
en
verder
zouden
ook
opgedragen
gemaakt,
zeer geergerd,
toen deze geheel buiten hem omgmgen
en hem alleen

bij
had

be the inkeeper to RUBENS".
de eer beschoren
was "to
Hoe hij toen reeds zichzelf overschatte,
blijkt uit een brief aan een der
deed
dat hij in trouw en betrouwwaarin
en
verzekerde,
ministers,
hij zijn beklag
baarheid

niemand

lasten

gekocht,
som voor

achter

stond

en dat het

was om hem alleen

de
had
van
hem
een
koning
dragen.
ring
onderhandeling
dien hij RUBENS ten geschenke
wilde geven ; ook had hij een belangrijke
bij

der

te

doen

onbillijk

De

te vorderen : "God knows when GERBIER will be paid".
huisvesting
dat hij ditmaal te zwaartillend
was geweest;
drie dagen na
Het bleek echter,
het verzenden
van dezen brief kreeg hij niet alleen betaling voor de huisvesting
diens

die de koning van hem gekocht
RUBENS, maar ook voor de kostbaarheden,
had om aan RUBENS te schenken,
te zamen tot een bedrag van 628 Pond.
Ook nu nog schijnt
GERBIER niet, zooals hij hoopte, met staatkundige
te
de
belast
hem vooral voor onderhandelingen
zendingen
zijn ;
koning gebruikte

van

in conwordt zijn naam genoemd
aankoop van kunstwerken;
herhaaldelijk
tot levering
van schilderijen
of beeldhouwwerk.
Met RUBENS sloot hij
in deze dagen een innige vriendschap,
welke hem later van groot nut is geweest.
Ook met VAN DIJCK, die door den koning naar Engeland
was geroepen, was hij
over

tracten

volgens sommigen heeft deze omstreeks
1630 een familiestuk
geschilmet
GERBIER
vrouw
en
kinderen
zijn
waarop
negen
afgebeeld its').

bevriend ;
derd,

KAREL

In het jaar 163 werd
een lang gekoesterde
I benoemde
hem tot zijn vertegenwoordiger

wensch

van GERBIER vervuld;
aan het hof der Infante te

Mei 1629 wachtte RUBENSte Duinkerken op een pas; daar hij "mychitelyaffrayit of the
1)
Hollanders" was, durfde hij alleen op een Engelsch schip de zee oversteken.
2) De familiegroep, waarvan het origineel te Windsor hangt, wordt te onrechte met de namen van
RUBENSot VAN DYCKin verbinding gebracht, al plaatste WILLIAMWALKERden naam van den tweede
onder de gravure die hij in r766 van het stuk maakte, en al had JAMESMc. ARDELLin 1755 onder een
fraaie zwartekunstprent,waarin alleen de linksche groep, de vrouw met vier kinderen, laten drukken "The
in the Collectionof SAMSON
GIDEON
original Picture by Sr. PETERPAULREUBENS
Esqr at Belviderein Kent".
Een dergelijkegroep werd in 1902, als voorstellendede famiiievan den HertogvanBuckinghamgeschilderddoor
door Mevr. HANBURY
VANDIJCKheeft echter
op de Winter-Exhibitionte Londeningezonden.ANTH0NIE
RUBENS,
in 1634 GERBIER
toch geschilderd,blijkens de prent die PAULUS
PONTiusnaar dit portret gesne?3en
heeft.- Red.
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bekwaamOt hij dit deed uit vertrouwen
op GERBIERS diplomatieke
de
dan
met
Vla1msche
wel
om
schilders
heden,
partij
bij zijn onder handelingen
te kunnen trekken van GERBIERS relaties en vahhennis,
waag ik niet te beslissen ;
Brussel.

een

feit

is

het

dat een belangrijk
deel van GERBIERS werkzaamheden
van
Niet altijd waren deze bemoeiingen
hadden.
op kunstzaken
betrekking
en
een
financier
hield
KAREL
I
was
nu
eenmaal
slecht
aard.
bij
aangenamen
Zoo had hij
niet altijd rekening
met den staat van zijn kas.
zijn aankoopen
evenwel,

RUBENS' verblijf in Engeland
den grooten kunstenaar
opdracht
gegeven
tijdens
in
voor het vervaardigen
ter versiering der "Bal1quetting-Hall"
van schilderijen
Deze warren den I Aug. 1634 gereed gekomen, maar de koningzag
White-liall.
Zonder geld leverde
3000 Pnd bijeen te krijgen.
geen kans om de vastgestelde
RUBENS ze evenwel

GERBIER op, die er zeer ol?tstemd over was,
daar de zaak
Toen eindelijk in den zomer van
opwekte.
het volgende jaar geld beschikbaar
de schilderwerken
bleek
het
was,
onmogelijk
af te leveren,
Eerst in
daar ze door het langdurig
waren.
oprollen beschadigd
niet af, merkte
algemeen de ltchlust

ze worden overgezonden
en toen liet weer de betaling, die
?63 5 konden
Sept.
in termijnen geschiedde,
Eerst 21§ jaar na de voltooiing
nog lang op zich wachten.
van iiijn werk zag RUBENS zich tin het bezit der volle som
Een al;deren keer gold het de versiering van het kabinet der koningin te
tvellie hij aan RUBENS wilde opdragen,
Greenwich,
terwijl van andere zijde
clat zij niet mcde
Beiden achtte hij in zooverrehoog,
JORDAENS werd aanbevolen.
met
het
realisme
van
niet
hun
kracht
zochten in
anderc
schilders
gingen
druncken-headed
boistrous,
,,robustrous,
Imaginary Gods.'' \;Vaar echter Joi<DAENS
en RUBENS ongeveer
vend hij RUBENS het meest aangelijk
prijzen vroegeil),
his landskippes more
bevelenswaardig :
,,the most gentiiest in his representations,
rare and all other circumstances
more proper".
Evenvel,
voegthijopschalksche
van de Banquetting-hall,
wijze toe, zinspelende
op de geschiedenis
"painters pencilys
move not without
musíck".
werd toch aan JORDAENS gegeven,
De opdracht
omdat zijn prijs ten slotte slechts de heltt van die van RUBENS bleek
misschien,
te bedragen 2)..
,
Zijn ambt te Brussel gaf GERBIER echter tevens een uitstckende
gelegenheid om toe te geven aan zijn behoefte tot intrigeeren.
De tijdsomstandigheden
leenden zich daartoe bijzonder.
der Spanjaarden,
het plunderen
Het wanbestuur
der onbetaald
die onbekw'1am bleken om het land tegen de
gebleven
troepen,
wapellen van FREDERIK HENDRIK te verdedigen, de
begunstiging
boven
den inheemschen
der Zuidelijke
adel, had de bevolking

van Spanjaarden
Nederlanden
tot

t. a.
- p. : I April 1634, 10 Juni, 17, 31 Juli 3, 5 en 28 Sept. 1635.
J) SAINSBURY
t. a. p. 23 Jan. 1640.
2) SAINSBURY:
Dud-Hollalld, 19°3.

18
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dat bij den dood der reeds
gebracht.
Daarbij kwam het vooruitzicht,
wanhoop
verloren scheen te zullen gaan.
;:eer bejaarde Infante elke zweem van zelfbestuur
enkele
edelen
kwamen
vergrooten
grieven de ontevredenheid
Bij
nog persoonlijke
en in het begin van 1632 traden graaf HENDRIK VAN DEN BERG en de graaf
met den vijand, om, toen F REDERIK
VAN WARFUSEE in geheime onderhandeling
de Maas zuidwaarts
HENDRIK met zijn troepen
langs
rulcte, openlijk van de
de
van
Prins
af
te
vallen
en
den
in
de hand te werken.
plannen
Spanjaarden
en Roermond
gingen reeds na enkele dagen over ; in vertrouwen
op den
het
VAN
DEN
BERG
HENDRIK
FREDERIK
beleg voor
graaf
sloeg
te verwonderen,
dat de BelgiWas het onder dergelijke omstandigheden
Maastricht.

Venlo

van

steun

er ernstig aan ging denken om door een verdrag met den vijand althans
het behoud van de rechten des lands en van de Katholieke kerk te verzekeren
Allerlei oorzaken
De verwachte
opstand bleef echter uit.
droegen hiertoe
het
van
VAN
hoofd
den adel, de hertog
AERSCHOT,
bij, het meest wel het feit, dat
te
door
de
der Infante
Brussel
zich
staande
het
smeekingen
verlaten,
punt
op
steunen.
Toch
de
bleef
toestand
liet bewegen haar te blijven
hachelijk genoeg,
om Maastricht
te ontzetten
en de stad in
toen alle pogingen
vooral
mislukten,

sche adel

viel, die nu het hart van het land bedreigde
Toen de Infante,
de Belgen opriep om zich te bevrijden.
een manifest
de
Staten-Generaal
bevreesd voor algemeenen
bijeen riep, ging
opstand, eindelijk
een krachtige
uit om vrede met het Noorden
er van dit lichaatn
aandrang
Daar nu de Prins van Oranje
te sluiten, het mocht dan kosten, wat het wilde.
dat het Noorden uitsluitend met de Belgen,
en met klem veizekerde,
herhaaldelijk
handen
en in

van

FREDERIK

HENDRIK

was het niet ondenkbaar,
van Spanje wilde onderhandelen,
nog zou uitbreken.
had GERBIER gedurende
den zomer van 1632 den loop
Met belangstelling
zijn onderhoudend
geschreven
depcches zijn voor
aangezien;
gebeurtenissen

niet met den koning
dat de opstand toch
der

Maar hij bepaalde zich niet tot
van veel beteekenis.
van dit tijdperk
en trad al spoedig in relatie tot de ontevreden
de rol van toeschouwer
edelen,
niet
van
AERSCHOT
durfden
door
te
tasten.
die na het terugtreden
Volgens
GERBIER zou de eerste stap van de zijde der edelen gedaan zijn ; op een nacht
was een edelman, door een masker onkenbaar
gemaakt,
bij hem gekomen om de

de kennis

van den Engelschen
koning in te roepen tegenover de
bescherining
land
het
te veroveren.
die
en Franschen,
dreigden
Nu leefde KAREL I in vrede met PHILIPS IV van Spanje;
Toch ging hij in op de voorstellen
waren zelfs nauw verbonden.

Nederlanders
beide

vorsten

van GERBIER

1) DE BOER.:Het verraad van graaf Hendrik van den Berg en de veldtocht langs de Maas, Tijdschrift voor Geschiedenis1898.
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en hen tegenover
nader met de edelen te onderlandelen
gat hem volmacht
Weldra ging
ieder, den
'oescherming te beloven.
Spaanschen
koning uitgezonderd,
GERBIER het ontstaan van een Engelschhij echter een stap verder en machtigde
gezinde partij in de hand te werken en niet alleen den adel, maar ook de geeste maken, die een aansluiting
en het volk op de voordeelen
opmerkzaam
telijkheid
kon meebrengen
bij Engeland
1). Te eerder kwam hij hiertoe, omdat PHILIPS IV

en

havens aan Engeland af te staan, waarvoor Engeland
had afgeslagen.
met beslistheid
de rest van het land zou helpen verdedigen,
in zijn huis hadden
GERBIER maakte een ruim gebruik van zijn volmacht;
der
des
nachts
ontevredencn
bijeenkomsten
Hij ging nog
plaats,
herhaaldelijk

een voorstel

om de Vlaamsche

zoo het heette om den Prins van Oranje over
en wist een pas te verkrijgen
Te Luik onderhandelde
hij eerst met WARFUSEE en
in opstand waren gekomen.
die openlijk tegen de regeering
Hij moedigde hen
aan bij Engeland,
niet bij Frankrijk
steun te zoeken; daarna had hij in het kamp

verder
vrede

te polsen.

te Maastricht

met Oranje.
van GERBIER 2) is zijn houding in deze dagen
persoon1ijkheid
Zooals wij zagen, had hij voortdurend
moeite gedaan
karakteristiek.
bijzonder
zich aan het Noorden te onderwerpen
te weerhouden
en
om de ontevredenen
van KAREL I voorgespiegeld.
hun daarvoor
de ondersteuning
Oranje daarentegen,
Voor

een samenkomst

de

tot vrede met Spanje moest doen, trachtte hij diets te maken,
wien hij voorstellen
een talrijke partij gereed stond om zijn zijde te kiezen,
dat er in het Zuiden
maar
met Spanje aan te
wanneer
hij
standvastig
weigerde
onderhandelir3gen
knoopen en de belofte wilde afleggen Belgie als vrije staat te erkennen 3).
was Oranje niet de man, om de dupe te worden van een intrigant
Natuurlijk
uit diens
brieven
moet men echter
dat de Prins
als GERBIER;
opmaken,
den schijn aannam
GERBIERS
te
zullen
Toen het
althans
op
ingaan.
plannen
echter
dat van een opstand niets te verwachten
bleek,
was, handelde hij naar
en knoopte
onderhandelingen
omstandigheden
het Zuiden, daartoe door ISABELLA gemachtigd.

aan met de Staten-Generaal

van

is hier niet de plaats om de onderhandelingen,
die hiervan het gevolg
ik kan daarvcor
naar mijn benedengenoemde
te schetsen ;
studie
waren, uitvoerig
Het
te
dat
over dit onderwerp
die
een
GERBIER,
verwijzen.
zij genoeg erop
wijzen,
Het

voor

de Republiek

voordeeligen

vrede niet in't belang

van Engeland

achtte, zooveel

2) Hardwicke State Papers II:
79 en vlg. Zie verder mijn "Friedens-unterhandlungen".Groningen 1898, pag. 39 en vlg.
t. :a. p. 163. Hij had RUBENS
2) Een typisch staaltje van zijn onbetrouwbaarhPidgeeft SAINSBURY
onder eede de geheimhouding van een zaak beloofd, deelde echter alles aan den koning mee, en meende
hicrtoe gerechtigd te zijn, daar hij ni;t beloofd had, over de zaak niet te zullen s c h r ij v e n.
3) Zie mijn Friedens-unterhandlungenzwischenSpanien und den Niederlanden,43.
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Hij bezwoer den Prins
hij kon, het trenen van een vergelijk trachtte te voorkomen.
na
te
nooit
was
een zaak hem zoo
te
Maastricht
lzomen ; nog
zijn belofte
gegeven
met den kon ing te onderhanter harte gegaan als deze ; weigerde de Republiek
in
elk
dan
was
een
zeker;
delen,
opstand
geval moest men sommige punten,
vooral bezwaar maakL.en, zonder voorbehoud handhaven 1).
waartegen de Spanjaarden
zocht
Tegelijkertijd
der ontevredenen.
behoeve
gaan, maar gaf GERBIER

te
hij zijn regeering
KAREL I was naar

bewegen
stappen te doen ten
het scljijiit huiverig verder te

O.I1 de zaak persoonlijk
te komen
toetoestemming
werd den edelen
Het gevolg was eindelijk, dat de gezant gemachtigd
lichten 2).
Als
men
in
kwam
en hem cen.
te
beloven.
's konings
opstand
bescherming
dan zou hij een leger zenden om hen tegen ieder
wilde afstaan,
landing splaats
dus ook tegen den Spaanschen
koning, te verdedigen 3).
excepted",
hebben
Aan
invloed gehad.
Doch ook deze beloften
geen merkbarcn
dan
ooit
Na
te
den
val
van
Maastricht
minder
voren.
de
Belgen
opstand dachten
beter geworclen door den dood van den
merkbaar
toestand
was de algemeene
en
bekwamc
Zweedschen
energieke mannen stonden de Infante ter zijde
koning;
,,none

van het land; het ergste gevaar was geweken.
bij de verdediging
tot niets zouden leiden, wendde
GERBIER
Toen
inzag, dat zijn intriges
Als vertegenwoordiger
van den Engelschen
boeg.
hij het over een anderen
een
schitterenden
staat
te voeren; neemt
zich
had hij
geacht
verplicht
honing
dat hij met een talrijk
men daa.rbij in aanmerking,
wel eens uitbleven,
de geldzendingen
uit Engeland
man als GERBIER, die tevens
dat een onbemiddeld
moest

moeilijkheden
een tusschenpersoon
was

had

Hij
gerahen.
aan de Spaansche
te doen over de

nu

kr oost gezegend was
en dat
is het niet te verwonderen

dan

5lecht

de

financier
door

was, in groote
van
bemiddeling

laagheid,
mede te deelen,
der Belgische
betrekkingen
regeering

dat hij bereid
edelen tot de

mededeelingen
en Frankrijk.
van de Republiek,
Engeland
regeeringen
was
de
Voor het uitgeputte
Spanje
gevraagde
geldsom, 20.000 Crusado's,
temeer daar GERBIER de som enkel in specie wilde
een bezwaar,
aanvankelijk

van mondelinge
mededeeNa eenige aarzeling besloot men echter zijn eischen in te willigen; het
lingen.
uit de legerhas genomen;
werd
op een nacht kwam cen monnik, gebogen
geld
aan te hooren
onder den last van het goud, bij GERBIER om zijn conhdenties
ontvangen

en

zich alleen

bereid

toonde

tot het doen

7) Zic hie;over den brief aan Oranje, uitgegeven door BRILLin Kronijk Hist. Gen. 1867 en mijn
Friedensunterhandlungen,BijlageI.
2) Het uitvoerige verslag, dat GERBIERtoen van de geheele onderhandelir.guitbracht, is gepubliceerd
in de HardwickePapers II 63 vlg.
3) HardwickePapers, II 92.
_
4) Hij had toen vijf dochters en drie zonen.
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als de regeevan GERBIER waren niet zoo belangrijk
mededeelingen
tot
enkele voorvan
toch gaven zij aanleiding
gevangenneming
ring vermoedde,
name edelen als AERSCHOT en BARBANqON, die lange jaren in hechtenis bleven;
wisten nog tijdig te vluchten.
de andere slachtoffers
van GERBIER spreekt duidelijk uit zijn houding
driestheid
De onbeschaamde
aan
iemand den
berichtte
Zelf
na het verraad.
hij
zijn regeering,
dat blijkbaar
De

met de edelen aan de Spanjaarden
en de onderhandelingen
toestand worden" schreef
zal
dat
een
had overgebriefd.
onaangename
,,Voor mij
men er met mij over sprekcn, dan zal ik den storm halm over mijn
hij.
Mocht
hoofd laten trekken, zooals het een diplomaat
past, die wel is waar ooren heeft

verrader

had

gespeeld

zaak te antwoorden,
om te hooren, mar
tenzij zijn
green tong om op dergelijke
te
ook
Om
verder
hem
zulks
souverein
geen argwaan
xx,ekken, zond
gelast "
om geld naar Engeland, klagende
aanvrage
hij enkele weken later een dringcndc
2000
fondsen
dat hij in 3 jaar tijds uit eigen
Pnd., in dienst van den koning had
In
uitgegeven.
van het verraad

jaren trachtte
den
op
Engelschen

later

hij zooals wij later zullen zien de schuld
minister COTTINGTON te werpen 1).

was trouwens
tot de Spaansche
niet altijd
regeering
Duinkerker
van
de
de
kapers
koopvaarders
Engelsche
goed.
deed hem herhaaldelijk klachten richten tot de Infante en haar opvolgers.
ondervonden,
Reeds in i632 schreef hij, dat Duinkerken op Algiers begon te gelijhen ; de kaapvaart
Zijn

even

verstandhouding
De last, die

der gewesten, die er finantieel bij geintedoor de gouverneurs
word bevorderd
waren. Kwam men met zijn klachten bij den rechter, dan was s het dikwijls
om restitutie
van het geroofde te krijgen.
ook bij een gunstig vonnis onrnogelijk
der Duinkerker
De rooverijen
kapers gaven nog in een ander opzicht tot

toch

resseerd

De Hollandsche
visschers waren in deze dagen gewoon
aanleiding.
moeilijkheden
te koopen, waarbij hun de vrije uitoefening der visscherij
van Karel I paspoorten
werd toegestaan.
De Duinkerkers
namen hiervan echter,
wateren
in Engelsche
de
Hollanders
in
wateren
aan. Door omkooping
en
vielen
de
nota
Engelsche
geen
wist GERBIER ten slotte van dezen de bevan den Kardinaal-Infant
der maitresse
lofte te verkrijgen, dat de paspoorten door hem erkend zouden worden ; de Spaansche
admiraal evenwel achtte zich hierdoor niet gebonden en liet de kapers hun gang gaan.
In het jaar 1638 kreeg de Spa.ansche gezant te Londen last de terugroeping
van GERBIER te eischen. De Engelsche
in te gaan, daar GERBIER juist belast

was echter niet genegen hierop
regeering
was met een zeer belangrijke
onderhande,

1) Zie mijn Friedensunterhandlungenpag. 148. Over de ,,none-suchCharles" en over de meening,dat
later aan KARELI het verraad zou hebben ten laste gelegd, zie echter pag.146 van dit artikel.
GERBIER
Zie verder Thurloe-papers VII 275. Waddington: la Republiquedes Provinces Unies, la France et
les Pays-BasEspagnols,I 175.
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ling,

die

naar

men

tot teruggave
hoopte
leiden 1). Zoo tevreden

de Pfalz aan den zoon van den
was de koning toen nog over zijn

van

zou
Winterkoning
dat
wat deze op hoogen prijs stelde
diensten,
hij GERBIER tot ridder
sloeg,
daar het hem gemakkelijker
maakte zijn dochters uit te huwelijken.
Maar de Spanjaarden
lieten het er niet bij rusten. Na den slag bij Duins
had er een scherpe woordentwist
en GERBIER,
plaats tusschen den Kardinaal-Infant
waarbij de laatste zich vrij heftig uitliet. Opnieuw werd met klem op terugroeping
van den gevolmachtigde
aangedrongen
3); zij hadden zijn onbeschaamdheid
lang
maar
konden
niet
als
te
Brussel
een
Hollander
verdragen,
genoeg
langer
gezant
dulden, dien zij als rebel beschouwden.
kwam

uit zijn eigen omgeving
bij de
God pardon those, who recommend
gemaakt werd.
Engelsche
regeering
such ministers
of state in such times as these," aldus GEORGE SHAwE in een
brief aan Sir THOMAS ROE, ,,the State is very much afflicted at his being here."
Een derge1ijke
kon GERBIER natuurlijk
niet verborgen
blijven;
hij
stemming
begon meer en meer in te zien dat zijn dagen in Brussel geteld waren ; in April
daar hij
eens hoopte te ontmoeten,
164o schreef hij RUBENS, dat hij heni nog
Daarbij

nog,
zwart

dat

hij

door

lieden

dacht

te zullen vertrekken.
this place, where I
,,1 calculate
spoedig
leaving
much
in
them
nine
men
not
who
do
understand
spent.
years,
misery, amongst
It is best for me and mine tho choose another climate;
selves, much less others.
God the great CHARLES will grant me such a thing". Enkele maanden
Please
later smeelcte hij ZVINVEVANK om een plaats als postmeester;
hij was toen "in
need of somewhat to keep me floating."
Tegen het eind van het jaar 1640 schijnt de Spaansche Regeering eindelijk
einde aan de zaak te hebben
willen maken.
Wij weten, dat GERBIER,

extreme
een

zoo voorzichtig
alleen mondeling
indertijd
geweest was, de Spaansche
regeering
over de samenzwering
in te lichten
van den Belgischen
adel.
Zij bezat dus
die
GERBIER
kon
kwamen
echter
er
zij tegen
uitspelen ;
geruchten
geen bewijzen,
in omloop, dat de hertog VAN AERSCHOT mededeelingen
had gedaan, waardoor
zich, alsof hij zich daardoor
to hear from
with much devotion,
beleedigd
ernstig
gevoelde ; "I am expecting,
on the
what
the
to
the
master
satisfaction
good king will give
king my
Spain,
false accusations
of that stupid Duke of AERSCHOT", schrijft hij aan RUBENS.
te zijn, dat hij ten slotte tot een
zoo in het nauw gebracht
echter
Hij schijnt

GERBIER

wanhopigen

zeer

stap

gecompromitteerd

overging

werd.

en brutaalweg

Hij

hield

de schuld

aan GERBIER
i). 25 Mei 1628. WINDEBANK
(Sainsbury317).
The fall of the MonarchyI 182.
2). GARDINER.
3). Clarendon State Papers II 83.

van het verraad

der bewuste
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op
samenzwering
Lords" aanklaagde
In

Juli
in staat

was niet

den

minister

').
16q.? werd

COTTINGTON

de zaak

wierp

en dezen

bij de "House

of

behandeld
en GERHIER
Hoogerhuis
waar te maken, daar twee zijner voornaamste
Het gevolg was natuurlijk,
dat hij niet in zijn
voor

het

zijn beschuldiging
in
den
steek lieten.
getuigen
en in de grootste moeilijkheden
kwam.
GERBIER
ambt kon worden gehandhaafd
nor money, schrijft zijn gewezen secretaris uit Brussel
can get neither countenance
naar Londen en deelt verder mee, dat hij zoo diep in de schulden zat, dat hij niet
and must
eens zijn familie kon laten weggaan. ,,Poor GERBIER is in bad predicament
hem

moeten vertrekken,
it best, he may." Zijn familieleden zullen langzamerhand
er geld komt om de schulden te betalen : "they shall creep away bij degrees.',
Ook nu nog bleef de koning, hoewel hij zeer ontevreden
was, dat GERBIER,
met
aanklacht
COTTINGTON
verlof
te
voor den
zonder
daartoe
de
tegen
vragen,
en benoemde hem tot "Master of Ceremonies",
dag gekomen was, hem beschermen

brooke

al naar

lang te voren schijnt te zijn toegezegd 2).
van den koning kon hem echter weinig baten. De omivenDe bescherming
als gunsteling
van den koning
stond
uit
te
breken en het was gevaarlijk
teling
Dit ondervond
bekend
te staan.
GERBIER, toen in Sept. 1642 zijn huis door
omdat men meende, dat hij er katholieken priesters
het volk werd aangevallen,
welk

ambt

hij een pamflet uit: ,,a wicked and
Verontwaardigd
vaardigde
Balthazar
waarin hij betoogde,
Sir
dat hij een
Gerbier",
plot against
Daar hem evenwel
Protestant
was.
wijze het verblijf in
op dergelijke

verborgen
inhumane
trouw

hem reeds

hield.

wist hij vergunning
te krijgen om het land
werd gemaakt,
Engeland
onmogelijk
te verlaten en vertrok naar Frankrijk,
voorzien van een brief van KAREL I aan
toen
GERBIER
in Mei 1643 te Calais aan wal'
die evenwel,
LOI?EWIJK XIII,
_
was.
stapte, reeds overleden
nu
tot
de
en
tot
?ich
MAZARIN, die hem, naar het
regentes
Hij richtte
toen hij vocr den dag kwam met plannen, die hem
ontvingen,
schijnt, welwillend
In de Spaansche
in Engeland
Nederlanden
bezig hadden gehouden.
bekend
was hij van nabij, wellicht ook door persoonlijke
geworden met
ervaring,
I
aan
KAREL
had
van banken van leening ;
de werking
inrichhij voorgesteld
evenwel
niets
aard
te
waarvan
was.
van
dien
gekomen
Dergetingen
op
richten,
ook

lijke
mee

reeds

welk geheim
zijn

bovendien
deelde hij
regeering ;
hij nu aan de Fransche
in
eener
met
het
bestaan
rijke goudmijn
zijn
oostelijk Guyana,
hem tijdens zijn verblijf in Spanje door een ontevreden ambtenaar zou

aanbieding
te
bekend
medegedeeld.

deed

Nu

trok

juist

in deze dagen

Guyana

in bijzondere

mate

de

1) Mededeelingenover het proces in de Cal. of State Papers,Dom.1641p. 36 e.v. Zie ook 1640:618,265.
2) Cal. of State Papers. Dom. Ser. i5 5 Juli 1641.
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aandacht

der Franschen.
naar
emigranten

vroeger
een driehonderdtal
de belangstelling
daar

MAZARIN

Een

van Rouaansche
die reeds
kooplieden,
compagnie
Guyana had gezonden, zond in Augustus 1643 andermaal
GERBIER mocht dus hopen, dat zijn voorstellen
derwaarts.

der regeering
niet

zouden

hij werd echter teleurgesteld,
hem
zelfs machtigde
zich tot
op zijn plannen
dat, zooals GERBIER voorgegeven
had, een aanziwnlijhe som

te wenden,
Spanje
voor het geheim had geboden.
Wel ging hij in op het andere
Van verschillende
oppositie openbaarde.

opwekken ;
en
inging

een sterke
zich daartegen
dat
men
aan
een ketter
zijden betoogde men,
niet zulk cell belangrijke
opdracht moest geven ; zijn vijanden uit Brussel werkten
hem ook hier tegen, terwijl de Engelsche
bezorgd dat hij door
gezant in Paris,
voorstel,

hoewel

GERBIER, verdrongen
zou worden, zijn handelingen
met argwaan gadesloeg 1).
Met groote handigheid
wist GERBIER aanvankelijk
deze bezwaren te boven
Il een aantal
te komen.
vlugschriften
2) zette hij de werking der leenbanken
wier

nut

hem alleen door de woekeraars
in twijfel kon worden
volgens
Een groot voordeel was het voor hem, dat hij enhele der voorna amste
getrokken.
edelen
voor zijn plannen won en zelfs den hertog van Orleans en den prins van
uiteen,

Conde

wist te bewegen zich ain de onderneming
Zoo scheen hij zich
verbinden.
een schitterende
verworven
te
in
het
hebben;
positie
jaar 1645 begaf
naar
Holland om te trachten daar een aantal aandeelen
aan de markt te
hij zich
Niet
minder
dan
60
banken
worden
zouden
brengen.
opgericht, welken
van leening
dan

weer

onder zijn leiding als "surintendant-general
zouden staan en verschillende
contracten,
in onze Notarieele
Arcllieven bewaard, spreken nog van GERBIER' S werkzaamheid
Zeer onverwacht,
naar het schijnt, vielen al deze schoone plannen in dingen.
om
hebben
Waarschijiilijk
zijn vijanden
gebruik
gemaakt van zijn afwezigheid
hem

ten

val

te

Hoe de zaak zich heeft toegedragen,
is niet bekend ;
brengen.
van GERBIER hadden Engelsche
vooral een
volgens
meededeeling
uitgew?ekenen,
VVILL
niet de
CRAFT
of
het
GERBIER
dat
zekere
CROFT,
gerucht uitgestrooid,
vader zijner dochters was en deze met geweld tot het Protestantisme
had gebracht,
Drie zijner dochters werden daarop in het Engelschen nonnenklooster
Sion te Parijs
gebracht;

hij

zell moest

zijn plannen

opgeven

en het land verlaten

en zou zelfs

II Addition: 265,
:
1) EVELYNMemoirs
2) Manifeste du Chevallier Balth. Gerbier (TIIYSIANA
4254 cn 4255). Remonstrancetres humble. , ...
touchant le mont de piete et quelques mauvaisbruits que nombre d'usuriers s?ment contre ce pieux, utile
et neeessairectablissement(i6-).3).
Zieverderin DANjou:Archivescurieusesde l'histoirede France I ieScrie,Tome 6.
Justification particuliere des intendants des mont-de-piete.
Expositionsur 1'establissementdes monts-de-piete
Amsterdam.
3) O. a. 6 Juni, 18 Aug. 1645, Not. VANNIEUWLAND,
VANDERVEN,
10 Juni
,,
20 Juli, 12 Aug. ,,
Leiden. (volgensmededeelingvanDr.BREDIUS.)
II VANSWANENBURGH,
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tusschen

Rouaan

en

een aantal

door

Dieppe

ruiters

van zijn geld en papieren

beroofd zijn.
Ik meen

evenwel, dat er reden is om aan de juistheid dezer mededeelingen
te twijfelen, die wat al te veel aan het melodrama
De dochters van
herinneren.
in
in
katholieke
streken
en
een
GERBIER, die
opgegroeid
geheel katholieke omgeving achtergebleven
waren,
den vader laten bekeeren.
mingen
schreven

is van

het

gevolg
's mans

aan

zich vermoedelljk
hoever het mislukken

hebben
In

zaak

deze

van
de afwezigheid
fina.ntieele onderne-

zijner
en of dit niet veeleer moet
dit

bekwaamheid

geringe

tijdens

op
gebied,
van GERBIER draagt overigens

worden

toegevoor mij niet
niet den stempel

is

De geheele houding
twijfelachtig.
van oprechthcid ;
om weer in 't bezit zijner dochters gesteld
krachtige
pogingen
te worden, schijnt hij niet te hebben aangewend.
\Ve1 is waar gaf hij verschillende
over
deze
zaak uit, maar de titel van deze : "dernières
admonitions
vlugschriftcn
de

messire

Balth. Gerbier, chevallier,
a ses filles Elisabeth
et Susanne"
bewijst,
zich
al
De ,,1armes" op den
hij
dadelijk bij het feit zelf heeft neergelegd.
band van een dezer handschriiten
moge een offeren aan de mode geweest zijn,
ook in andere opzichten krijgt men de overtuigir?g,
dat er in de droefheid
van

dat

GERBIER

een

tot poseerer? niet te miskennen
valt.
In elk geval heeft
neiging
niet teruggehregen ;
die
hij zijn dochters
nog in 1653 spreekt hij van pogingen,
daartoe
wilde
aanwenden
hij
1).
Het was ?,vaarschijnlijls
een dezer meisjes, die wij enkele jaren later als
d'honneur"
de
en die tijdens de Fronde
"fille
bij
prinses VAN CONDf aantreffen
een

rol in de romantische
In het
vlucht der prinses heeft gespecld.
belangrijke
had
MAZARIN
den
VAN
CONDE
en
den
VAN
LONGUEVILLE
jaar 1650
prins
hertog
De burgeroorlog
brak daarna
met nieuwe w oede uit; de
gevangen
genomen.
Spanjaarden,
vreezen, dat
hoofd
naar
in

het

reizen.
"brune,

door

de prinses
der ontevredenen

Parijs
bed
De

te

komen.

harer

trokken de grens over en het stond te
geholpen,
VAN CONDT, die zich te Chantilly
bevond, zich aan het
in 't Zuiden zou stellen, waarom MAZARIN haar verzocht

Franschen

bracht

Men

meesteres

dame, ons
jonge
d'une
taille agreable

begeven
door een

et

bij mejuffrouw GERBIER, die zich
en veinsde te ongesteld
te zijn om te
als
harer bewonderaars
2) beschreven

de bode

had

als6e,

les

yeux

vifs,

la bouche

belle,

pleine

1) De geheele zaak is mij niet recht duidelijk. GERBIERgeeft het tijdstip dcr ontvoering zeer verschillend aan; in 't eene geschrift spreekt hij van 1644, e:ders v;m 1646. Op grond eener mededeelingin een
pamflet van r6¢6, dat de dochters in April a64< reeds 9 maanden van hcm vcrwijderdwaren, kwam ik er echter toe als datum Juli 164s aan te nemen, wat met zijn verblijfin Holland overeensternmenzou. Vreemd is
het ook, dat G. in enkele geschriften van twee, elders van drie dochters spreekt. Misschienis 66n spoedig uit
het klooster bevrijd.
2) Memoires de PIERRELENET, Procurcur-g6n6ralall parlement de Dyon et conseiller d'EtAt (edit.
Petitot) LVIII, p. 191 e. v.
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Zoo volmaakt
bootste
speelde hare rol voortreffelijk.
en haar klachten
tranen
over de
met haar geveinsde
de
MAZARIN
en
den
dat
van
zendeling
geen oogenblik twijkardinaal,
koningin
felde, vooral toen men hem bij het zoontje van den tuinier bracht, dat men de
De prinses had zoovan den hertog VAN ENGHIEN had aangetrokken.
kleeren
d'esprit et de gentillesse",
zij haar meesteres
na,

en zich naar Bordeaux
te begeven, waar
om te ontvluchten
gelegenheid
haar
zich
later
GERBIER
bij
voegde.
juffrouiv
Doch het wordt tijd dat wij tot GERBIER terug keeren. Na het mislulcken zijner
zal hij in moeielijke omstandigheden
verkeerd hebben; als gunsteling
onderneming
ook
niet
in
van Karel I was het
Engeland
geheel veilig voor hem, zoodat hij meest in
doende

het buitenland
schijnt te hebben vertoefd ; zoo werd bij zijn afwezigheid een huiszoehem
bij welke gelegenheid beslag op een gedeelte zijner papieren
gehouden,
king bij
om voor het proces van den koning te dienen; later werden deze
werd gelegd
lijkt het mij, dat deze papieren,
terug gegeven. Niet onvfaarschijnlijk
gedeeltelijk
den grondslag
moest
hebben gevormd voor
toelichten,
hij later mondeling
I
none-such
waarin de overleden
Karel
het beruchte pamflet tegen
"the
Charles",
en beschuldigd
wordt het geheim der
wijze uitgemaakt
op de laagste
koning
in
en
met
de
1632
1633 aan delandvoogdes
Belgische grooten
onderhandelingen
die

te

hebben

verraden.

zou zijn handelwijze
te moeten betwijfelen
De rustelooze

Mocht

het vlugschrift
veroordeeld

niet genoeg

werkelijk van GERBIER zelf zijn, dan
kunnen worden; ik meen het echter

').

had al spoedig nieuwe middelen bedacht om
plannenmaker
te voorzien. Karel I had in zijn rustige jaren een inrichting van
in zijn onderhoud
het "Museum
Minervae, dat in de stormen der omwenteling
onderwijs
opgericht,
GERBIER nu een uitvoerig
In het jaar 1648 verspreidde
was teniet gegaan.
for forrain languages
eener "Academye
etc., dat in verschillende talen
prospectus
stuk trachtte
voor te stellen
In dit curieuze
werd uitgegeven.
hij de onderneming
Het
was
de
liefde
tot
het
aard.
zuiver
als van
Engelschen volk, die
patriottischen
tot volhad. Hoe verkeerd was het toch, de jongelieden
hem daartoe
gebracht
1) De volledigetitel is: The none-such Charles, his character extracted out of divers originallTransactions, dispatches etc. Londen, 1651. Ik trof een exemplaar aan in het Britsch Museum.Aanvankelijl:helde ik
vooral op gezag der Dict. of Nat. Biogr. tot de oveituiging over, dat het vlugschriftincierdaadvan GERBIPR
afkomstig zou zijn. Bewijzenhiervoor zijn mij evenwelniet bekend geworden; de stijl is verder anders dan die
van zijnandere geschriften; er komen bovendien verschillendefouten in voor, die hij niet zou hebben gemaakt,
Welk doel kan hij verder met dit ano n y m geschrift hebben gehad? Scl?reefhij het in opdracht of met
onderteekendc
medewetender regeering, waarom zou deze dan niet, toen enkele jaren later een door GERBIER
verheerlijking vande Stuarts verscheen, (zie pag. 26) den sluier hebbenopgelicht ?Hij zelfspreektin later tijd van
het pamflet als afkomstig van Hugh Peters, Cromwell'sveldprediker,wat, al is in 't algemeen op GERBIER'S
beweringen weinig staat te maken, in dit geval niet geheel te verwerpenis. In elk geval blijkt duidelijk, dat
door het hof als de schrijvervan het pamflet werd beschouwd,maar
reeds dadelijk na de restauratie GERBIER
dat hij dit zelf bestreed. (Cal. of State Papers, Counsel of State 1661p. 78.).
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hunner
tooiing
bleek dan niet

studien

te laten reizen. Bij hun terugkomst
hot vasteland
dat
enkel
zij
geleerd hadden zich op uitheemsche
wijze
zelden,
te kleeden,
Hoe licht
terwijl hun taal van vloeken en godslastering
samenhing.
konden
in deze verdorven
eeuw de jongelui niet in slecht gezelschap
daarbij
naar

komen

van lieden, die zich tegen beter weten in als atheisten voordoen, hoewel hun
hun moest zeggen "qu'il y a un Dieu veritable, qui est la source
gezond verstand
et la cause premiere de toutes choses et qui de soy mesme est de toute eternite".
Na deze uitweiding,
die aantoont,
dat GERBIER besloten was met den
stroom
der tijden mee te varen. ging hij het program der school uiteenzetten.
Dit was rijk genoeg ; onderwijs zou worden gegeven in allerlei wetenschappen.
Behalve de moderne talen, 't Fransch, Italiaansch,
Spaansch, Duitsch en Vlaamsch,
waaronder
misschien
het Nederlandsch
moet worden verstaan,
werden ook reenkunde,

en perspectief
ondcrwezen
Voorts
boekhouden
en bouwlLunde,
wijsbegeerte,
"tant
les
des
secrets
mouverepresentations
que pour
magnifiques,
et choses
semblables";
wij zien dat GERBIER niet voor niets

meetkunde,

cosmographie,

proefondervindelijke
pour le bastiment
ments
de

de

scenes

feesten

geographie
dubbel

voor

had georganiseerd.
Maar vooral zocht hij te pas
Buckingham
kennis
van
die hij vermaedelijk
zijn
versterkingskunst.
brengen
bij MAURITS
had opgedaan;
ce qui est de plus excellant de laprac.,surtout on y enseignera
a syavoir les fortifications,
les sieges et la diffense des
tique des mathematiques,
places, les feux d'artifice, l'ordre des batailles et la marche des armees".

te

Met het nuttige
touscher
toutes sortes

zou ook het aangename
la dance,
d'instruments,

worden: lea musique à
vereenigd
faire des armes, monter a cheval,
comme
aussi a combattre
a cheval selon la nouvelle fa?on. Et s'il y a des verenclination
au dessein, a la peinture,
miniature
ou la sculpture
tueux,
qui ayent
ils seront aussi exactement
instruits en ces sciences la".
Bovendien
overheid

zou een zaal worden

daartoe

aangewezen,
een
3- 4
publieke
kuennen bezoeken J).

zou er van
zouden

door de
open gesteld voor arme kinderen,
die gratis les zouden ontvangen.
Elken Zaterdag
les zijn, welke ouders of "beminnaren
der deugd"

Voor

betreffende
't geven van inlichtingen
de nieuwe academic stelden zich
de heeren WILLIAM KIPP, vermoedelijk GERBIER'S schoonvader,
en SAMUEL HARTLIB
het
met
het
van
de hoop, dat het
beschikbaar;
prospectus
eindigde
uitspreken
van Salamanca,
Padua en Parijs nu overbodig zou blijken.
bezoek der universiteiten
Heeft GERBIER zich voorgesteld,
dat na deze pompeuse
uiteenzetting
zijn
leerlingen

zich

in

zijl

Iu1Ís in Bethnall?G1'een

zouden

verdringen,

dan is hij be-

1) Men vindt dit program "the Interpreter of the Academyefor forrain Languages etc." in het Prentenkabinet van het Rijks-museumte Amsterdam.
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tweeerlei tegenwerking;
uitgekoffi<::!11. Hij ontmoette
sommigen trokken zijn
in twijfel, waarop hij als altijd vaardig met de pen in
gezindheid
patrioitische
in 't licht stelde; anderen, en zij waren
een vlugschrift
zijn goede bedoelingen
om de geheele onderneming
voor hem, lachten eenvoudig
het gevaarlijkst
Wat
drogen

ons van het onderwijs bekend
GERBIER heeft n.l. een aantal
van
geven

academie-reader"
ons kostelijke staaltjes
Om dit te kenschetsen

geworden is, bewijst, dat zij geen ongelijk hadden.
van zijn eigen voordrachten,
en een enkele waarin
wordt gesproken,
en sommige daarvan
gepubliceerd
van het door hem gegeven onderwijs.
neem

ik het een en ander

over uit een voordracht
van den Raad van State 2).

aan den voorzitter
over Cosmographie,
opgedragen
aan den hemelbol door de aanwezigheid
Na eerst de beweging
van 10
die zich alle met verschillenden
om
sferen te hebben verklaard,
oxnwentelingstija
der elementen, vier in getal
de aarde wentelen, gaat hij over tot een beschouwing
men b.v. een groene stok, dan valt
n.l. vuur, licht, aarde en water. Verbrandt
deze in zijn elementen
en zeer licht;
droog
alle vuur naar boven !

uiteen, n.l. vuur, rook, asch en schuim. Het vuur is heet ,
't komt het dichtst bij de maan voor; daarom wendt zich
Het heeft daar geen kleur eu is dus, hoewel 40.00o mijlen
hemel is onbr andbaar.
De lucht, zeer vochtig en middel-

de
onzichtbaar ;
zich onder het vuur; de bovenste
bevindt
luchtlaag
matig heet,
der sferen als
zoowel door de nabijheid van het vuur en de wenteling
that is to say by a contrary force, which a contrary element
peristasis,
of' a contrary
element."
it selve against a greater strength
thening
dik,

is het heetst,
door de "anty
makes strengHet water is

en matig vochtig. Het behoorde
eigenlijk de aarde te omringen, maar is
De
is zeer droog en matig koud; aarde
aarde
door God naar de diepten verwezen.
is het daarom, dat de
is zwaarder dan water, want een steen zinkt. Eigenaardig
zeer houd

in de aarde
en dat er in de aarde bronnen zijn. Deze
dringt
regen niettemin
echter
door de zee gevoed ; het zout wordt door de nauw e openingen
worden
van het water
Wat de hooge rigging der bronnen en het opstijgen
tegenhouden !
te verklaren :
in den bodem betreft, dit is uiterst ecnvoudig
"it is a motion made
bij attraction."
Het merkwaardigste
gedeelte van het betoog is evenwel de bestrijding van
COPERNICUS gelieft te noemen.
De aarde beweegt zich
het
stelsel
van
wat GERBIER
noch om de zon, noch om een as. Tegen 't eerste strijdt het feit, dat wij altijd
om een as zouden alle gebouwen omver
de sterren even groot zien. Bij wenteling
worden;
vogels en wolken zouden naar 't westen vliegen; een in de
geworpen
de auteur van,,Hudibras" een zijner helden per testamental zijnredevoeringenaan
1) Zoo laat BUTLER
vermaken om bij het onderwijs in welsprekendheiddienst te doen.
GERBIER
GERBIERS
Academy on
2) Second lecture on cosmography - read publiquely at Sir BALTHAZAR
Bednall Green.
(K. B.)
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steen zou op een afstand
geworpen
immers nooit waargenomen.
,,Als men de aarde laat bewegen,
lucht

5 of 6 mijlezl neervallen

van
moet

en dit is

men de zon wel in het midden

die meer
want geheel
is; er zijn evenwel altijd menschen,
onmogelijk
ze
en
die
dat
onwaar
verstand
bezitten
dan
dingen verdedi,:en
weten,
te doen uitkomen.
Laat ons
alleen om hun geest en welsprekendheid

plaatsen,
hartstocht
zijn,
daarom

goedheid deze heznelen voor '
zijn onbeschrijfelijke
de
ons nut geschapen
heeft, daar Hij ze zelf nict noodig had; zij beschamen
dan
want
de
duivels
meer
moet
verafschuwen
men
die
blinde atheisten,
duivels,
ze hem niet".
erliennen ten minste God, al gehoorzamen
God

danken,

De andere

die

in

voordrachten

1) minder

curieus, zijn niettemin ; zeer oppervlalshig,
dunk aan het Ozlderwl?5. Het ging dan ook de
aan
trachtte GERBIER, door de voordrachten

rijk aan phrases en geven geen hoogen
niet voorspoedig;
tevergeefs
inrichting
verschillende
op te dragen,
hooggeplaatsten

hun bescherming
te winnen. Zijn,,Art
lid in 't bijzonoer:
aan
Parlement
aan
ieder
het
en
of well-speaking"
droeg hij op
,,You are the light of the State, you are the movers of the great body of the commonwealth,
voyce and your voyce is as the voyce of
you are, I say, the publicque
most prostrate, humble
God". En deze kruipende
vleitaal, onderteekend
door,,your
and
stierf

obedient

G?r.?l1_u's
Niets

van 6 Jan.
is gedateerd
de ongelukkige
weldoener,

servant"

mocht

en de instelling
was GERBIER echter

baten

Vier-en-twintig
I, op het schavot

dagen
1 ....

later

moest bij gebrek aan dee1neming worden
gereed om zich op een voor hem geheel

Dadclijk
opgeheven.
uit over economische vraagstukken
nieuw gebied te begeven ; hij gaf vlugschriften
Een er van had betrekking op de visscherij en op de 1akenvan actueel belang. 2)
der
beide opgekomen
ten koste van die van Engeland,.
Hollanders,
nering
"Geen
dat vreemdelingen
de visch ondcr zijn kusten wegander volk zou toestaan,
in Engeland,
de visscherij
dan zou zij schatten
zetelde
als
haalden ;
opbrengen
de mijnen
aarde op

van Lima
doodstraf

en Potosi."

Ook moest
den invoer

men den uitvoer

van wol en vollers-

van ruwe zijde

bevorderen
en banken
verbinden,
den
van
handel.
ten
gerieve
oprichten
had hij het aan deze pat7ofletten te danken, dat hij in 1652 voor
Misschien
zaken werd geroepen "to acquaint them
het comite van handel en buitenlandsche
1) O. a. The first lecture touching Navigation (K. B.) opgedragen aan HENRYVANE.Hierin wordt
in ere ArabischeZee Spaansche vlaggen werden geo. a. medegedeeld, dat ten tijdc van keizer TIBERIUS
vonden en dat de "koning van Zwitserland"aan Metellus Indianen ten geschenke gaf, die aan de Duitsche
kust waren komen aandrijven.
2) Some consideratiohson the two grand Staple-Commodatiesof England and on certainestablishment
wherein the publick good is very much concerned 1651(K. B.) A new years resultin favourof thepoor (i65z).
A discoveryof certain notorious stumbling blocks (1652).
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is
Wat hij hier heeft voorgesteld,
relating to the service".
a.
aanbod
te
o.
het
hebben
te
bekend;
hij
schijnt
gedaan
dat een duizendtal
Ieren in Spaanschen
dienst zouden treden, een in die
bewerken,
meer toegepast
van het Groene Eiland
middel om de woelige bevolking
dagen
te maken ').
onschadelijk
Ten slotte werd hem een gratificatie
van 5o Pnd toegewezen;
ook kreeg

with some
met

niet

particulars
zekerheid

te vertrekken.
Misschien is echter uit laatsthij een pas om naar het buitenland
af
te
dat
men
omstandigheid
zijn diensten
op diplomatiek
leiden,
genoemde
ook in verband
met de zending,
waarmede
had ingeroepen,
hij zich
gebied
korten tijd daarna belastte.
van den oorlog met de Republiek
was er in Engeland
om
aan
de
de geschillen
geloofde
op
mogelijkheid
partij,
krachtige
vreedzame
Zij werd in deze meening versterkt, toen belangwijze bij te leggen.
terwijl de groote uitgaven voor de vloot zwaar
lang uitbleven,
rijke voordeelen
en voor een groot deel door verbeurdverhlaring
van goeop het land drukten
Na

het

uitbreken

die

een

Een der voornaamste
moesten worden gevonden.
der royalisten
ijveraars
van CROMWELL, die langen tijd.
voor den vrede was HUGO PETERS, veldprediker
was geweest en den strijd
te Rotterdam
bij de Engelsche
gemeente
predikant
volken als een broederkrijg
beide calvinistische
verafschuwde.
tusschen
Op zijn
GERBIER
tot
der
Nederduitsche
wendde
zich
de
predikanten
gemeente
aandrang
deren

een verzoek aan het Parlement
te
op te wekken
Door bemiddeling
der onderhandelingen.
van PETERS
eeii onderhoud
met CROMWELL, die zich een
daarop
predikanten
een
der geschillen
toonde en hen
vredelievende
van
voorstander
oplossing
groot
beleeftheden"
met hct werk voort te
met "seer vele extra-ordinaris
aanspoorde
de
zaak
wantrouwden
en
bevreesd
waren om in ongeevenwel
Daar
zij
gaan.

te

Londen,
tot
richten
de
hadden

ten

einde

deze

het hervatten

te komen, maakten zij er echter
geen verder werk
legenheid
Hoewel1 deze poging mislulst was, was toch duidelijk geblehen, dat CROMWELL
in den Staatsraad
o.a. VANE,
niet tegen den vrede was ; een sterke minderheid
kon
men
en
stond
aan
daarom
BOND
PURRIFREY
daarbij
zijn zijde;
WTTLOCh,
de

Republiek
dat

een nieuw
bewegen
de onderhandelingen

te zenden,
dan was het niet
gezantschap
zouden leiden.
Zoo kwam
tot resultaten
zou gaan onder voorwendsel1, dat
de Republiek

onmogelijk,
het plan op, dat GERBIER naar
wilde doen om zich in 't bezit
hij stappen
den
heette

omtrek
het,

te stellen

van eenige landerijen
in
aan
ook
van Goes, die, naar hij beweerde,
zijn vrouw behoorden ;
zou aanwenden
om zijn dochters
dat hij pogingen
terug te krijgen.

1) Cal. of State Papers, Counsel of State, 1651, i8 Mrt., 28 Mei; 1652 21 Juli.
den Haag, 1725, MemoriLnvan Dec. 1653.
2) Verbaal van VANBEVERNINCK.
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Met het oog op de aan GERBIER verleende pas lijkt het mij zeer waarschijnlijk,
dat de reis met medeweten
van CROMWELL is ondernomen.
kon GERBIER dus Engeland
en over
verlaten
Zonder opzien te verwekken
Vlaanderen

reizen, waar hij in September
1652 aangekomen
schijnt
DE
maand
toch
berichtte
WITT
aan
VAN
van
die
BEUNINGEN
14 den
naar
regeering
persoon, met naeme GERBIER", door de Engelsche
is
deszelfs
sal
nogh onbewas ; "zvat
aanbrengen
wesen,
gezonden

naar

te zijn.
Den
dat "seecker

Zeeland

de Republiek
hent", voegde hij er aan toe ').
van den geboortegrond
Het betreden
invloed te hebben uitgeoefend.
eigenaardigen

een
op onzen avonturier
schijnt
De man, die zoo kort geleden de
die voor ons verderfelijk
aangezet,

tot maatregelen
had
Engelsche
regeering
een
kunnen
hadden
zijn, was nu op cens verkeerd in een vurig vaderlander,
richtte
al
na
aankomst
Zoo
hij
dadelijk
zijn
ingeboren
patriot."
,,getrowhartich
om deze te waarschuwen
aan de regeering
van Vlissingen,
een schrijven
tegen
der Engelschen.
Door een toeval toch was hem ter
,,desseynen"
machines hadden vervaardigd ;
dat deze een aantal ,,dangereuse"
welke
naar
onze
havens
zouden worden, moesten
gezonden
geplaatst,

de verraderlijhe
ooren gekomen,
in schepen
deze dienen
hij

vergezeld

eykenhout

om onze
gaan
inhoudende
met

toegemaeckt
geplaatst

in

gemelte

houten

en havensteden

een

te vernielen.
met

Zijn waarschuwing 1iet
een cast van
,,Door

teekening
toelichting.
tonlel?ens
twee, dric, vier à vijfhondert
isere banden"
waren lonten gelegd.
sterke

vast
buspoeier,
Het geheel was
omvattende
de boven-

machine van arduynsteen,
,,gemetselde
de
steenen
met isere
sijnde aen malcanderen
vastgemaeckt
Casse;
gegoten, in dewelche boven de hondert bombes sijn. 't Gemetsel

een

platen in loot
van den bodem
wanneer

vloot
van

is

vier

't vier 't cr uyt

voeten

raeckt,
machine

weder

sijden aght, boven
daervan is soo machtich,

dick,
't effect

twaelf, soo dat
als dat 't schip
in een haven ofte dicht bij

is (sijnde
gemetselt
voorgemelte
dat daer omtrent is, jae soude de havens ende
alles destrueert,
andere
schepen)
den raad aIle aankomende schepen
de
stat
neerslaen."
te
Daarom gaf hij
partijen van
de lonten vooral niet af te trekken maar af te snijden. 2)
visiteeren
en bij ontdekking
waerinne

Dergelijke
mededeelingen
in een uitvoerige
memorie

hij
uiteenzette.
die
dit

richtte
aan

hij ook aan andere havensteden,
terwijl
het doel zijner komst
de Staten-Generaal

dezer geheime plannen geweest,
Volgens hem was het de ontdekking
over te steken, temeer, daar
hem bewogen
had in allerijl naar 't vaderland
last
der Engelsche
door
andere
werd.
nog
gevaren bedreigd
Op
regeering

1) Brieven, geschreven ende gewisselttusschen de Hcer JOIIANvE WrrT enz. V i5.
2) De teekening met toelichting is nog aanwezigein het Museumv?hZecuwschGenootschap. Een
bijbehoorend schrijvenvond ik in het gemeente-archiefvan Amsterdam(Missivenvan particulieren,42.)
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toch

zouden

door

Vlissingen
Cosacken"
Groningen.
gewezen;

een aantal
latcn

de dijken tusschen Rammekens
en
waaghalzen
beproeven
te steken;
Cromwellsche
zou men io,ooo
bovendicn
"roode
deel
voor
een
voor
een
ander deel in
landen,
bij Scheveningen,

had hij in Engeland
dezer plannen
Tevergeefs
op het onmenschelijke
toen dit niet baatte, had hij eenige vlugschriften
tot "het
uitgegeven
der brandstichters"
der gemoederen
en de schandemaeckinge
1).

pacificeren
van GERBIER
de mededeelingen
Ik vermoed,
dat de Iiollandsche
staatslieden
Tocli schijnen
de Statenwel "cum
zullen hebben
grano salis"
aangehoord.
er aanleiding
in gevonden
te hebben een maatregel
te beramen tegen
Generaal
de

plannen
Van

der Engelschen;
beteekenis

meer

Dat

aard

van welken
was echter

men

geweest is, is niet bekcnd 2).
tot welke aan biedingen GERBIER
begeen groote verwachtingen

deze

de vraag,

zich dienaal2gaatde
al
heel
die hij kon overleggen.
maken,
spoedig uit de stukken,
In die eerste plaats was dit een, niet geteekende,
weike hij
krachtens
instructie,
verzekeren
vromen
mannen
heette
te
te
woorde, wanneer
zijn
"op
gemachtigd

gemachtigd
te
hocfde

was.

bleek

sal gelieven de herten van beyde de Natieii te bewegen tot een vreedsame
is geweest sal bevesticht worden."
dat alle 't geene hem gecommuniceert
dispositie,
Verder
werd in dit stuk in algemeene
bewoordingen
gewezen op de welwillende
van
voornaamste
1eden
van
de Republiek.
de
gezindheid
't parlement
tegenover
Godt

van I'E'rERS aan NIEU?'vPOOI;T, waarin
Voorts legde hij over een aanbevelil?gsbxief
er vooral op gewezen werd, dat men zich niet de zaak der STUARTS moest aande querelle der STUARTS trowt, soo sijt ghij verloren,"
trekken ;
"soo ghijlieden
een waarschuwing,
waarvoor
wel aanleiding
vooral
bestond, daar herhaaldelijk
door

Oranjegezinden

Engelsche

royalisten

betoogd
xverd,
kon verzekeren.

dat

men

zich

op die wijze den steun

der

konden natuurlijk
voor
mededeelingen
moeie1ijk den grondslag
WITT
al
vormcn.
DE
had
onderhandelingen
dadelijk weinig gewicht aan
GERBIERS voorstellen
den 23sten September
reeds schreef hij aan VAN
gehecht;
dat
staets is te maecken,
en
niet
veel
BEUNINGEN: "Mijn gevoelen
is,
daerop
Dergelijkc

nieuwe

te verwachten
is". Toch brak hij de ondervruchtbaerlijcks
ook
VAN
BEUNINGEN
oordeelde,
dat, al ware het
af;
handelingen
geheel
van GERBIER wat meerder fondaillent
geweest cat op liet "aanbrengel
gewenscht
kon worden gemaakt,
het eghter soodanich
niet is, dat men het geheel kon verwerpen ende dies dat men wel gedaan heeft, 't selve aen de hant te houdel. 3)
dat

daervan

niets

niet

1) Verscheyden Poincten en ouvertures van den Ridder GERBIER,29 Oct. 1652, Engeiant, Secrete
Casse, Rijks-Archief,den Haag.
Bricven V, 27 is een resolutie van dicn aard genomen,
2) Blijkens mededeeling aan VANBEUNINGEN,
die ik evenwel niet heb kunnen opsporen.
3) Brieven,geschrevenende gewisselttusschende heer JOHANDE WITI'enz.23 Sept., 12.23 en 28 Oct. z652.
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aan wie de onderhandeling
met
bracht de commissie,
ter sprake;
uit de
GERBIER
de zaak in de Staten-Generaal
de
zoudcn
dat
de
casse"
worden
resolutien
"secrete
blijkt alleen,
neergepapieren in
zal hebben gelijk gestaan.
legd, wat in dit geval zeker met een "ter griffie deponeeren"
voorDeze afloop was des te eerder te verwachten,
daar de voornaamste
Den

stander

23Sret1 October
was opgedragen,

in Engeland
door onvoorzicltigheid
in groote
tegelijkertijd
Door
had
PETERS
een
zijn ijver meegesleept,
ongelegenheid
brief gericht
geraakte.
aan den vice-admiraal
AYSCUE, om dezen aan te manen niet tegen zijn gelootsvan den vrede

tot een zekere hoogte met PETERS,
te strijden.
AYSCUE sympathiscerde
genooten
maar achtte zich niettemin verplicht
den brief aan het Parlement
over te legger,
dat PETERS voor zich ontbood en hem een strenge berisping toediende. ') Begrijrichtte
zich het wantrouwen
ook tegen
GERBIER, die weldra uit
pelijkerwijze
om voorzichtig
te zijn, daar zijn brieven
ontving
en ontcijferd waren.
onderschept
PETERS, beducht om zich opnieuw te comprom.
niet
verder
met
de zaak inlaten, zoodat GERBIER'S brieven
durfde
zich
mitteeren)
onbeantwoord
bleven en hij het niet kon wagen naar Engeland
terug te keeren,
hoewel zijn zaken dringend
overkomen
dat
zou
eischten,
hij
2)..
de

Engeland

waarschuwing

In het volgende jaar ging daarom zijn zoon GEORGE naar Londen, waar hij
Hoe de stemming was,
van de vredespartij
vond.
geheel ontmoedigd
ons een brief door den jongen GERBIER aan zijn vader geschreven,
maar

de mannen
leert
door

en met diens papieren
THUr?LO? onderschept
uitgegeven.
Hij deelt daarin
hadden gewend, die hem wel wilden
mee, dat hij zich tot de aangewezen
personen
maar
bleken
aan te nemen of zich verder met
niet
brieven
aanhooren,
geneigd
de

zaak

te

bemoeien,
Vooral

vooral

verbod, door het Parlement
wegens het strenge
van
een
PETERS, die de
spreekt hij
persoon, vermoedelijk
zich niet meer met de politiek te bemoeien en zoo schuw
horse."
Van alle zijden was hij gewaarschuwd
zijn vader

uitgevaardigd.
bclofte had afgelegd
was als ,,a wall-eyed
niet te laten overkomen,
daar niemand hem zou durven of kunnen beschermen,
de
hem niet met rust zouden laten 3).
ook
schuldeischers
terwijl
Reeds geruimen tijd te voren had GERBIER zich met de gedachte vertrouwd
In zijn memorie aan
gemaakt zich hier te lande een nieuwe positie te scheppen.
de Staten.Generaal
reeds had hij zich onder verwijzing naar de diensten,
die hij
vroeger

bewezen

had,

"aan

het

lieve vaderlant"

zijn diensten

als gezant

aange-

:
of the Commonwealthand Protectorate II 128 ff.
1) GARDINERHistory
2) Vetscheiden Poincten en Ouvertures, 8Is. Rijksarchief.
3) De brief, deels in cijfers geschreven, spreekt hier van icmand, door 't cijfer iog aangegeven. Ik
bedoeld vordt. In dit geval zou deze nog in deze dagen in verbinding met GERBIER
meen, dat CROMWELL
gestaan hebben. De laatstc had zich vooral door de uitgave van een boek, vermoedelijl;de "cffetspernicieux"
(zie beneden) in Engeland onmogelijkgemaakt.
,, I TT.71 1 ---+m
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Hij beriep zich daarbij vooral op zijn kennis van vreemde talen, waardoor
van tolken behoefde te bedienen, "die de substantieele
niet
zich
hij
particulariteyten
ende ommiteren
ende alle secreten op de clapbanck
verlammen
Waar
brengen."
zou
reeds
succes
twee
met
veel
met
meerder
honingen gediend had,
hij nog
hij
boden.

dienste."
courage ageeren in des lieveii vaderlandts
Kort daarna deed GERBIER een stap, die hem den terugkeer naar Engeland
maakte.
een
Hij gaf, met zijn vollen naam onderteekend,
geheel onmogelijk
een
dat
der
in
't
STUARTS
mocht
licht,
heeten:
doorloopende
verheerlijking
pamflet
favoris
des meschants
et grands
ministres
d'etat, 1) een
,,Ies effets pernicieux
vorsten schoon te wasschen en
van verschillende
om de nagedachtenis
poging

iverige

van hun dienaren
op de schouders
b.v. alle schuld van PHILIPS II, "ce sage et devot
Ie nom va du pair avec celui d'un noir
roi" overgebracht
op ALVA, "dont
en van DON JUAN,
Demon,"
op GRANVELLE, ,,qUi harassa aussi ces peuples-l?,"
de
et
ne
le
des
mensonges
Roy
suggeroit
que
stratag?mes
pour
equi entretenoyt
s'enricher
de
leur
Provinces-la
ces
faire
pour
depouille."
perdre
luy

hun ten laste gelegd
hetgeen
Zoo wordt
en gunstelingen.

wordt

te laden

Vooral KAREL I
Op denzelfden voet worden ook de STUARTS besproken.
zeie et constant
en sa religion,
wordt zeer geprezen,
entier, scavatit,
,,prince
de
ses
avec
ses
ferme
a
ses
traictez
l'observation
exact en
voysins,
amys et seraux p6res de families, un exemple tres-rare
en veneration
viteurs.
Oui estoit
doctes
les
et
de bon p?re
avoyent en estime 4 cause de son s?avoir
mary, que
comme un modele tres-rare et acompli de toutes
consideroyent
que les vertueux
les
artistes a se rendre plus experts, pour ne perdre
de
sortes
vertus, qui obligea
leur credit avec luy".
vooral COTTINGTON en LAUD, .,ce furieux arch6vesque,
De gunstelingen,
voor alle onheil aansprake1ijk
worden
gesteld : "ils doivent passer
daarentegen
et damnables".
Zoo dragen zij de
pernicieux
eiland
kerken
de
dat in het rampzalige
ontwijd zijn, dat het atheisme
schuld,
voorvallen
onder den dekis en dat er allerlei ongerechtigheden
alom verspreid
vroomheid.
mantel eener geveinsde
aan alle souvereinen
en volken
met een oproeping
Het pamflet
eindigt
pour

des

monstres

abominables,

ketters en het is dus geen
van Europa om zich te vereenigen
tegen de Engelsche
verboden
werd 2). De vraag doet zich bij
dat het boekje in Engeland
wonder,
1) den H3aagr653 (Kon. Bibl.)
deelt ten slotte mee, dat hij
2) 131ijhenseen aanteekening in het cxemplaarder Kon. Bibl. GERBIER.
in een vervolg nog verschillendeandere punten bespreken wil o.a. "le preuve indisputablede la chastetécte
i,z reine", alsmede "tenriclzissemcntdesparlementaires". Naar het schijnt is dit gedeelte nimmer verschenen.
WALPOLEnoemt in zijn "Anecdotes of painting" het pamflet "an ignorant, service rhapsody containinglittle
argument, many lies and some curious facts, if the author is to be believed."
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Moeten wij er cen
voor, wat doel GERBIER met deze uitgave heeft gchad.
in zien tegen de bovendrijvende
partij gericht, of meende
uiting van wraakzucht
het
zaak
was
trachten
het
te
dat
zoodat
zou
keeren,
getij
tijdig bij KAREL II
hij,
in 't gevlei te komen?
Het laatste komt tnij het meest waarschijniijk
voor ; hij
ons

en gedwongen
in dit geval teleurgesteld
te voorzien.
zien om in zijn onderhoud

is

echter

naar

andere

middelen

om te

hiertoe liet hij het dan ook niet ontbreken.
Ailerlei oude
pogingen
ze nu in ons land te verwezentijken.
haalde hij weer op en trachtte
plannen
over de
Zoo spreekt hij in een werkje "Crijghsarchitecture
ende Fortificatien" 1)
eener "publicque
te Middelburg,
welhe blijkens het
oprichting
constleerplaetse"
zouden
een
zou
soort
school
onbemiddelden
worden ;
leerplan
polytechnische
hier gratis,
anderen
voor een derde der gewone kosten het onderwijs hunnen
Aan

ou n:iroir
vertutum
volgen.
Eenigen tijd later gaf hij een werkje uit "Secretum
de la vertu'', waarin hij aangaande
de meest verschillende
punten zijn kennis lucht,
als verschillende
van
verklaart °).
en zoowel bijbelteksten
geheimschrift
systemen
Ook vinden
dat GERBIER in dezen
wij de veronderstelling
uitgesproken,
als

CROMWELL en den Prins van Conde zou zijn
tusschen
tusschenpersoon
Het is DOUPLETH, het door FpuiN's
studie zoo bekende lid der
opgetreden.
die
zulks
medcdeelt
vooral
Chambre-mi-partie,
op grond van het feit, dat GERBIER'S
tijd

dochter
hiervan
vrouw
maakte

in

de

DOUBLETII maakt
prinses van Conde vertoefde.
naar
van
een
met de
zijn dagboelc 3) melding
aanleiding
oatmoeting
van GERBIER, die, bij een bezoek aan haar dochter, te Mechelen kennis
met de ledcn der Chambre-mi-parti
en hun godsdienstoefening
bijwoonde.
omgeving

der

in

DOUBLETH bracht haar met zijn
behandeld.
Zij werd met veel voorkomendheid
karos van de godsdienstoefening
naar haar logement
terug, Mevrouw CLANT, die
anders nog al trotsch schijnt geweest te zijn, presenteerde
haar tijdens de predizou
caties de "hooger plaetse".
dit
niet
hebben
Vermoedelijk
zij
gedaan, voegt
aan toe, "soo sij van begin aen hadde geweten, dat sij
DOUBLETH er spottend
(Mevrouw
schoonste
conditie,
in eenigh

GERBIER)

1)
2)
3)
4)

Nederlantsche

tot Londen
coopluyden,
in faveur gebracht
bij
employ

Eenigen
handschritt
aan :
gla2?znen,

van

gekomen".
tijd later 4) bood

ouders,

ende

sulcx

ten
ontwijffelijck
was aen GERBIER van geringe

geboren,
getrowt
den hertog VAN BUCKINGHAM en so ten hove
onze avonturier

de princessen

van Oranje

een

"Ae?z??zeYCkz'?zglac?ze1Zde doeit van l?'eysers, I?oziin? ?ie?z,
Pyi?zccaz, PYi?zcesse?z ende doorlitchtige 11lmZllen Ende nopende de conste van

Delft, 1652.
Levensberichtenvan Zeeuwen i, v. GERBIER.
NAGTGLAS:
28 Febr. 1635. folio 863. Ms. Maatschappijvan Letterkunde.
Dagboek van DOUBLETH
14 Nov, 1658.
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dienende

van Syn Doorluchtige
goede opvoedinge
Hoogh,
van Orailgieti naer het affl.eggen van sijne kindtsche
Het
kleeren".
in calligraphisch
het
fraaie
is
samenschrift,
opzicht merkwaardig
wegens

welspreeken,
den Prince

tot

de

werk,
uit zijn academische
Het is
lezingen en zonder de minste beteekenis.
geflanst
aan
AMALIA
VAN
en
de
SOLMS
echter merkwaardig
o.
a.
opdrachten,
wegens
MARIA STUART, waarin van den jongen prins in dezer voege wordt gesproken :
,,Dit kint, 't welcke draeght den naeme van hem, die met recht geseyt is te zijn
aen de Nederlantsche
wiens hoochadelicke
een Perseus
Andromeda;
geweest
vermeeruit keiserlicke
aderen, altijts belooft een voorspoedighe
gesproten
't welcke op sijn voorhooft vertoont de eigene voorteeckenen
deringhe des gelucks;
de helden sij ne voorouderen,
wiens mont alreede
van den waren Mars, gelick als die van
belooft te sullen spreken met meerder wijsheyt, dan oyt gedaen heeft de Pallas der
bloet,

ende moedigher een
Poeten ende die'tsijner
tyds aen de Chrijchsbenden
Christelijcker
hert in 't lijff sal spreeken, dan wel selfs een vechtende Bellona soude connen doen".
van 14 Nov. 1658 is gedateerd,
komt nog in
Dit boek, welks opdracht
l3ibliotheele voor even als een ander op dezelfde
de Koninklijke
virtuous academicall
werk van GERBIER : "princely
discours,
a
between a
conference
or fortifications,
architecture
together
van den Prins
werk nog de handteekening
in welk laatste

wijze samengesteld
concerning
military
tutor and a page 1),
Welke
voorkomt".

is mij niet bekend.
belooning GERBIER voor zijn vleitaal ontving,
Ook DE WITT viel GERBIER in dezen tijd herhaaldelijk
lastig met zijn
met
Zoo kwam hij tijdens den Noordschen
voorstellen.
zijn plannen
oorlog weer
voor den dag, welhe hij eerst aan WASSENAAR OBDAM
machine
eener helsche
men zou daarmee niet
DE WITT zelf mededeelde ;
kunnen verwoesten
lijke vloot in de Sont maar zelfs Stockholm
nest
in
maecken."
diversie
syn eyghen
schrickelijcke
in de Sont stond GERBIER onmiddelijk
Na de overwinning
tevens berichtte
welke hij DE WITT toezond;
hij
zegezang,
dat hij eenigen tijd later
model zijner machine had vervaardigd,
en daarna

aan

gereed met een
hem, dat hij een
"onder

de roose"

om de
gebruiken
toezond;
raadpensionaris
als in een val te verdistrueren".
vloot in Lantscroon
Zweedsche
Veel voldoening
van
DE WITT taal
van
niet
had
hij ontving
zijn voorstellen;
hij echter
aan wien hij tegelijkertijd
noch teeken ; ook CROMWELL trouwens,
dergelijke voorde
evenmin
moeite
waard
er
achtte
het
stellen deed,
vermoedelijk
op in te gaan 2 ).
den

men

kon

alleen de vijande"ende alsoo een

het

nu

uitnemend

1) In: De Oranje-Nassau boekerij en de Oranje Penningen in de Koninklijke Bibliotheeken in het
KoninklijkPenning-Kabinet 1898. pag. 39-40.
1658)werden mij uit FRUIN'S
2) De excerpten uit de correspondentie van DE WITT (2 Sept. 23
W.
door
Prof.
G.
KERNKAMP.
Voor de aanbiedingen
meest
de
bereidwillige
wijze
medegedeeld
nalatenschap op
zie Thnrloe-papers VII 275.
aan CROMWELL
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echter van minder beteekenis,
waren deze teleurstellingen
tot
een
omdat
uitvoering
zag komen, waarop hij de grootste
plan
hij eindelijk
bouwde.
voor de toekomst
verwachtingen
voorreeds
hoe
jaren te voren aan de Fransche
regeering
hij
Wij zagen,
Voor

GERBIER

eener goudmijn in Amerika.
de ontginning
had gedaan aangaande
Tijdens
door
een
was
ontevreden
met
BUCKINGHAM
in
hij
Spaansch
Spanje
zijn verblijf
hiervan in kennis gesteld ; een stuk in cijferschrift
met het bestaan
ambtenaar
aan te geven.
hem in staat de plaats nauwkeurig
stelde
Hij had
geschreven,
in zijl1 plannen gevonden,
maar tijdens
in Frankrijk
echter
geen belangstelling

stellen

zijn verblijf
beschikbaar

in

Zeeland

slaagde

hij

er in mannen

te vinden,

die hun

kapitaal

stelden.

van GERBIER in Guyana
Ik heb nog slechts kort geleden 1) de onderneming
en kan mij dus hier tot het aanstippen van enkele hoofdin het breede behandeld
In
zaken bepalen.
1656 werd een schip naar de monding der Aprouaque
het jaar
om gouderts
te halen.
Fransch
De
in het tegenwoordige
Guyana
gezonden
van GERBIER werden in hoofdzaak juist bevonden ; het meegebrachte
aanwijzingen
erts wekte aanvankelijk
op, maar bleek weldra waardeloos.
groote verwachtingen
daar een Nederlandsche
temeer
nederechter
niet
De moed werd
opgegeven,
Na lang geharrewar
slaagde.
zetting op het eiland Cayenne boven verwachting
werd ten slotte besloten aan de Aprouaque
GERBIER en de participanten
als op het ontkolonic
te stichten en zich daar zoowel op plantage-bouw

tusschen
een

In het jaar 1659 scheepte GERBIER zich met
der mijnen toe te leggen.
ginnen
en Commandeur
der Geoctroyeerde
een deel zijner familie in om als "Patroon
de
Wilde
Kust
fortuin
te
aan
Colonie''
zijn
beproeven.
Guajaansche
hem ongunstig
gezind ; allerlei ornstar.digheden deden de onder neming
mislukken ; vooralhetslechteklimaatendeoproerige
de
dee1nemers
der expeditie;
onder
dan
GERBIER, meer plannenmaher
stemming
man
niet
de
om
bleek bovendien
geschikte
dergelijke
onderneming
organisator,
Ook

te

nu

weer

bleek

een tijdlang
leiden ;
werd ten
Al twistende
zich naar het naburige

de fortuin

was

van zijn ondergeschikten.
hij zelfs de gevangene
de
de kolonisten
slotte
verlaten,
nederzetting
begaven
GERBIER
stelde
zich
en
familie
onder
zijn
Cayenne;
waarnemenden
LANGENDIJCK, die te vergeefs
gouverneur

van den
bescherming
de twisten bij te leggen.
trachtte
Terwijl LANGENDIJCK moeite deed aan de Wilde kust een andere geschikte
plaats. Op 't
plaats voor een kolonie te vinden, had te Cayenne de catastrophe
OTTO KEYE en RHFNANUS, drongen de door
van twee der Raden,
aanstoken
1) Tijdschriftvoor Geschiedenis1903, pag. i.
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drank

verhitte
van

dochters

soldaten
GERBIER

in de woning
en doodden

kolonisten
ontzet,
hulp geschoten
dat
de
rnoest
worden,
onderneming
't vaderland
werden terug gezonden.
Na zijn terugkeer
aan te vatten;
opnieuw
te
nieuwe nederzetting

van LANGENDIJCK door, wondden een der
een andere.
Wel werd hij zelf door de te
maar de toestand
was zoo onhoudbaar
geworden

opgegeven

en de kolonisten

naar

GERBIER aanvanke1ijk
van plan de onderneming
weer riep hij kolonisten
op, om onder zijn leiding een
om KEYE,
maakte
stichtcn ;
hij aanstalten
tegelijkertijd
scheen

Van deze
was, wegens moord te vervolgen.
die
de
Men
schreef
het
anarchie,
jaar i66o;
plannen
in Engeland
sedert
den dood van CROMWELL heerschte,
maakte eindelijk de
als
meende
der
STUARTS
altijd,
mogelijk.
Optimistisch
GE?mEr?, die
terugkeer
scheen
te
dat
zich als slachtoffer
van zijn trouw aan den koning
beschouwen,
In het pamflet, waarin hij zijn
zich nu voor hem een nieuwe toekomst
opende.

die

ook

naar

is

patria
opgezonden
echter niets gekomen.

in Amerika en den droeven dood zijner dochter mededeelde,
wederwaardigheden
trachtte
hij zich reeds den weg tot het hart van den nieuwen koning te effenen .
Aan zijn sterk>c»ide dochters CATHERINA legde hij de volgende woorden in den mond:
Dites aussi adieu pour moy
Aux cours et surtout au bon Roy
CHARLES,a qui je sonhaitte
Que devant qu'il soit An et jour
Chez soy se trouve de retour
Avec sa couronne en teste.
A tous les voeux que je fais
Pour ces grands princes si parfaits
De la Brittanique race
Qu'ils puissent a leur piets veoir soubmis
Tous les rebelles et enncmis
Et qu'à tous ils facent grace".
naar Engeland,
waarin hij wees
hij een paar geschriften
in de heete luchtstreek aanbood, blijkbaar
die holonisatie
op de groote voordeelen,
een excerpt uit een I?ollandsch boekje van KEYE ; aan den koning richtte hij bovendien "A humbly Remonstrance,
concerning expedients whereby His Sacred Majesty
Bovendien

zond

to his loyall subjects."
great advantage
toen hij zich eindelijk in
was hij met bittere
vervuld,
gevoelens
Dec. I660 1) gereed maakte om ons land voor goed te verlaten en naar Engeland
over te steken.
In een brief aan DE WITT, die hij in deze dagen nog herhaalmet
,de1ijk
schijnt te hebben lastig gevallen, liet hij nog eenmaal zijn
requesten
may increase
Toch

his revenue

with

1) Hij kan dus nict, zooals WALPOLEmeedeelt, de ontwerpen voor de eerebogen voor den intocht
wan KARELII hebben gemaakt.
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die hem, naar hij mcende} ten deel gevaL',?n
ick meer van mijn vaderlandt
verdient
dat
was.
"UEd.,
Mocht men hem nog van noode hebben, "noch leeft de man, die
hebbe" ....
Ick en can
de tyden geweest sijn,
diensten
soude connen
doen, hoe contrary
sender
niet laten naer Engelandt
vervoeren,
mijn persoon door den Oostenwindt
klachten

hooren

over

de miskenning,
wel weten,

die mach

van 't vaderlandt

scheydende

aen UEd.

myn

clachtliedt

te laten

hooren."

')

Weldra hoorde hij
zijn deel.
teleurstellingen
van zijn post als
had hem te ontheffen
dat
het
Majesteit
behaagd
Zijne
GERBIER
aan zijn academie
De kruipende
ceremonie-meester.
vleitaal, waarmee
had de STUARTS natuurlijk
had willen verzekeren,
de gunst der parlementspartij
In

zeer

Engeland

geergerd ;

waren

bovendien

??None-such
Charles",
van GERBIER
papieren
zagen,

aan

de

nieuwe

werd

hij algemeen
heftige smaadschrift,
kon zijn,
saamgesteld

dat

aangezien
't welk

voor

den

auteur

der

alleen

met kennis

der

doch dat hij, zooals wij vroeger
Ook zijn verzoek tot terug-

van HUGO PETERS toeschreef.

pen
naar
4000 Pnd.
gelden,
zijn zeggen
indertijd
voorgeschoten
ook
wendde
zich
tot
den koning
werd
niet
hij
Tevergeefs
bedragend,
toegestaan.
in Jamaica, die, als men aan
met voorstellen
tot het stichten eener volkplanting

betaling

van

bait to all men", wilde
van conscientie,
vrijheid
"a prevalent
vreemdelingen
Wilde men een som van 6oo.oco Pnd
tot grooten bloei zou geraken.
toestaan,
zou
als
dan
den
beschikbaar
stellen,
hij
koning in 't bezit stellen van schatten
Een andere keer weer stelde hij voor een eiland bij
die van Lima en Potosi.
of bank-instellingen
te stichten ;
daarna kwam hij met
van Londen en tot verbetering der
plannen voor den dag tot verfraaiing
grootsche
een
en
a.
wilde
o.
Hij
poort bij Temple-bar oprichten en Fleetstreet
stadsreiniging.
Cheapside
ophoogen en richtte betreffende deze zaak zelfs petities tot het Parlement.
Van al deze plannen kwam evenwel niets ; zij schijnen hem echter zekeren
Tandjer

te

koloniseeren

te hebben ; Lord CRAVEN belastte hem ten minste
naam als bouwkundige
verschaft
in Berkvoor zijn huis Hampstead-1?'Iarshall
met het ontwerpen
van teekeningen
der plannen werd hem opgedragen.
Het gebouw wordt
shire ; ook de uitvoering
zoodat
ook als archials "inconceavably
door een tijdgenoot 3)
ugly" gequalificeerd,
niet groot geweest
zijn. Toch voelde
waarschijnlijk
hij zich onmidhet
van
kennis
te
luchten
door
publiceeren
"A brief discourse
delijk verplicht
zijn
of Building"
en een ,,Counsel and advice to all Builthree principles
concerning

tect zijn talenten

aan DE WriT, 7 Dec. 1660, volgens mcdedeelingvan Prof. KEENKAMP
uit het manuscript
1) GERBIER
FRLTIN
der brieven van DE WrrT. Het request zal vermoedelijkmet de zaak KEYEin verband staan.
2) Cal. of State Papers. Col. Series, America and West-Indies m Jan. 1662.
) Dallaway Brittannia Illustrata f, 1714, geciteerd bij WALPOLE.
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gebied al heel weinig beteekenen, maar
ders", twee werkjes, die op architectonisch
en
de
van
interessant
zijn wegens
prijzen van allerlei bouwmaterialen
opgave
hebben toegelegd
loonen. ') Ook schijnt hij zich in dezen tijd op de stenografie te
stelde.
hij een handleiding
bij zijn uitgever verkrijgbaar
Zoo bleef hij werken en plannen maken tot het einde. Nog in 1665, toen
hij hoorde, dat de hertog van Monmouth
op reis dacht te gaan, stelde hij in allerijl
or an assistance
to a traveller in his conversation
een Subsidium
perigrinantibus,
and French, samen, een
Italians.
with Hollanders,
Venetians,
Spaniards
Germans,

waarvoor

zonder een spoor van geest maar
van allerlei opmerkingen
wonderlijhe
rhapsodie
den
van kruipende
overvloeiend
vleierij jegens
hertog van Monmouth.
de tijd van rust aanbreken.
Doch eindelijk zou ook voor dezen rustelooze
In het jaar 1667 overleed hij, vermoedelijk
terwijl hij het toezicht hield op den
bouw van Hampstead
Marshall, en werd in de kerk aldaar ter aarde besteld.
Met GERBIER daalde
de

rol,
ook

die

in

man ten grave. Merkwaardig
vooral
een merkwaardig
heeft
tal van belangrijl;e
aangelegenheden
gespeeld,

hij
De rol, die
door zijn relaties tot tal van bekende personen.
was
niet
door
onbetrouwbaarheid,
eervol;
zijn
dikwijls
zijn
hij gespeeld
heeft,
om onder alle omstandigheden
de huik naar den wind te hangen, zijn
neiging
vleitaal zich de gunst der bovendrijvende
door de kruipendste
streven om desnoods
wegens

merkwaardig

onze walging op.
te verzekeren,
wekt hij bij herhaling
Toch
was hij vermoedelijk
meer zwak dan slecht. Eenmaal aangegrepen
rol te
door de zucht om ten koste van alles, ook van zijn eer, een belangrijke
talenten en bij zijn groote zelfoverschatting
spelen, was hem bij zijn middelmatige
Had hij de werkkracht en de energie,
van te voren een smadelijk fiasco verzekerd.
die men hem niet ontzeggen
kan, op 66n zaak gericht, hij zou zich zelf en zijn
partij

familie

veel teleurstellingen
hebben.
bespaard
het lot zijner kinderen
is
Omtrent
tooneelstuk
GERBIER schijnt een
uitgegeven

weinig bekend;
te hebben
"The

zijn zoon GEORGE
false favourite dis-

and the reward of Loyalty";
die tot diepe armoede vervallen
zijn dochters,
adres
van
af their
te
het
zijn
schijnen
spreekt
"relief from the extremities
aan KAREL II tot teruggave
richtten later een verzoekschrift
starving condition"
hun
vader
steeds
van
KAREL
I te vorderen had.
van 4000 Pond, die
nog
- -._
i) Bedoeldegeschriften zijn in de Kon. Bibl, te vinden.
2)1 Directing him, after the latest mode to the greatest honour, pleasure,security and advantage in his
travells, written for a Princely Traveller for a vademecum(Kon. Bibl.)
graced

ITALIAANSCHE

GEGEVENS
DOOR
A.

J.

ORBAAN.

F.

II.

BERNARD

RANTVIC.
12 Augustus.

ZIPIO DI CRISTOFANO CHIGI te Siena draabt aan maestro MARCELLO
di lavor di stucco" en
GIULIO SPARTI VAN URBINO ,.maestro
aan maestro BERNARDO ,,Fiammengo
diens compagnon,
dipintore",
het

schilderop,

geven)
rostiena

van

in

stucco-wer1.::

het

paleis,

in onderdeelen
aange(vervolgens
dat hij, CI3IGI, in de Contrada
della

Douwt.
Als

acht

en

maximum

maanden
de twee

stucco-werk
Het

van

opgeleverd

loon
worden.

Het
300 scudi gesteld.
De kosten van de verf komen

worden

werk

moet

in

voor rekening
voor het
grondstoffen

messer
SCIPIONE de
compagnons,
terwijl
zal leveren.
is opgesteld
door ASCANIO CORAZZINO DA MONTENUOVO
contract 1)

Memorieoriginali
1) Document uit het huisarchief der CHIGI's te Siena, afgedrukt bij : GUALANDI,
italiane risguardanti le belle arti, Serie sesta, 1845. P. 92.
...
--
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door

SCIPIONE, MARCELLO en door den Vlaamschen
als
compagnon
volgt :
(of Nederlandschen)
ut sopra ?
Io BERNARDO RANTVIC fiamengo,
detto me obligo a far.
onderteekend

en eigenhandig

BERNARDO FIAMMINGO
- f- 1583.
schilderwerk
te Siena uit. 1)

voert

omstreeks

het

jaar

1583

ander

BERNARDO RANTVIC fiammingo pittore
en messer VANNI
1593. 13 Juni.
messer
van
CRISTOFORO
RUSTICI, zijnde een Avondmaal
pittore schatten het werk
in den reefter en de Madonna met heiligen boven de
met de twaalf Apostelen
eerste

deur
Het

van het klooster

van S. Abondio

stuk 2) is eigenhandig

te Siena,

op 100 piasters.

onderteekend :
Io BERNARDO RANTVIC fiamingo.
lo FRANCESCO VANNI etc.

'
B I L I V E L I'.
te
BERNARDO VECCHIETTI schrijft
? 1564. 26 Juli.
op dezen datum
dat
voor
MEDICIS
DE
aan
FRANCESCO
het
Florence
3): "Men zegt mij ook,
een
Excellentie
Uwe
had, daar in Bologna een Vlaming
noodig
goudsmid
geval
in
voor een fatsoenlijk (persona da
of
Italie
sedert
tien
woont,
die
twintig jaar
is,
in
uwen dienst zou komen en zeker
staat, gaarne
bene) en knap man bekend
zou
werkzaam
tevredenheid
uwe
tot
zijn."
dat hij er nader van zal laten hooren,
In het antwoord
zegt de Groothertog,
wanneer

het hem noodig

dunkt.4)

door den Groothertog
FERDINAND uitgePatent 5)
1583. 3 September.
reikt aan EMILIO DEI CAVALIERI, die daarbij wordt aangesteld tot opper-intendant
etc. met uitzondering
schilders
van GIO. BOLOGNA,
alle hofjuweliers,
over
Dr. WARBURG 6) maakte de veronderGIACHES.....
todesco, en eenige anderen.
moet
bedoeld
dat
hier
BYLIFELT
zijn.
stelling,
Voor

de

schrijfwijze

van

den

voornaam

van

denzelfde

kan aangehaald

uit de collectie-Baldinucci,
aldus beginnende:
een handschrift7)
Giachs di Nazion fiamminga..."
GIOVANNI BILIVERTI di Padre nominato

worden

"Nacque

Memorie originali
1) Document uit het huisarchief der CHIGI'Ste Siena, afgedrukt bij : GUALANDI,
italiane risguardantile belle arti, Serie sesta, 1845. pag. 97
e BIANCHI,
Nuovi documenti per
2) Documentuit het Staatsarchief te Siena, afgedrukt bij : BORGHESi
la storia dell'Arte Sanese, 1898, pag. 609.
3) GAYE,Carteggio inedito d'artisti dei secoli XIV, XV, XVI. Deel III pag. 143.
4) idem. idem. pag. 144.
6) idem. idem. pag. 485.·
6) I costumi teatrali per gli Intermezzidel 1589, pag. 4, noot.
7) In de Staatsbibliotheekte Florence : ManoscrittiPalatini II, II cod. 10 fol. 70.
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Als

de

mro JACOPO GIOVANNI BILIVELT, orefice di Sua Altezza,
di Santa
en Duitsche
van de Vlaamsche
ledenlijst
Compagnia

komt

hij op
te

Barbara,

voor.

Florence,

GUGLIELMO

BOS.

21I Juni,
GUGLIELMO Bos schrijft uit Venetie d.d. 21 Juni 1578
NICCOLO
te Florence
niet heeft
sign.
GADDI, dien hij op zijn doorreis
als muntenkastje
kunnen
over een ivoren
bezoeken,
"boog van Constantinus",
verder
over
steenen
en
cameeen, gesneden
ingericht,
dergelijke kunstvoorwerpen,
in een paleis te Venetie blijkbaar
te koop en die hij, Bos, xvelaan SUA ALTEZZA
1578.

aan

SERENISSIMA zou willen
Wanneer

komen

in dien tijd, kunstenaar
denken
dat WILLEM
DELLA PORTA

moet

met COSIMO aantreffen

4).

i
1568.
del

Disegno

GIULIO

COGNIETTA.

16 Januari.
het protocol
Onder
van eene zitting der Accademia
komt in de naamlijst van de aanwezigen
voor: GIULIO COGNIETTA

fiamingo P(ictor) ').
Het ligt voor
De

brengen. 2)
bemiddelaar

in den kunsthandel
ook, als gewoonlijk
en dan bijvoorbeeld
beeldhouwer
was, zouden wij kunnen
Bos de GUGLIELMO TEDESCO, leerling 3) van GUGLIELMO
in briefwisseling
zijn, dien wij reeds in 1562 te Florence

deze Vlaamsche

aan te nemen, dat hier bedoeld is GILLIS COIGNET.
zou dan, na zijne eerste studiereis
in Italie te Antwerpen
gevesacadeeen bezoek aan Florence
en de daar gevestigde
Vlaamsche

schilder

de hand

tigd 7), eens
mici SUSTRIS en STRADANUS zijn gaan
PIERO

wordt

1566.
vermeld :
I567.

,,festajolo"

DI ELIA

CANDIDO

brengen.
& ELIA

DI PIERO

Onder de leden van de bovengenoemde
PIERO DI ALIA ( sic) CANDIDO 8).

DI MESSER PIERO (de zoon
van de Academie 3).
(feestcommissaris)
ELIA

dus van

CANDIDO.

Compagnia

di S. Barbara

PIETER DE WITTE)

is

1) Archivio di Stato, Florence, Compagnie, B. I. no. 11.
Raccolta di Lettere sulla Pittura, Scultura ed Architettura, 1822, Vol. III pag. a98.
2) Bo?rTARI,
VIII pag. 549, 550.
3) VASARI.ed. MILANESI,
4) GAYE,Carteggio III. pag. 69. Brief van 25 Juni 1562.
5) Archivio di Stato, Florence, Accademiadel Disegno, No. 24. ol.
I pagg. 226; 243.
Schildeiboeck, fol. 179vo. 7) LIGGEREN,
6) VANMANDER,
8) Archivio di Stato, Florence, Compagnie, B. I No. 10.
9) In de boeken der Academiein het Staatsarchiefte Florence. Ik verzuimdeindertijd deel en bladzijde op te teekenen.
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In de boeken
± 1568.
PIERO tese paiidaraz
fiamingo

der Academie

de volgende

plaats :

,ELIA

di messer

sculptor."

van een portret van GIULIAN O DE MEDICIS, ge1586. 22 Mei, Nota2)
door YIETER DE WITTE voor de verzameling van den Groothertog,
schilderd
aldus:
Il S(erenissi)mo
Granduca
de' dare q(ues)to di 22 di Mag gio 1586 schudi
25 p(er) auere dipinto un quadro drento il duca giuglano demedici Duca di nemors
consegniato

detto

quadro

Cosimo
-

Latini

Io Pietro

sul choridore.
Candido pittore

fiamingo.
voor overschot

Een

van
ivisse1 3) door PIF'rER DE WITTE
de
kas
van
den
betaalbaar
op
getrokken
gegroothertog?
CORNELIS DE WITTE van den volgenden
steld
inhoud :
addi 31I - di maggio 1586.
Proueditore v(ostra) s(ignoria) co(n) suo comodo
Molto Mag(nifi)co
Sig(no)re
al
latore ch(e) sara cornelio mi frat(e)llo tutto
sara co(n)tento
paghare
p(re)sente
de medici Duca de nemors fatto di
il resco del quadro
d(e)I Duca giugliano
di sua A(ltezza)
mio (sic) mano. p(er) la ghalleria
S(erenissim)a
ch(e) sotto
riceuci lire settanta
cla v(ostra) s(ignoria) a buc(ii) coiito
di : 15 di marzo I583
et il resto di detta manifattura
di detto quadro
ch(e) sara fatta da V(ostra)
s(ignoria) et dal caualiere ghaddi ch(e) tutto mene raporto alle s(ignorie) v(ostre)

uit

te

1586. 31 Mei.
betalen bedrag
aan den broeder

a m(aestr)o

al sopra detto Cornelio p(er andare io di fuora et la p(re)sente
serua
pagando
Io
PIETRO CANDIDO pittore fiammingo.
come p(er) riceuta.
'
als onderschrift :
en de quitantie
a di uinti sei di lulio
Io CORNFI,IO CANDIDO ho ricutto (sic) lire settanta
1586 perresto

del pagamento

duno

retratto come
--

di sopra

ditto.

GIOVANNI STOLF.
van Florence
bericht:
Een diarium 4)
"Et in questo
1575
la
si
facciata
di
GIOVANNI
festa
S.
la
prima
scoperse
dipinta
pochigiorni
delle case qui in Firenze, che fu quella del l\Œellino da santa b§< dove Ela storia
con colori...."
di Perseo, dipinta medesimamente
Eene dergelijke
aanvulling :
beschrijving
') der stad geeft de gewenschte
1575.

Juni.
innanzi

dipinta da GIO.
"Casa
gia de' Mellini oggi de' Guidi Arrighi, la cui ficciata 6
STOLF Olandese co'i cartoni di Cecchino Salviati. Al primo ordine vi è effigiata
'
la Tavola di Andromedea....
(volgt de beschrijving)."
1) Archivio di Stato, Florence, Aceademiadel Disegno, No. 24. fol. 20'0 .
idem. Guardaroba, rilza IIT, inserto secondo. a. c. 171.
idem
2)
idem. Guardaroba, filza 116, inserto secondo.
idem
3)
Firenze Sansoni
CORazZINI,
pnbblicato da Gius. ODOARDO
4) Diario fiorentinodi AGOSTINO
188.
igoo. pag.
BocCHI, ampliate ed accresciute
5) Le B21lezzedella Citta di Firenzc scritte da m. FRANCESCO
m. GIOVANNI
CINELLI,1678,pag. 307.

,

STOUTE NBURCH
DOOR
DR.

?ZE naam
wie

II.

zal

verbindt

C.

wel

ROGGE.

niemand

daaraan

vreemd in

niet dadelijk

??lILLEI1I VAN
's Lands

OLDENBARNEVELT,
die het misdadig
Advocaat,

waarvan
ander

van

klinken :
dien van
zoon van

om
plan ontwierp,
zoo groote verplich-

MAURITS, aan wien het vaderland
tingen had, naar het leven te staan? Doch het is niet over
hem dat ik schrijven
wil, noch over de samenzwering,
is geworden en alle bijzonderheden
REINIER het slachtoffer
Prins

aan

de ooren

een anderen,
den jongsten

zijn broeder
ieder bekend zijn.

Over

de heerlijkheid

Stoutenburch

wensch

ik het een en

te deelen.
en wel een zeer oude 1).
Zij heeft een geschiedenis
WALTER
VAN AMERSFOORT op een uur afstand
bouwde
Omstreeks
1252
waaraan
als voormuur
deze stad een burcht,
aanvallen,
tegen vijandelijke

p.------

mede

.--_

Rerum AmorfortiarumScriptores,
y De volgende bijzonderheden zijn ontleend aan A. MATTHAEUS,
De jure gladii en Analecta. - Ridderhofstedenen Kasteelen in de Prov. Utrecht, 1610 (Hs). - Korte beschrijvinge van de Heerlijkheid Stoutenburg, opgeznaalytin 1754 (Hs). - Waeracht. Historie van J. van
Tegenw. staat van
Oldenbarnevelt, Rott. 1610. – S. VANLEEUwr..x.Batavia illustrata. - (J. WAGENAAR),
Utrecht, overgenomen door A. J. v. D. A.A.in zijn Aardrijksk.Woordenboek. - L. SMIDS,Schatkamer der
N ederl. Oudheden, 3e dr.
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burcht gaf').
of trotsche
Niet lang daarna droeg hij
hij den naam Stoutenburch
deze sterkte,
niet
terecht
over
aan
den bisschop van Utrecht,
volmaeckt",
"nog
HENDRIK VAN VIANDEN. Een dergelijke
was niets ongewoons
en
schenking
meer een ceremonie:
den
zich
verzekeren
van
wilde
alleen
van
dien
hij
bijstand
die hem dan ook het kasteel met al de daarbij behoorende
kerkvorst,
machtigen
weder in leen gaf. Het allodiaal goed was dus een feodaal goed gegoederen
De

bisschop
gaf het echter als cen "open slot", d. w. z. onder voordat het ten allen tijde zou openstaan
voor hem en de kerk van Utrecht
in
te
wanneer
het
Sticht van die zijde door vijanden
bezetting
leggen,

worden.
waarde,
om er

werd. Aan WALTER en zijne erven werden de sleutels teruggegeven
besprongen
om het slot te blijven bewaken. De Heeren van Amersfoort
noemden zich sedert
ook Heeren van Stoutenburch.
WALTER had vele zonen, van welke sommige zich Heeren van Amersvan Stoutenburch
hebben
De oudste van de
genoemd.
uit
in
verkocht
laatsten,
I 3 1 het go ed, dat toen 1057
geldverlegenheid
EVERARD2)
morgen
groot was, en al zijne rechten aan bisschop GUY VAN AVESNES, die de
van den nog onvoltooiden
maar al te goed inzag en dezen
burcht
beteekenis
liet versterken 3). De veete met NICOLAAS V AN CATZ en JAN VAN
belangrijk
Heeren

andere

foort,

KUILENBURG, die aan de
zal er zeker aanleiding
kunnen
wij eenigermate
VAN BRINK
de architect
muurwerken
gelegenheid
gebracht.
Het
kleinzoon
van

van een anderen

Heer

hadden

te kort

Over de sterkte van
hebben.
gegeven
als
dat in de vorige
weten
oordeelen,
wij
het moderne kasteel bouwde, in den grond
meter dikte. Jammer dat
zijn van anderhalve
toe

gevonden
de oude grondslagen
was
van

Diest

rechten

een

andere

WALTER,

die

niet behoorlijk

heeft

ontgraven

gedaan,
den burcht
eeuw,

toen

uitgestrekte
men bij die
en in teekening

VAN STOUTENBURCH, waarschijnlijk
een
aan
1326 genoemde
verkoop
bisschop JAN III
die in de oorkonde
andere goederen,
genoemd

EVERARD
in

Met nog
bevestigde.
Stoutenburch
over
droeg hij

uitkeering aan hem en
tegen een jaarlijksche
voor dertig pond Tournois.
zijne nakomelingen
"Ick EVERARD VAN STOUTENBURCH",
dus lezen wij, ,,doe verstaen,
dat ick overeen gedrage hebbe met enen hoghe
Vader in Gode, mijnen lieven heeren JOHAN bisschop
Furste ende enen Eersamen
worden,

1) In een der latere oorkonden luidt de naam : Stuthenborch.
2) Deze EVERARDis waarschijniijkde ,laicus Trajectensis", die in een oorkonde van 1279 voorkomt
en RUDOLF,noemden zich
(Bullarium Trajectense, coll. G. BROMI, p. 140). Twee zijner broeders, HENDRIK
verkocht
ook heeren van Stoutenburch, en desgelijkszijne zonen DIRKen EvERaRD. Volgens WAGENAAR
den burcht in 1315, doch volgens MATTHAEUS,
die de oorkondemedeVANSTOUTENBURCH
zekere GIJSBERT
deelt, is dit niet juist.
3) "Construxit intra cetera archesfuroris et audaciae vulgariter dicta" (BEKAet HEDADe episcopis
Ultrajectinis).
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te Utrecht
aentale,
tusschen

hebbe voor mij en voor mijne erfgenamen allen
ende quyt geschonden
Indie ick hebbe ofte hebben mochte aen den huyse te Stoutenburch,"
bleven de nazaten van WALTER den burcht vooreerst als kastelein bewonen.

met andere goederen
voor 4800 pond
Of JAN VAN DIEST daarna Stoutenburch
reeds had plaats
heeft verpand aan ARENT VAN YSSELSTEIN, dan of die verpanding
gehad onder bisschop GUY, wiens dochter MARIA met dezen ARENT gehuwd was
valt moeielijk uit te maken 1?. Zeker is dat bisschop JAN VAN ARKEL in 1 343 he
van Amersfoort loste, waartoe graaf
goed met den burcht alsmede het schoutambt
WILLEM IV van Holland en Henegouwen hem in staat had gesteld. Hij plaatste zekeren
WILLEM GROENEWOUD als kastelein op het slot, die door anderen gevolgd werd.
In I37g zweerde STEVEN VAN ZUYLEN in het kapittel ten Dom voor alle geestelijken,
dat hij het huis trouw bewaren zou, ,,als
en de stad Utrecht,
ridders,
knapen
schuldich
en het
en ambachtsman
een goet borchsate
is", voor den bisschop
die niet tot de nazaten ,
Ook in de r5a? eeuw worden heeren genoemd,
Sticht.
van WALTER VAN AMERSFOORT behoorden 2). Die nazaten noetnden zich nu naar
het

huis

Weede

of Lutteke

Weede,

van Utrecht

De

waarvan

zij vroeger mede heeren waren 3).
de burcht en de daartoe
beschouwden

daarentegen
bisschoppen
als hun eigendom,
zoodat
FREDERIK VAN
behoorende
landgoederen
geheel
van 1413 van ??onsen huyse ende gerechte van
BLANKENHEIM in een charter
Toch schijnt het dat andere afstammelingen
van WALTER
Stoutenburch"
spreekt,.
noemen, of omdat zij vermeenden
nog altijd
te
kunnen
doen
of
omdat
het
den
burcht
gelden,
goed
hun
weder
op
aanspraken
er
kaste1eins
in
we1k
in leen gegeven was,
bovengenoemde
op gezet kunnen
geval zij
In den loop der 14e eeuw moet Stoutenburch
nog eens voor schuld
hebben 4).
heer
VAN
vau
aan
CULENBORG,
Woudenberg.
JOI-IAN
zijn afgestaan
zich nog naar

Stoutenburch

bleven

of een beleg te verduren
heeft gehad, is
onderhouden
te
bekend.
zijn, zoodat het in
goed
mij
stond op een heuvel, die nog herkenbaar is.
1464 nog in al zijne vestingwerken
helaas
is tot ons
er
weten
het
Hoe
niet, want geen enkele afbeelding
wij
uitzag,
waar het stond is op eene kaart van 1627 duidelijk aanDe plaats
gekomen.
is daaruit niets op te maken.
het uitwendig
voorkomen
maar
omtrent
gewezen,
Of

niet

het

slot

ooit is aangevallen
echter
schijnt

Het

1) Onjuist is de opgave van SMIDS,die de verpanding door JAN VANARKELlaat geschieden.
VANSTEUREen in 1447 JACOBZUIL8NVANNYVELD.
2) Zoo in 1426 HERMAN
noemt als zoodanig: STEPIIANUS
1326, EVERARDI360, EVERARD,canonicus van
3) MATTHAEUS
Amersfoort,1390, ELTAS1394, ELIAS1457, JOHAN149;, JOHAN1507 en JOHAN15I2.
1315,zijne
4) De ?Korte beschrijvinge" vermeldt de volgende Heeren van Stoutenburch: GIJSBERT
TAETS,monnik van St. Pauls te Utrecht,
dochters ELISABETen SWANELT1367, GIJSBERT
1390, JOHANNES
I424, EVERT,schildknaap en schout van Amersfoort,1434-'44, en zijn broeder GijsrERT. In een notarieele
VANSTOUTENBURCH,
acte wordt van dezen laatsten gezegd, dat "syn vader gecomen is van den Heer WALTER
ridder, welckswapen is een schilt van sulver met ses roode
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van
teekening,
mij bekeiid, bevindt zich in een band met teekeningen
de
Zooals
en dagteekent
zeker uit de tweede helft van
oude kasteelen'),
17 de eeutv.
men hier ziet, was de eigenlijke burcht toen reeds grootendeels
gesloopt ; van de
is niet veel meer dan een toren en wat muurwerk
overgestichting
grootsche

De oudste

uit later tijd.
De
die wij zien dagteekenen
De gebouwen
vermoedelijk
houten
in
maar
de
steenen
of
misschien
oude
was nog
stevige
slotgracht
wezen,
ook
viel
al
dit bouwwerk
door
een
werd
Eerlang
vervangen.
brug
hulpbruggetje

bleven.

l'
dezelfde plaats een nieuw vierkant
op nagenoeg
zooals het in de "Korte
door twee grachten,
heerenhuis,
"rondom",
omgeven
en
versierd.
heet,
eikenplantage"
beschryvinge"
,,met geboomte
Ook dit gebowv,

onder

den

moker

en

verrees

1) Deze band, toebehoorende aan Jhr. Mr. A. F. O. VANSASSEVANIJSSELTte 's Hertogenbosch,aan
wiens welwillendheidik deze teekening dank weet, is getiteld: "het Overquartieren daerin de stad Amersfoort.
VANNIDEKen W. HEMKES".Op sommige der 34 teekeningen
Bijeenverzameltdoor de HH. M. BROUERIUS
zijn jaartallen geplaatst: twee uit de 16de, vijf uft de 17de, een uit de x8de eeuw. Stoutenburch is zonder
jaartal.
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het

waarvan

Provinciaal

Archief
te Utrecht
een teekening
bewaart, behoort,
zien
het
tot
verledene.
gelijk
zal,
Zooals bekend is was de Advocaat
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT in het
bezit van Stoutenburch.
huis
erfde
het
Wcede met de daartoe behoorende
Hij
men straks

van zijne moeder
DEI,IANA VAN WEEDE,
die met GERARD VAN
goederen
OLDENBARNEVELT gehuwd
was.
WALTER
DELIANA, "wiens vijfde oudvader
VAN AMERSFOORT is geweest",
zooals OLDENBARNEVELT in 1618 in zijne Remon'

zeide, had dit goed weder geerfd van haar vader JOHAN
dat erfdeel begreep
OLDENBARNEVELT ook Stoutenburg
te mogen rekenen,
na den dood van den laatsten bisschop,
FREDERIK SCHENK, domein was

strantie
Tot
dat

aan de Staten

daarom
aan de Staten van Utrecht
hij verzocht
"die lossinge ende
van
het
zich
leenbezit,
eygendom"
geerfde
daarbij beroepende
op het feit, dat
de bisschoppen
van Utrecht
de goederen van zijne voorouders hadden verkregen.
Uit een correspondentie
tusschen
den secretaris
van de Staten
van Utrecht,
geworden ;

GILLIS VAN LEDENBERG en FLORIS VAN HEERMALE, gedeputeerde
ter Generaliweten
dat
werd
zaak
beschikt
De
teit,
wij,
hierop gunstig
schijnt eenigzins
1).
behandeld
te zijn.
Mr. HENRICH VAN DONSELAER, muntmeester
geheimzinnig
van

die ,.aen de Staeten verscheyde
ten achteren
was", had
penningen
de Heerlijkheid
beleend
en OLDENBARNEVELT schijnt
met ruim 5000 gulden'),
die som toen te hebben afbetaald.
Prins MAURITS hechtte aan dit besluit van
de Staten zijn zege1J).
In ?6r5 (15 Juni) kreeg de Advocaat
bij nieuwe uitgift
Utrecht,

de ambachtsheerlijkheid
in leen.
Alzoo JAN VAN
van het gehucht
Stoutenburch
van
OLDENBARNEVELT, zoo luidde het in den leenbrief, tegenwoordig
"besitter
de Hofstadt
ende vasallage
van Stoutenburgh",
ons bij request te kennen heeft
heeft doen
dat hij, toen hem
volkomen
gegeven,
lossing werd toegestaan,
dat
de
van
van
voorouders
aan
Stoutenburch
de bisschoppen
blijken,
goederen
zijne
waren

zoo hebben
gekomen,
wij hem daarom en "ten aensien van sijne goede
dier tijt aen ons gedaen",
die lossing en eigendom
gunstig toegestaan.
Het goed was toen groot zestig morgen aan een stuk, v?aarbij nog drie morgenmoeten gerekend
worden voor de hofstad Lutteke Weede met eenige achterlanden.
Al dagteekenen
twee oude eiken, nabij de plek waar de burcht zich eens verhief,
officien

uit de 1 7de eeuw, het is niet ,vaarschijnliji;
dat OLDENBARNEVELT ze heeft geplant,
1) Kronyk van het Histor. Genootschap te Utrecht, Dl. XX, blz. 118, I30, 173. De Open brief van
de Sttteri van
waarbij OLDENBARNEVELT
vergund wordt Stoutenburch "als allodiaal goed" te bczitten,
is, evenals andere origineelc stukken, op den Huize Stoutenburch nog aanwezig.
2) Aldus in het Hs. "de Ridderhofstedenvan Utrecht". Misschienstaat de »Brief van pandschap" van
1579 hiermede in verband, die op Stoutenburch bewaard wordt.
"de M. le Prince
3) nJ'ay sceu", schreef FR. VAN AERSSENII Febr, 1605 aan OLDENBARNEVELT,
d'Orange qu'il vous a faict despecher e envoyer les lettres pour vutre fief de Stoutenburch."
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de overlevering
wil. Hij mag het kasteel, of wat er nog van stond, eene
enkele maal bezocht hebben, gewoond heeft hij er zeker niet. Bij zijn dood was
en de hofstede Klein Stoutenburch
de huizing verhuurd voor 280 Carolus-gulden,
zooals

aan zekeren JORDAN WOLPHERSZ 1). Zijn zoon WILLEM heeft alleen den
verpacht
In het Repertorium
titel van Heer van Stoutenburch
gevoerd.
op de Stichtsche
komt zijn naam niet voor.
leenregisters
De goederen
waardoor
verklaard,

van OLDENBARNEVELT zijn bij zijne terechtstelling
verbeurd
zijne weduwe en kinderen beroofd werden van de niet onaanIn 1624 is Stoutenburch
welke zij daaruit getrokken
hadden.

zienlijke inkomsten,
Daar van de zonen,
echter weder in handen gekomen van de wettige erfgenamen.
meer
werd
na de beruchte
kon,
zijn
geen sprake
op 13 December
samenzwering,
dochter
van
REINOUD VAN BREDERODE, heer
1624 ADRIANA VAN BREDERODE,
van

Veenhuyzen,
leden was, met

en

ADRIANA

de

VAN OLDEBARNEVELT, die reeds in 1601 overNa haar dood werd het leen op III
beleend.
hare zuster DELIANA, welcke getrouwd
was met

Heerlijkheid
door
verheven
1627
Augustus
THEOPHILUS VAN CATS, heer van

Ik gis dat

DELIANA omstreeks
1630
want
de
WTENBOGAERT
schreef
JOHANNES
hofprediker
voormalige
is,
gestorven
van Woerden
den 25sten 31ei van dat jaar aan PETRUS CUPUS, die als predikant
hebben aan de kinderen van
was:
Staten van Utrecht
in 1618 verbannen
in het Sticht gelegen, puur en
al hunne goederen
den Advocaat
teruggegeven
Heilo.

simpel, met al de genoten vruchten tot op dezen dag." Die goederen, waaronder
bezit geweest
ook Stoutenburch,
schijnen enkele jaren in het gemeenschappelijk
voor de nakomelingen
van
te zijn van THEOPHILUS VAN CATS, die ophwam
dochter
CORNELIS
VAN
DER
oudste
zoon
van
ADRIANA,
OLDEBARNEVELT'S
MYLE,
VAN DER l?ZYLE en MARIA vAN OLDEBARNEVELT, en ADRIANA VAN
met FRANCOISE, dochter van REINIER VAN OLDEBARNAALDWIJK, als gehuwd
werd Jhr. JACOB DE BEY op
van bovengenoemden
NEVELT. Door opdracht
De voormalige
beleend.
Stoutenburch
knecht van den
met
18 November
1637
CORN.

JAN FRANKEN; was onder dezen schout van het gehucht Stoutenburch.
Advocaat,
den ioden
van JACOB DE BYE ging de Ambachtsheerlijklieid
Uit de handen
over op zijn neef Jhr. JOHAN DE BYE, die het goed nog door
I6y
Augustus
van 8 Januari I68I bleef
Blijkens den verieibrief
aankoop van grond vergrootte.
JOIIANNA DE HERTOGHE, na zijn dood in het bezit ervan.
zijne weduwe, vrouw
In

de

zeventiende

eeuw

heeft

er

eene

splitsing

plaats

gehad.

Vrouwe

overgelevertdoor
1) Volgens een "Extract uit den inventaris van de goe;leren van OLDENBARNEVELT,
verkochtin auctieNI]HOFF
1862
den rentmeester HALBERG",
gevonden in de aanteekening van G. VANHASSELT,
'
(Catal. bl. 44). Dit Extract komt overeen met de opgave der ?Goederenvan Barneveitin 't Sticbt in 1623")
(Tijdschr. v. geschied., oudh. en stat. v. Utrecht, jaarg. 7, blz. 67vv.)
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ab intestato
van haar
JOSINA MARIA DE BYE VAN ALBRANDSWEERD, erfgename
broeder Jhr. WILLEM JACOB DE BYE 1), op wien den 4den Juni 1737 Stoutenburch
was overgegaan,
de helft aan JOSINA DE ST. MARTIN, gehuwd met
legateerde
verleid werd. De
JACOB M?UDRY, die den leden Juli 1751 met de Heerlijkheid
wederhelft
kwam aan WII,T EM DE BYE, als legataris
van Vrouwe JOSINA MARIA.
Dit laatste

deel vinden

in het bezit van CORNELIS PANNEKOEK
wij achtereenvolgens
VAN
LIELAAR
(15s Juli 1752), JAN FRANCOIS
(19 Oct. 1754) en Baron PETI?US
LEONARDUS HEILMAN, gehuwd
met LUCIA THERESIA VAN LIELAAR, successeresse feudaal van haar vader JAN FRANCOIS na diens dood op 12 October 1793.
Iiet

andere

van

CORN.

deel ging door opdracht
van 15 Juli 1752 over op HENDRIK, broeden
en
van
door koop op LIELAAR en HEILMAN,
dezen
PANNEKOEK,
zoodat ten slotte beide deelen weder vereenigd
waren. De Ambachtsheerlijkheid
was toen groot
en
roeden.
804 morgen
300
vijf
Zij had twee burgemeesters,
een schout
en een secretaris 2).
Onder VAN LIELAAR waren de bevan
en
in den persoon van ABRAHAM
secretaris
schout,
trekl:ingen
gaardermeester
VAN I3EJT\ZEL vereenigd.
HEILMAN breidde de bezitting
uit door in
belangrijk
1802 voor twintigduizend
aan te
van
BOTTENHOVE
Emelaar
het
J.
gulden
goed

schepenen,

De oude hofstad behoorde
met Groot- en Klein-Emelaer
tot de Baronie
koopen.
van Ysselstein.
In 1679 werd de bekende vriend van Prins WILLEM DE DERDE,
%VILLEaI BENTINCK, graaf van Portland,
er mede beleend.
Uit den leenbrief
van Prins WILLENI DE VIJ1?DE als baron van Ysselstein, ten behoeve van WILLE?r
en volgende leenbrieven
graaf BENTINCK, heer van Rhoon en Pendrecht
dat
Emelaer
in
tot het door
het
van
diens
is
bezit
nazaten
blijkt,
gebleven,
HEILMAN

werd gekocht.
in den Franschen
Deze heeft, naar ik vermoed
tijd,
het goed met een hypotheek
in
Het
was
die
nooit
werd
bezwaard,
1833
afgelost.
in handen van den hypotheekhouder
HENDRIK OIJENS, make1aar te Amsterdam,
toen de heer ANTHONY LUDEN het kocht, volgens acte van hypotheek-zuivcnng
bestaande
uit "een Heeren-Huizinge
met twee erven en goederen genaamd Grooten

Klein-Stoutenburg,

houtgewassen
van
opdragt

met

de

staande
daarop
voor
schout
1778

boeren-huizinge,
en de landerijen

en schuren,
bergen
daaraan
behoorende,

boom-

en

blijkens
en schepenen
van Stoutenburg
gepasseerd".
nu met Emelaer verbonden, heeft in de vorige eeuw groote veran,Stoutenburch,
om zijne
Door den heer LUDEN zijn geen kosten gespaard
deringen
ondergaan.
te verfraaien
en te verbeteren.
bezitting
Hij liet het stijllooze heerenhuis afbreken
in 1861 een prijsvraag
en schreef
voor
het bouwen van een nieuw kasteel.
uit
i) Met verzuim bij overlijden van Jhr. JOHANDE BYE.
2) Tegenw, staat van Utrecht. In 1639hai de Heerlijkheidschepenrechtin plaats vanburgerrechtverkregen,
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H. J. VAN
in, van rvelke dat van den architect
ontwerpen
in
en
Het
BRINK werd gekozen
uitgevoerd.
gebouw, ontworpen
kasteelvorm
naar de tegenwoordige
van de 16de eeuw, gewijzigd
behoefte, kwam in 1864
van 38, een diepte
van 23 Nederl. el. De
Het had eene breedte
gereed.
door twee 35 el hooge torens.
De achtergevel,
bewas geflankeerd
voorgevel
in
midden
had
het
een
half
achtkanten
sloten
tusschen
voorspringende
vleugels,
Er

kwamen

twintig

de vleugels, een breed terras.
wie de moeite wil nemen
mij
beschrijving ;
te zien '), zal we1 toegeven dat het een smakeloos
de afbeelding
gebouw was,
eens
zal
zeker
den
die
er
gestaan hebben.
Daarbij
op
burcht,
weinig gelijkende
zoodat het na den dood van den heer
bleek het te lijden aan groote gebreken,
De oude heerlijkheden,
meer dan 7 so bunders
LUDEN ( 1 874) weder werd gesloopt.

en langs
uitbouw,
ik
onthoud
Doch

de

geheele breedte,
van een verdere

tusschen

Leusden en Barnevelt, zijn thans
Amersfoort,
Hoevelaken,
groot, gelegen tusschen
LUDEN
VAN STOUTEKBCRG, gehuwd
van
dochter
Vrouwe
M.
in het bezit
zijne
Parlement.
met ridder HENRY SOULIER, lid van het Italiaansche
Op een geheel
het
andere plek, aan den rijweg die langs
goed loopt, hebben zij een nieuw huis
doen

verrijzel
en
hoektoren

het ontwerp van de heeren
heeft
kantee1en
het voorkomen
naar

VAN ROSSEM en VUIJK. dat met
een klein modern kasteel.
VITTORIO EMAKUELE III, in isgi I
van

van Italic, thans honing
kroonprins
ons land bezocht, bracht hij ook een bezoek aan de familie SOULIER op Stoutenburch. Een latijnsche
inscriptie
op een der marmeren
pilaren in de ruime vestide
vermeld
dit
feit, terwijl
bule van het Huis
Kroonprins
op den zandsteenen
van de eetzaal eigenhandig
schoorsteenmantel
zijn naam teekende.

Toen

de

1) Hot kasteel Stoutenburg nabij Amersfoort, ontworpen, uitgevoerd en beschreven door H. J. VAN
BRINK,Uitg. door de Maatschappijtot bevordering der bouwkunst. Met zes platen. Amst. 1866.

DAS

HEEMSKERCKS

MARTEN

ALTARWERK

ZU

LAURENTIUSKIRCHE

FÜR

DIE

ALKMAAR

VON
AXEL

L.

ROMDAHL.

alten Dom zu Link6piito,. in Schweden (Pr ovinz
dem schonen
o
leider an einer
hdngt in jeder Hinsichtuiigtinsti;> Ostgothland)
, gen Stelle - ein kolossaler F1üge1altar von MARTEN HEEMSKERCK.
Er wurde im Jahre 1581 der Kirche von dem damaligen
Konige
Ein
aus
Ende
III
Notizverfasser
dem
des
geschenkt.
JOIIANN
wollte
Jahrhundert
dann
durch
abcr
bestellt,
Altar
an seinen jetzigen
17ten

nicht

erniitteIn

lassen ;

dass das Werk anfangs fur Gross-Novgorod
wissen,
nach Schweden
Schiffbruch
wdre. Wie der
gekommen
hat
sich
bisher
sonst
gelangte,
Aufbewahrungsort
und der Herstellung desselben
Bestimmung
in VAN DER WW.LIGr,NS ,,Les Artistes de
Es sind die Kontrakte
Auskunfte.
sichersten
und

von der ersten
Aktenstticke

geben uns c1agegen einige
Harlem"
und
die reichsten
sich
MARTEN HEEMSKERCKS, den grossen
auf
ein Hauptwerk
die
Rechnungen,
in Alkmaar,
fiir die Laurentiuskirche
beziehen. KAREL VAN MANDER
Flugelaltar
als
durch
der Urkunden
von deniselben
mit dem
verschollen,
Vergleich
spricht
zu Linkoping
lasst er
sich aber wiederfinden.
Altarwerke
von dem 25 September 1538 sollte in den
und unten die Kreuztragung
l\:1itte1tafeln oben die Kreuzigung
dargestellt werden .
in
der
und
die
Dies ist auch
Fall,
Link6ping
Kreuzigung ist bezeichnet MARTINVS
FIERI
.F1° MDXL, eine Jahreszahl,
HEEMSKERCK
ME FECIT
die mit der
Nach

dem ersten

Uebereinkommen

der Alkmaarer
Mittelbilder
Vollendungszeit
vollig 3bereinstimmt.
die
Grisaillelunetten
mit
fehlen
und
Propheten
Dagegen
Sibyllen, die in dem
Wahrscheinlich
sind sie geopfert um einen grösseren
sind.
Kontrakt
genannt
"
zu
erm6glichen.
Figurenmasstab
wurde am 18 November
Von den inneren Flugelbildern
1539 kontraktiert.

festgestellten
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oben

Links

wollte

man eine Darstellung
Christi mit einem Bildniss des
Bisschofs
haben und in der entsprechenden Tafel rechi>

GEORG VON

von

Utrecht,
die Auferstehung
mit einem Portrat des Abtes von dem Stifte Egmond, W'ILLENF
VAN DER GOES, Statt des Letztgenannten,
wenn er sich I11C13tgemalt wiinschte,
sollte ein anderer z. B. PIETER CLAESZ. PALINCK 1), abgebildet werden. Die unteren
Tafe1u waren fur Passionsscenen
und Bildnisse
des Pfarrers JHERONIMUS JANSZ.
Der

bestimmt.
dem

Altar

rechts

zu Linlioping
zeigt
die Auferstehung,

links

oben

Volke,
Das
Verspottung.
kniet im Amtsgewand
die

Bildniss

des Bischofs

vor einem

oben

und

zeichnet,
YIETER
Maler

Handschuhe

grauen
ist es doch

Christi

mit den Initialen

n.

sicher

G. E. und seinem Wappen
auf dem Ecce HomoGestalten
Herrn

in blauem

pelzbesetzten
als Nicodemus
gekennnicht unwahrscheinlich
von dem erwahnten

Durch

einen

Zettel

ein Portrat,
CLAESZ. PALINCK. Die unteren
entbehren
Bildnisse.
Innenfliigel
hat einen besseren Platz fur die betreffenden
Herren gefunden.
Am

vor

und rechts
ist in dem Auferstehungsbilde ;
er

den larmenden
Betstuhl.
Unter
geschmuckten
wir einen ruhigen und wurdigen
bilde bemerken
Mantel

die Darstellung
die Staupung

links

unten

Der

12

Marz 1541 wurden
die ausseren Flugelmalereien
bestellt:
oben
und
die
des
Kirchenschatzes
des
Laurentius
Vertheilung
Martyrium
heiligen
unten das Abendmahl
Wir sehen
unter die Armen,
und Christus am Oelberg.

das
in

dass die Geburt
das Program
gefolgt, freilich mit der Anderung,
Link6ping
ist. Bei der Vertheilung des Kirchenschatzes
Christi statt des Oelberges dargestellt
Diakon
ist
der
von den Vorstehern
der Laurentiuskirche
heilige
oben)
(rechts
wir also den Pfarrer

Da haben

assistiert.

nicht
in den unteren Innetifliigelii
ligen ist ein Stifter in Zeittracht
wohl

Klostergeistlicher,
sind ganz oben

mit

der
der

Abt

und den Schatzmeister

mitkamen.

Auch

zu suchen, die
des Heiwie cs scheint ein

bei dem Martertod

und zwar anwesend,
WILLEDZ VAN DER GOES.

Jahreszahl

1542

bezeichnet,

was

Die Aussenfltigel
auch zu den alten

Aktenstiicken

passt.
Der Eindruck

jedenfalls
Nackten
stumpf
nur die Bildnisse

wie

den wir von dem grossen Altarwerk zu Linkoping bekommen
Der Ton ist unangenehm
erfreulich.
kalt, blau und im.
leer und grimacierend;'
sind schrecklich,
rothlich, die Gesichter
- wir erkennen MARTEN HEEMSKERCK
sind etwas besser; kurz

nicht

ist

er

loren,
samkeit

auch

sehr

sich zeigt.
Holland hat mit diesem Gemalde nicht viel verviel gewonnen,
aber historisch
verdient es einige Aufmerkseiner Grosse
\Vomit wir die
und wegen der Vollstandigkeit,

sonst

Schweden

nicht

wegen
desselben
Herstellung

kennen.

1) Siehe von diesem Kronijk van het Historisch Genootschap,1859 S.

De

Leicester

van

graaf

te

Alkmaar

DOOR
C.

W.

BRUINVIS.

CORNELIS VAN DER WOUDE verhaalt
en
NZE kronijkschnjver
VAN
het
dat
de graaf
BOOMKAMP herhaalde
op zijn gezag,
met groote eer werd ingeLEICESTER in 1586 te Alkmaar
naar Hoorn zou verhaald, en dat, toen hij op een Zaterdag
uit het Noorderkwartier,
trekken, de huislieden
nieuwsgierig om
hem

in hunne
bij de Monnikenbrug
schuitjes
zien, hem met honderden
vaart doorging)
toen nog de Langedijker
opwachtten,
hetgeen hij met

te

(waar

aanzag.
verwondering
VAN DER WOUDE

de aanteekeningen
van den
had tot zijne beschikking
met
het
waarvan
FIKELENorigineel
burgemeester
JACOB DIRKSZ. WIJNKOOPER,
BERG nog een door WILLEM VAN SCHUILENBURG gemaakt afschrift kon vergelijken. In dit afschrift stond LEICESTERS komst dus vermeld : ,,1587 in de maand
October is de graaf VAN LEICESTER in de stad Alkmaar
gekomen en bleef daar
io of I I dagen
tot
de

1764 eerst

Amsterdam."
De notaris CROLL, die van 1 746
en is toen gereisd naar
te Alkmaar
vond het dienstig
te Oudorp en vervolgens
resideerde,
noteerde
als
daarvan
en
resultaat
nog wat nader in te stellen,

vergelijking
kwam
o. a. : I586//
en bleef
ontvangen

werd daar
graaf VAN LEICESTER binnen Alkmaar,
naar
10
daarna
Amsterdam."
omtrent
dagen, reizende
de

wel
Hij
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te hebben nopens het jaartal
schijnt reden van twijfel gevonden
1586, maar niet
in staat te zijn geweest om eene keuze te doen tusschen
dit en 1587.
BOOMKAMP maakt zich de zaak gemakkelijk
door den graaf tweemaal
alhier
te doen komen, namelijk op nieuw in October 1587, en voegt daaraan uit Br?aNn'r's
hoe de aanslag zijner
hij, hier vernemende
en
zeide:
,,'t Is nu tijd dat
aanhangers
bloedig gestraft was,
ik mijn hoofd bewaar,"
en kort daarop naar Engeland
terugkeerde.
in 1386 niets te
In de resolutien
der vroedschap
is van een bezoek
dat
in
komt
een
drietal
over
voor. De thesauriersvinden,
I5$7
aanteekeningen
maar wel zijn uit dien tijds voorhanden
van beide jaren ontbreken,
relœningen
der

Historie

LUEBRANT J ACOBSZ. COREN keurig geschreven
uit de door hem gecollecteerde
van buitengewone
gelden
specificatien
uitgaven,
daarvan
Eene
betreft
van
LEICESTER
der verpondingen
voldaan.
de bezoeken
in
van ADOLF VAN NIEUWENAAR, graaf van
het laatst van October

eenige

licht
blik
dane

door

dat

RefoYyrtatie toe,
op Leiden mislukt

den

stads-secretaris

en van de Prinses

even te voren,
naar Haarlem

in de maand

leert

rekeningen
De toenmalige

ges??annen verhouding
<iaarvan geen middel

van Oranje op haar doortocht van Medemen met de daarbij behoorende
volNovember;

kennen.
zij ons vele bijzonderheden
zijn gewis ten volle bekend
burgemeesteren
tusschen

den,

ontzienden,

op zijr

geweest met de zeer
en tot handlnving
gezag naijverigen
en de Staten;
maar evenals kort te

Landvoogd
Amsterdam
te
voren
geschied was, wilde men niet te kort doen aan de eer, zijn
die hem ter hulp der Nederlanden
had, toegezonden
rang en de Koningin,
komende. Moeite noch geld werd dan ook ontzien, om hem waardig te ontvangen
en het vertoef te veraangenamen.
om den tijd van aankomst te
Men zond een man te paard naar Medemblik
in de eerste plaats
voor logement
van den hoogen gast
en zorgde
vernemen,
de Groote kerk staande
Daartoe
het benoorden
werd gekozen
en zijn gevolg.
van gebouwen
met een voorplein,
dat door
eene aaneenschakeling
Hoogehuis,
toen ter tijde
een muur van den open haren weg gescheiden
was. Het behoorde
MAERTEN MEESTERS of MEYSTERS, die het vermoioddelijk gekocht had uit de
bezwaarde
van DIRK VAN TEYLINGEN, overleden in 1577,
nalatenschap
over het graafdien wij bij BOOMKAMP in I572 genoemd vinden als rentmeester
van
en
voor
het
kwartier
West-Friesland.
rentmeester-particulier
schap Egmond

aan

met schuld

en andere dingen gereed gemaakt,
tafels, bedsteden
kaarsen
van 2 lakenkoopers
wollen
enz.
tafels, banken, bedden, turf,
aangevoerd,
van andere burgers
lakenen,
lijnwaad geleend, voor zoover MEESTERS aan glas
en tin te kort kwam groote en kleine roemers en bierglazen
gekocht, en van 4
De

localen

tinnegieters

werden

schotels,

schoon-,

borden,

kroezen

enz., te zamen

tot een gewicht

?3q.$ ponden,
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Voor spijs en drank
werd ook rijkelijk
gehuurd.
soorten
allerlei
van vleesch, wild, gevogelte,
boter,
ontbreken.
zou
bier
en
fruit,
specerijen,
wijn

gezorgd, zoodat het niet aan
brood, fijn gebak, suikergoed,

Het

werd naar de wallen gevoerd, om den graaf bij zijn komst
geschut
een wacht in dienst gesteld van 36 man tegen een dagen vertrek te begroeten;
een
loon van 4 stuivers;
paneel voor het stadshuis
waarop VICTOR
aangebracht,
STAES een opschrift,
3 wapenen met 3 vergulde kronen en 12 rozen schilderde ;
het
van het Hoogehuis
voor het vertoonen
een tooneel op
opgeslagen
voorplein
het
door de "gemeene
cameristen
van rethorica; '
van een "spel van zinnen"
viertal

schuttervaandels

met
versteld,
en 2 rozen beschilderd.

vergulde kronen
ook op het stadshuis
geboend,
schilderen
dingen

en

voor

een eeremaaltijd
alles het noodige

van 67 vanen

en schilden,

rozen

benaaid

en door

STAES elk met 2

Voorts werden maatregelen
genomen om
aan te richten;
werd
het
inwendig gewit en
besteld, zooals aan FRAN?OIS MENTON het
om op de pasteien

te zetten

en tot andere

te gebruiken.
LEICESTER met

en dienaren
kwam herwaarts,
zijne edellieden
begeleid
van Medemblik.
Dit geleide werd in de beide Doelens op brood,
door schutterij
stad.
boter, kaas, visch en bier onthaald ten koste der gastreerende
het
alhier
is
vertoefde
ons
niet
bekend;
2q man
Hoelang
hcoge gezelschap
6
6
Tot
acht
en
in
was 7 dagen,
verder wacht
functie.
negen dagen
dagen
behalve
de rederijkersvertooning
en de maaltijd ten stadsdiende,
aangenaming
aan
een
den
waar toen nog herten
ook
duinkant,
vermoedelijk
huize,
jachtpartij,
voerlieden
met 8 wagens den graaf en zijn volk
te vinden waren, en waar voor /
en
Wat
de
voor de vertooning
weer
betreft doen ons
heen
voerden.
toerusting
de

het volgende weten:
rekeningen
het maken van het groote compartiment
WOUDER SWEERS, kastenmaker,
en de pilaar f 25, arbeidsloon
voor het oprichten
en verzetten
f 8 : 4.
CORNELIS BARTELMIESZ., slotenmaker,
houvasten
ijzeren haken, krammen,
en pennen aan het nieuwe compartiment
en de pilaren f 4 : 11.
GRIET

een fries, lang 30, breed 1\2 voet, g-rauw en
DIRCXDr., "schilster'',
een laurier
kamer
heette
laet groen
in het midden; 3
[de
laurier]
kolommen
met kapiteelen,
marmer en grauw; 2 wapens van Alkmaar met lauwermet goud gehoogd
en de burgten van zilver; een roos van Engeland
kransen,
zilveren
met
een
leeuw
aan de eene en een griff'toen aan de andere
op
grond,
zwart

met

tot die verthoningh
ende het spell"; 2 rondassen
namen,
"dienende
1
het
die
tot
spell mede ghebruyct
sijn.'
verplicht
Na overleg met GHERRIT CLAESSEN en WOUTER SWEERSEN, (iie oordeelden

zijde;

24

eer een kroon

meer

dan een stuiver

minder,

gesteld

op f 12.

178
VICTOR STAES, schilder,
de helft van het compartiment
f 9.
de wederhelft
JAN VAN MALSSEN, schilder,
f 9, het wapen van den
12 st.,
graaf met fij n goud f 4, het schild van Holland f 2, een pijler gekleurd
2 masten gekleurd
12 st.,
15 st., een fries geschreven
155 st., een "die st, foiye"
te zamen f 17 : 14.
Het is te betwijfelen
of de vreemde gast iets van het ongetwijfeld
in het
daar
de
nederduitsch
dien
als
tolk
heeft,
voorgedragene
begrepen
jongen,
hij
bezigde
in dit

(de concierge

van het stadshuis

PIETER MICHIELSZ. herbergde dezen) hem
de vroedschap
was genoeg
voor het leeren en spelen
toe
te
waarvoor
CYPRIAEN
HEYNDRICXZ., JAN
wijzen,
f 50
en GERRIT JArlsz., lepelmaker,
namens de medewerkenden

kon zijn.
Maar
dienst
geval
moeilijk
om den 18 December
met het geleverde,
ingenomen
van

de

van

vertooning

JANSZ., schoenmaker,
kwiteerden.
Vijftien
en
edellieden

voerden

ieder

met

een

schuit de bagage en ettelijke
van den graaf naar Amsterdam,
2 lieden ieder met een
naar
en eenige edellieden
Spaarndam.
Hij zelf vertrok ook

schippers
dienaren

zijn fourier
wagen
dit laatste blijkt
door onze schutters
in deze richting,
uitgeleid tot Beverwijk ;
ter
toen een
uit het den 24 November
vroedschapsvergadering
verhandelde,
verzoek van die plaats om haar te helpen dragen de onkosten van de komst der
werd afgeslagen,
op grond dat men hier
aldaar,
in de beurs getast had.
van Medemblik
Met eene afreis over Beverwijk
zijn niet overeen te brengen de
Toch mag de vermelde
landlieden.
der nieuwsgierige
bijzonderheid
misschien
een
der
van Prins
bezoeken
Of gold zij
worden.
waarloosd

Alkmaarsche

schutters

voor die
schuitjes
niet verMAURITS

schrijft, dat LEICESTER v66r
1586, 87, 88 en 89 ? SCREVELIUS' Harlemias
de
van Noordholland
I
te
Utrecht
alle
steden
heeft
April 1586
zijne komst op
is zulks niet meer dan een haastige doortocht
misschien
geweest, die
bezien ;
dubbel
in
BOOMKAMP's
Maar
wel
berusten
bezoek.
te
ons verplicht
opmerkelijk
in

het, dat VELIUS in zijn Chroiz??k van Hoorn op het jaar i 586 genoeg aandacht
wijdt aan LEICESTER, maar geen woord aan diens komst aldaar in dat
jaar en slechts van die in 1587 spreekt.
die oncosten bij
de vroedschap,
Den 9 November
1587 besloot
,dat
ende vereeren van zijne Extie die grave
gedaen int verwellecomen
burgemeesteren
is

van dien, als ter eeren van de stede gedaen bij
van dien betaelt sullen werden."
uyte innecomen
weten
zouden wij
Gaarne
op hoeveel geld 's graven bezoek de stad is te
maar dit is slechts ten deele en niet met juistheid mogelijk;
staan
gekomen,
van LEICESTER, den graaf van
gelden alleen de ontvangst
rekeningen
sommige
van Leycester
de stede ende

mitten

aencleven
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of de Prinses
van Oranje, maar andere die van 2
Nieuwenaar
wien deze en
die van alle 3, zonder aanduiding
weder andere
is. Wij
zoodat
eene nauwkeurige
ondoenlijk
splitsing
betreft,
voldane rekeningen
te
den inhoud der door den stads-secretaris
daardoor

tot

gekomen

deze

een en ander

naar
met

personen,
wien gene post
hebben getracht
ontleden

,

en van daar

Petten

2 wagens

van Mei<rs.

De graaf

en van Alkmaar

terug

naar

De graaf

van

T.eycester.

d.

naar Medemblik f 3.
De boodschapper
en bewaren van het geschut f
Het vervoeren
17 : 10.
en versieren der schutter-vaandels
Het herstellen
f 21.
De wacht f 54.

e.

Het

a.
c.

f.
g.

onthaal

der schutters

van Medemblik

f I I 7 ; 2 : 7.
van het logies (waaronder
het huisraad en de bediening
De toerusting,
verloren
8
voor
geraakt tin) f 222 : 19 : 12.
19I? pond
f 57 : 10:
vuur en licht voor het logies (waaronder
Levensmiddelen,
f 2A3 voor

i.

brood) f 452 : 5 : 14.
Het paneel voor het stadshuis
De maaltijd op het stadshuis

j.
k.

De vertooning
Stalling van 's

1.

voor

h.

m.
n.

met

f 21 : 10.
f 176: 2.

der gratificatie f
paarden in het Gulden

126: 9.
Vlies f 18.

met hunne

van

inbegrip

graven
den tolk .f' 3.
Kostgeld
Idem van een bode met een brief van SONOY f 2.
van personen
en bagage
met wagens
Transporten
(12

g

Haarlem,

f 18.

II.

b.

en zijn

rangschikking :
I.

Vervoer

dezer

van

de laatsten

waren

schippers

ter beschikking
f 32 : 17 voor
f 142 : 5 : 8.

geweest" ?gearresteerd
en i te zamen (waarbij
burgers

geleend)
III.

De Prinses

Brood, boter, banket, pasteien,
naar Haarlem f 61 : 1 I.

van

vruchten,

en
wege

vaartuigen
den graaf

136.
gehouden -) f
verloren
door
lijnwaad,

de

Oranje.
bier

enz. en vervoer

met 6 wagens

II en III.
Brood,
suikergoed

vleesch ,

f 416 ; 1 2 : 1 2.

tongen,

hoenders,

banket,

taarten,

pasteien,

geleien,
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I, II en III.
aam
Aan

rijnsche wijn f 720,
den secretaris
COREN toegelegd

Vier apothekers,

voor

zijn gehouden

administratie

1'40.

waaronder

een AUGUSTIJN VAN TEYLINGEN, hadden aan
door leverantidn
tot een bedrag
van
feestelijkheden
voordeeltje
nog
waarvan
tot het bancket",
f 1 7 : 12 voor
f 260 : g,
fijn goud "verbesicht
voorts
f 68 voor van Amsterdam
gehaald banketwerk ;
fijne suiker, marsepijnen,
kweeen
hooffden", pruimen, rozijnen, krenten, amandelen,
suikererwten,
"scorffde
de

een

in gelei, peper, kappers, vuurzaad,
olijven, brandewijn, olien, rozentvater, cinnaber,
Komen dergelijke
en fijn machiot.
in apotheken ons
artikelen
loodwit, sapgroen
kleurmiddelen
komen ons zeer bedenkelijk
voor.
vreemd, de gebezigde
De kruidenier
vruchten en
JACQUES VAN MELLE leverde mede dergelijke
waaronder
wij ook nog noten, gember, nagelen, foelie, kaneel, laurier,
en amandelen
erwten
Men hield blijkbaar
vonden.
bij een hartigen
geconfijte
dronk van sterk gekruide spijzen.

specerijen,

men ook aan geleien geen
daarvoor aan JAN PIETERSZ., schilder,
voor welken het stadshuis,
voegen
Dat

handkaas

spaarde blijkt uit het bedrag van f 9,
betaald, ten behoeve van den maaltijd op
wij dit hierbij - niet minder dan 63 pond

kleur

werd

geleverd.
reeds van verloren geraakt tin en lijnwaad ; aan MARTEN
Wij spraken
een zilveren
MEYSTERSZ, viel ook te vergoeden
f 26 voor vermist en gebroken
en
tinnewerk
en
andere
aan
JELIS JACOSSZ.
glasvoorwerpen,
lepel, kristallijn-,
schade
aan
6
wollen
voor
lakens.
geleende
f 12
vonden wij 12, van een werkman 8,
Voor het dagloon van een timmerman
7, met genot van kost 4 en 4 2 stuiver gerekend.
en
een kalkoensche
hen golden
samen f 8: 10, een haas
Een
pauw
5 a f I : to, een kwek 6, een
f- : $ :
f 2 : 5, een zwaan f i, een kapoen
a
een
duif
een
Kalfseen
a
of
hoen 3
a 3 stuiver.
8,
3
3\,
konijn
houtsnip
were- en schapenvleesch
vleesch gold
3\, runder- en pekelvleesch 2, ossenvet 3,
van een werkvrouw

oortjes (ongeveer
4 stuivers en kaas 7
9 centen) per pond. Voor banketsuiker rekende men 24, voor fijne suiker 14, voor succade 20, voor waskaarsen
16 stuivers per pond, een toorts koste I5 stuivers.

boter

bezocht geworden
door den ,,swager van
1586 is Alkmaar
Augustus
van
voor
den
van
de huysvrou
Leycester",
grave
wiens vertering de stad betaalde
in bet Moriaanshoofd
aan den waard
f 107: 15, aan een waard te Egmond
aan 2 waarden
voor 12 soldaten,
die hem van
alsmede
aan Zee f 34; 1?,
'
Medemblik
begeleid hadden, samen f 15 : 6.
In

STRUYS

JACOB

DOOR
DR.

W.

ZUIDEMA.

AN zijn leven weten wij niets.
Alle tot ons gekomen drukken
van zijne werken zijn, blijkens opdracht
of lofdicht, na zijn
de oudste
dood. verschenen ;
zijn van 1631; uiterlijk in 't
is
dus
van
dat
tevens blijkt er uit,
hij
jaar
gestorven ;
begin
dat hij jong en niet lang te voren is gestorven - dat is alles.
En

daar

ik

hem

in de Amsterdamsche

van
begraafboeken
men vermoeden, dat
hij niet te Amsterdam
is ook volstrekt
zoodoende
blijkt niets ;

heb gezocht, kan
1 62 1 - 3 1 vruchteloos
is gestorven.
Omtrent
zijn maagschap
aan
den
bekenden
of
reisbeschrijver
onzeker,
hij

J. J. STRUIJS verwant was. ')
dat
behalve een
?ziet;
hij hiermede,
Zijne spreuk
een
naam
ook
ons JAN
leert
bedoelde,
zijn
zinspeling
op
nederigheidsbetooging,
Struis
in
van
ZOET, die op het woord
zijn "Zaale
"een
Oranje" 2) aanteekent:
doch
van
klein
zwaar
van
in
lijf
voegen
Voogel,
vleugelen,
"Oostindiaansche
"dat hy zig van d'aarde tot in de lugt niet kan opheffen, hoewel hy zulks dikwils
was

Ick

wil

en

can

1) Deze was te Durgerdam geboren. Nu bleek mij bij onderzoek, met welwillendemedewerkingvan
den heer RIJKEN,gem.-secr. van Ransdorp, dat er geen doop-, trouw- of begraafboeken van Durgerdam
bestaan, ouder dan de i8e eeuw,; dus van daar geen licht te hopen!
2) UitstekensteDigt-kunstigewerkken, Amst. 1675, blz. 177.
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te
,,poogt
kan niet."

Derhalven

doen.

deeze

Zinspreuk

van hem afhangt:

Ick wil;

maar

en lofdichten,
blfikens opdrachten
Hooftiaan
COLEVELT, en den mislukten

Hij was, almede

bevriend met KRUL, den
VAN ERP, BREDEROOS
Rodenburghiaan
ons
alleen
bekend door zijn vriend VELDEN, CORNELIS KEYSER,
onhandigen
niet naar meer smakend klinkdicht
op Styrus en Ariame, E. F. B. (wie is
VAN DER HORST
eersamen
ANTHONIS
een schuilnaamjonghman
dat ?), den
vana ;" 2) en althans in 't laatst van zijn leven
drager :
,,Humana
allen
kon opwegen deze
Dr. SAMUEL COSTER.
die tegen

met iemand,

reeds
dus tot BREDEROO die trouwens waarschijnlijk
betrekking
toen
te
HOOFT
en
RODENBURGH
was,
hij begon
schrijven
zijn kring,
en dit versterkt
of VONDEL. Geen betrekking
ook tot eenig regentengeslacht;
uit een plaats in zijn Ro??a?o en _7ziliette rijzend, dat hij roomsch
het vermoeden,
maar dan een roomsche
van het Roemer-Visscher-slag;
ijver voor
was; Geen

dood

of welk bijzonder
leerstuk is nergens in zijn werken te
In elk geval mag men er uit afleiden, dat hij een burgerjongen was.
ontdekken.?)
Van de klassieken
wist hij dan ook eigenlijk niets, toen hij Albonits en Rosiniunda
schreef (zie aant.,
blz. 188); later is dit (onder invloed van COSTER?) anders
in Styrus
de
van Proserpina
en de zinspelingen
blijkens
ontsclzaking
geworden,
om

't even

ein
het

4e,

welke

kerk

kennis
Zijn rechtstreeksche
beperkte zich echter, zoover blijkt, tot
joe
en
boek
van
Ovidius
14e
5e,
Metamorphoses
4) ; wat hij daarbuiten

zijn Don Carel van C'astilie?zopdroeg en die zich dankbaar
1) Denkelijk dezelfde, wien VOSKUYL
toonde door een klinkdicht(Oud-Holland 1883, blz. 68.)
zijn lijkdicht op S. ein digt : Syn sieltje ust 1/ Voortaenmet lust in
2) Misschien VELDEN immers
;
d'Heylighe Velden;li De vlugge FaemII Die sal sijn naem 11Onsterf?'lijkmelden.
3) Op eene plaats weliswaarblijkt, dat de kerl;elijketwist van zijn tijd hem nict beneden zijn aandacht
scheen; maar de woorden zijn z66 onbepaald, dat men er even gocd een aanval op de Arminhnen als op
de Gomaristenin zien kan; de menschen (zegt Vulcanus tot Pluto)
.... klimmen op de sporten van een hooghe Leers
'
e Van 't logge Aerdenrijckna d'Hemel op en neer,
Daer willen sy 't voorschickten nausten ondersoecken
En snofl'en met de neus in d'EeuwichedenBoecken,
Sy willen het besluyt toecomend' en 't gedaen
Doorgronden uyt de ouw end' verduysterde blaen,
Ja eyscen rekeningh selfs van aller Goden Vader,
Waerom hy dit, en dat, gescien laet, en niet quader
Den een dan d'ander is, waerom hy d'een meer goet
Sonder waerd of verdienst dan d'anderen aen doet,
En noemen selver hem een Beul vol wreed daden,
Beletter van het goet, en werckheervan het quade,
Alsof ghy Oom geen macht door uwe geesten hadt
De levendigheklay te wysen 't slincxsepadt.
(Ontschakingv. Pros., ie DI.)
:
aen uw rechte leer, Dat se rusten in den Heer.
*) Dezelfdewoordspelingals bij V ONDELHangtse
) E6n naam echter is nit Apuleius' Metamorph.: Meroe in Styrus en Ariame.
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die aan litteratuur
deed ; ook
-- die bewijst, dat hij geen
of hij
Grieksch kende en niet tehuis was in Catullus.
Ja wij moeten betwijfelen
met
maar
niet
alleen
Pluto
Plutus
daar
hem
in
nom.
hij
verwart,
Latijn
kende,
en Leda als staande-rijmwoorden
en Europa
Plutum noemt;
gebruikt, dus beEn van de oude geschiedenis
wist hij juist genoeg,
klemtoont Europa en Ledd.

als Hero,
vermeldt,
maakt
hij een fout

om

...

Medusa en derg., kende ieder
voor Rhamnusia
Remnusia

te verwarren

Porsenna

met

Scaevola :

.... Porsenna die / (wijl hy sijn moort sach bloen)
Met onverschrocken moet, en aensicht o[n] vertrocken
Sijn vuyst afbranden die' 't soo qualyck had doen locken.
(Styrus en Ariame, 5e Dl.)
Toch
Wileggingli
uit vermeldt.

want in diens
hij niet met VAN MANDERS kalfje geploegd;
juist bijna alles wat hij er
op het joe boek der Metam. ontbreekt
aan
te
dat
over
hij zijn kennis, zoover ze ging, van
Blijft
nemen,
heeft

of van zijn m. i. nog altijd eenigszins geheimzinnigen
COSTER had,
vriend
in
niet
alleen
den
Amst. Pegasus
opgepropt
zijn van
VELDEN, wiens Veldzangen
ook
maar
dat
hij
bewijzen,
Latijn
geleerdheid,
mythologische
kende '); en die
zou
hebben
ware
zeker
zich bovendien
genoemd,
geen Campanus
hij geen geleerde
Dr.

van beroep geweest.
In de v66r of kort
raadplegen,

komen

tegael (1634); reeds
zijn leven werpt.

slechts

na r63 verscheen
die ik heb kunnen
liedeboekjes,
twee stukjes van hem voor, beide in Hollants Naclt-

hier te vermelden,

omdat

althans

het tweede

eenig

licht

op

blz. 252.)
(Aldaar
Stemme : O Sclzoonste Personagie.
0 Doot/ bitter en wreede
1.
Die niet aensiet hoog.h ofte laegh te raken/
Hoe comt gby mijn niet mede/
Trof met u Pijl als ghy mijn quaemt ontschaken
Mijn Lief mijn Ziel/ daer ick doorhiel/
Mijn vreughde en mijn lusten
Want nu vol pijnen/ mijn leven moet verdwijnen vol onrusten.
....................
4.
Princelijcke Minnae rs Jonghe
Die hebt ghetrouw in suyver Min behaghen
Als mijn ziel is ontspronghe/
Soo wilt mijn lichaem na der aerde draghen/
En wilt met groen/ en Lauwer-Hoen/
Mijn koude Leden cieren/
Om de liefd trouwe/ die ick toe-draegh mijn Vrouwe so te vieren .
1) Er is o. a. een vertaling bij van de rei uit Sophokles' Antigone, die de macht van Eroos bezingt;
mogelijkeen vertaling van een vcrtaling, maar dan toch van een Latijnsche.
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Ik had moeite

om mijn eigen

oogen

toen ik hieronder

te gelooven

las :

Deuse Vrijer 't pijn is
Dat sijn Lief niet sijn is,
Doodt dese Trijn Is.
Ick wil en kan niet.
echt een liefje had,
geloof ook nu nog niet dat hij dit schrijvende,
Of de inhoud is zuivere
laat staan, echt een gestorven liefje betreurde.
inbeelding ,
een
die
is
voor
of het gedicht
ander,
werkelijk zijn bruid door den dood had
maar natuurlijk geleverd
of misschien
gemaakt;
verloren,
bestelling
op verzoek
hebben
schaamte
't
Niet
en wrevel, omdat hij
onderschrift.
zonder
onmogelijk
had gedicht voor geld, den dichter, toen 't stuk naar de pers ging, het hondsche
En

De wensch
in 't slotvers
ingegeven.
bijvoegsel
REINIER TELLE
op deze
hij had waarschijnlijk
er
een
om
zeker
diepen
nog jong genoeg
destijds
lied
het
dat
tweede
geloof
Daarentegen
ik,
onder

.

't schrijven

uitdrukt.

De lezer

oordeele

kan

daarom

wijze
indruk

we1 oprecht

zien begraven;
van te krijgen.

inderdaad

zijn eigen

zijn;
en was

toestand

zelf:

(Z o n d e r t I t e I, a . o. blz. 320)
Als ick uyt wandelen gae.
i. Stervende leef ick achl wat konder swaerder zijn
lck ben nacht ende dach/ als in de helsche pijn/
Om dat ick sonder troost/ wanhopende mij vin
Van mijn ghetrouwe/ doch eerst nu begonnen Min.l)
2. lck heb mijn zin gestelt op een de schoonste Maeght
Die oyt de Son bescheen/ of nu de aerde draeght/
Wien 'k mijn niet waerdigh acht/ dit oorsaeckt mijn verdriet
Ick moet haer missen/ en sonder haer leef ick niet.
3. Mijn hartje en gemoet/ en der/ helaes zijn gront
Niet klagen aen me Vrouw/ maer dwingt de tongh en mont/
Wt vreese des onwaerts/ dan alleen mijn gesicht
Dat graselt in de glans/ van mijnder zielen licht.
4. Waer door mijn ziele so gheparst wort tot mijn schoon
Dat van haer blijvende ick sterve duysent doon/
O Rijckdom ick u vloeck/ want ghij sijt het belet
Van de rechte reyne liefd/ die Gode heeft geset.
5. Omdat ick heb geen schat noch aertsche heersehappij
Wert ick altijt veracht/ verschoven aen een zij/
Hoe trou tot dees Goddin/ mijn hart is en gemoet
'k Moch haer spreken niet eens/ 't is wegh wat wil dees bloet.
1) Deze regel is bedorven ;doch ik weet hem niet te herstellen.

...
.
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6. Daer ick nochtans God lof heb zinnen en verstant
En ben een mensch zoo wel/ als de beste van 't lar.t!
Het gelt en is geen deught/ of icl; niet be n verrijckt
Gods kunst soo wel uyt mij/ als uit een iieyser blijckt.
7. Maer soo daerom u liefd' een rijckaert komt met
Onwetent/ in weeld/ heel dartcl op-evoecit/
Hij is u aenbenaem/ niet om dc liefde/ macr
Om d'aerdsche rijckdom groot te brengen by elcl;acr.
8. Princesse vaert dan wel als tamers niet wesen kitn
En dat ghij siet de schandt/ met trouwe liefde aen/1)
Hanght soo de werelt aD/ en vest u trou op '[t] Gout/
u Echt te samen houdt,
Siet dan hoe vrcdigh

'

J. STRUYs// Amsterdamsche
Juffertjen?? Terent Com. r, Scena 5, art. 4,ll')
of mono't Bedrogh
bedrieght
syn Bedrieger (Titelpl, zonder naam
het
voorstell.
T
GERR IT
voor
gram,
slottooneel)
Amstelredam??
Anno
k1. 40.
_
JANSZ. (enz.)
CI$IJCXXXIII,
Ik houd

dit voor

Albo/'us eli Rosi??zofrdcz is wel twee jaar
zijn eersteling.
ook
toen
was
reeds dood ; voor
hij blijkens de opdracht
vroeger
gedrukt ;
de tijdsorde van 't schrijven
De kinderlijke tooneelaanwijbewijst dit dus niets.
doen
dat
niets
met
het
tooneel
had te doen gehad ;
vermoeden,
hij nog
zingen
en lofdichten,
van opdracht
het ontbreken
dat hij nog in 't geheel geen lettervrienden
bezat.
Het
is
stuk
onder invloed van
blijkbaar
kundige
gesclireven
maar

Van

RODENBURGH.
"als

iemand

er

v
zich in cUt opzicht slechts
of
RODENBURGH
op gehad heeft,
zijn leerling
met BREDEROO (Lucelle)
Ariamc toont geestverwantschap

Romeo

invloed

KRUL"; maar Styrlts en
in de stof, met KRUL en
Alb01ZUS cii RosÙnonda door

c??alaat

was dat

en invloed
en l:luchtig

in de behandeling;
met BREDEROO, door

van SENECA -

tusschenspel
met
pseudo-klassielie
geleerdlreid
COSTER; de Oiztscli,-zkiit,,-e van
bloedigheid
PJ'oserpÙza eindelijk is geheel in den geest van dietis Itys en Polyxella. Er heeft
Nu is
in de richting
van onzen dichter plaats gegrepen.
dus een ommekeer
en Ariame in den 3 cn druk (de Ie en 2e zijn nergens te vinden), na zijn
Styrus
liedje

en

aan COSTER ; dit zou zeker niet gebeurd
uitgever
opgedragen
dat hij
Wij moeten dus aannemen,
zijn, ware hij in onmin met deze gestorven.
En dan
niet omgekeerd.
is geweest en later Academist,
eerst Eglantier-ranc?:hen
staat ons uit het aa ngegeven
onderling verschil zijner stukken, tevens overwegende
dood,

door

den

1) Dit zal moeten zijn:
En dat ghy siet d.: schatl niet trounveliefde aul
't Is gedrukt na 's dichters dood; derhalve heeft hij niet zelf de procvcn nagezien, en dus konden er
nog wel erger fouten ingeslopen zijn.
2) Bedoeldmoet zijn : Andria, Act. IV, Sc. V ; maar daar is nietstevmdc-ndatopdezewoordengelijkt.
-- . __ ... .
ni
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maa1 gedru'?t is en dus zeker wel
de
geschreven,
terwijl
schrijver in 163I nog niet lang dood
jaar vroeger
zal
dit nit zijn laatste werk
de bovenaangenomen
zijn geweest was, zoodat
als
af
te
behoudens
tevens
dat
R, en y. blijkens de
leiden,
tijdsorde
volgorde
is
na
erz
voorrede
St,
A,
geschreven.
dat

Styrus

en Ariame

in 1634 voor

de derde

tien

nu gelijkt op RODENBURGS 111ell£bea, Sig?isanzraaa' en
Julfertjen
en
vooral Balavierse
Sirenus R
.,Vaiziiella, Mays.8pel
T?a·yage-spel. De hoofdpersoon
aard als Polotheus
en wordt zelfs met dezelfde woorden "een
heeft denzelfden
een der sinnebeveynst Jongelingh"
aangeduid.
Zijn knecht heet Schijn-schoon,
in 't kwade stijven, Schijn-deught.
Deze Sirenus nu maakt uit
kens, die Polotheus
Amsterdamsche
schoonen
zeven
wie
drie
in
't stuk optreden) het hot ;
ijdelheid
(van
Dit

Amst.

achter

haar

vrouwe

Maria

in 't gezelschap
van een Brabantrug terdege uit....
die
van
naem
maer
,Iichte
eerlijck
oneerlijck van daed was,
een Peste van alle eerlijcke Maeghden?'
( 'N.B. dit staat in de tooneelaanwijzing.)
is er echter niet van gediend, omdat Spurio haar hart
Een der drie, Antonia,
ruit nu dezen tegen haar op, terwijl Lucretia door hem Sirenus
Sirenus
bezit;
uit gelijke oorzaak ongevoelig
blijft zelfs
bekoord, Rodrigo afwijst ; en Laurentia
en lacht

haar

sche

voor

een

haar

bijzijn

poging

tot

smachtenden
Drekans
in
zelfmoord, door den vruchteloos
Antonia's
vader
haar
aan
Sirenus
te
spoort
l).
nemen,
Doch haar hardop droomen,
door Lucretia,
en Laurentia

gepleegd
hij geld heeft.
en daaruit volgend gesprek der juffers, brengen zijne dubbelhartigheid
beluisterd,
Laurentia
aan 't licht en haar tot samenzweren.
laat hem weten, dat zij hem
in
hare
ksmer
wil
daar
alleen,
's avonds,
ontvangen;
gekomen, wordt hij in den
orndat

is: ook in haar bed; begint zich te ontkleeden waan gebracht
dat de bedoeling
nu verschijnen
de drie vertoornde
met dolken en pistolen, en jagen
bevalligheden
hem half ontkleed
de straat op.
de la Payre, door Sirenus, en du Boys, door Laurentia
De geslachtsnamen
wat deze inhoud reeds doet vermoeden : dat het stuk gebouwd
gevoerd, bevestigen
is op een Fransche
Opmerkelijk
der Amsterdamsche
Sir.

.

novelle, die ik echter niet heb kunnen vinden.
Sirenus en Maria over
is nog een gesprek tusschen

den aard

jufferschap :

U hrabandsche geslacht dat kan mijn [sic] meer vermaken
Want 't leeft met heur wat dat met handen zij aenraken
Antwerpen gceft voorwaer veel schoone dochters uyt/
Daer treckt 't hart beter na; doch waeruyt dat dit spruyt
En weet ick selver niet ; dan dit kan ick bemercken/
Dat sy aerdiger zijn om liefd in ons te wercken :

1) Spurio en Rodrigo zijn al fraaie namen voor Amst?rdammers,maar Drekans is toch nog fraaier !
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Want hoofs en kluchtigh is dat over soete g6et/
Dat het een huyv'ringh maeckt in 't jeughdclijcke bloet
Dit Amsterdamse goet is lomp/ plomp en onaerdi,,Ii/
En achten voor een Prins haer selven schier te waerdigh.
Ghy sult een uur of twee by haer te spreken staenl
.
Eer datter sal een woord haer uyt de monde gaen :
;'
't Is al maer jae en neen/ sy weten niet te seggen.
Die met heur spreken wil/ die dient te werck te leggen
Sijn sin en sijn verstantj in alles wat hy praet :
En sooje yets wat secht so wort Juffrou licht quaet
En so ghy haer versteurt (o mijn) so is 't verkurvenj
Want in een maent sult ghy met heur niet spreken durven 1)
I)aers gheen aerdigheyt in/ dit volk eiat is te damj
Sy sien al dickwils suur en weten niet waerom,
Doch nu beginnen sij een weynich oock te leeren/
Vermits sy dacghlycks veel met Brabanders verkeeren.
Der komt het haer van daen/ 'I; wet aers viiyi Amsterdam
Onder al 't Jufferschap niet een beleefde quam :
';. Is al nou laet me gaen/ je hebt hier niet verloren/
En om een kleine saeck sullen sy haer vcrstoren.
En isser een die wel beleeftheyt wat verbiet/
Die sal seggen : neen vaer, ciat gat en boor je niet.
Van haer spreeck-woorden souden vele menschen grouxve 21,
Voor mijn ick bender een dier gantselijk niet afhol1wc.
De Wterse die zijn vriendlijcker van gelaet/
En worden om een leur zoo lichtelijck niet quaet :
Want sy zijn vroolycker en aerdiger van wesen.
En worden in mijn sin voor dit gespuys gepresen.
Te Dellef zijnse in haer aensicht vrij wat schoon :
Maer ick segh 't geen ick zegj Antwerpen spant de kroon.
Den Haech die mach mee deur/ alleen omdat daer 't Hof
En dat dat volckje daer vry wat van lichter stof is.
Maria
Fransche

stemt

hiermeê

en Italiaensche

in

en

zingt t

ook

nog den lof der.. , .

Engelsche,

joffers :

Ons Amsterdamsche adel en komt daer gants niet by, 3)
van een Don Juan en eene lichtekooi
gelegd, is
Ook hem beheerschte dus 't a1gemeen
natuurlijk door den dichter spottend bedoeld.
daarom
niet
minder
Amsterdamsche
vooroordeel
(maar
onbillijke en ondankbare)
doch wij mogen hem den lof niet onthouden,
dat niemand
tegen- de Brabanders ;
Dit

liet minder

alles

in

den

grof of plomp

mond

heeft

geuit,

dan hij hier doet.

op derven,3 i VESmJs en VERDAM
1) Thans germanisme,maar zie OUDEMANS
op don/en, 2.
2) Dit is nog niet de slechtste alexandrijn in dit stuk. Met 66n maatfout hebben we in bovenstaand28
reeds vele gezien.
3) ;?itmaal een lettergreep te veel! En waar heeft S?rxaYSdien Amsterdamschenadel gezien ?
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JACOB .?-.iTRtJ1'?i??Albonus//
Op de
en// Rosimonda//
Treur-Spel.??
Reghel:11 Saclat?noe%?'a;glaeyd,t£1z als betoonill Siet hoe de wraeck
z. n. of monogr. :
A. en R.
zijn meester looitt)ll
(Titelpl,
aan tafel; op den achtergrond
A. door Peredus aangevallen)
't Amsterdam,
voor CORN. WILLEMSZ. BLAEUW-LAECKEN,
(enz.) 1631. kl. 80.
aan. I.de eersame
Sr. ANTHONI VAN DER HORST'
Opdracht
Jonghman
VAN VELDE, waarschijnlijk
de voltooier
van "het daghet
uyten Oosten"
en de s?,mensteller
van "de Roemster
van den Amstel." 1)
Met eenige wijziging geput uit de
Histori, dl. IV, 192). VONDEL
Tragedische
is met dezelfde
stof niet verder gekomen dan de openings-alleenspraak ;
waar

door

was ze hem bij nadere overweging
toch te gruwelijk.
ZEVECOTE heeft
schijnlijk
er een Latijnsch
van gemaakt.
Treurspel
J. VAN ARP een lied (IlollczzZtsch Naclzte.blz.
een
ander
staat
in
het Antwerpencr
Cluchtboeck v. I j76.
yueltien,
1633,
122) ;
STRUYS' werk nu bestaat uit 5 "deé'len" zonder splitsing in "uytkomsten".
R. opent met alleenspraak :
O Ongestadich beeldt/ gheblinthocktl die nict lijden
Kont sellif-standicheyt cler staten, die de tijden
Niet onverandert laet, maer smyt het hooch ter neer/
En doet het leech-veracht ter Wolcken stijghen weer.
Verkeergraghe Fortuijn/ u vleugels ommewennen
Heeft mij u lichtheytj tot mijn leet/ wel doen bekennen.
Eens was Gephitieit 't Rijck mijns Vaders : dan (o Rat
In't drayen soo geswindt!) 'k heb moeten sien hoe dat
Het aen Albonlts quam/ met levenscha der genen
Die hare spieren taeij en harde knaecke-benen
Tot schutten stelden; en ick (die als Aerts-Goddin
Bij 't laaghe volcken wiert ghe-cert) heb moeten in
De handen vallen/ en in vancknis zijn geslagen/
Dergeenj noch nat van 't bloet mijner ghedoolde magen.
Dus onbestandichheyt/ bestandich sonder stant/
Met onbe?,tandicheyt de hooghe staet aanrant,
Hij is wel veer verdwaelt, die zijnd' int hoochst gezeten
Der Troor.en-gIansen-rijchl dat hij sich derf vermeten
Van een geduricheyt/ en meent soo langh hij leett
Te dondren met zijn siem/ bij 't volck dat voor hem beeft.
Want die op heden is de grootste van de Grooten
Wort morgen/ min als slaef/ ter deuren uytgestooten.
1) Oud-Holland 1833, blz. 64.
2) 't Schijnt echter, dat STRUYSook P. Diaconus (de gestis. Langob. XXVIII) geraadplecgdheeft of
(maar
een geleerde vriend dit voor hem heeft gedaan; want hij noemt evenals deze den schenkerHEI,MICI-IUS
ook, in nom. Helmicho !);in de Tr. Hist. Helmige. Dit weerlegt ook het vermoedenvan Dr. J. A. WORP
van
Alboinou la hengecznce
DESCROIX he eft vertaald; want
(Noord- en Zuid, XVIII, 213), dat STRUYS
De punten van overeenkomstzullen dus hieruit te verklarcnzijn, dat DES
daar heet die man ALMACHIDE.
het oorspronkelijkeder Tragediscllehistori.
CROIXgeput heeft uit de Histoires
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'

Die hier in 't purper blinckt/ ghedient en aen?hcbeen
Heett morgen nauw een kleet/ zijn half verstijfcle leen
Te decken : en die nu de schoonste spijs verachtet
Leyt dan van hongher graech/ en heete dorst versmachtet 1)

ALBONUS komt
o. a. BAJAZET; zij ziet dus 830 jaren vooruit).
(enz., als voorbeeld
met zijn schenker HELMICHUS, PEREDUS e. a. edelen om een prachtigen
maaltijd
te houden.
Eet hartich, drinck eens omj opdat Se?aele-Soon.
't Tweemaal ghebooren Kint zijn groote krachten toon.
Er wordt muziek gernaakt ; daarna zingt
geleerde barbarenkoning !).
een lied op de wijze O scleoor?ste Personagie
van Rosimonda)
(Maeght
en
vreedzame
vorsten (hier niet al te wel geplaatst,
der rechtvaardige
ALBONUS prijst den wijn (in de teekening
zijner dronkenschap
zeggen).
voor
dichter
met
Nederlandsche
"lager leven" uit) en
zijn scherp oog
(Een

Groote

Kop"

halen

CLIMENE
2) tot lot
zou men
komt
laat

de
,,de

en omgaan.

Lustich Heeren !t
Wilt u als Helden teghens d' Indisch winner weren. [a, v. !]
Dus stil mijn suivre Helft ?F De kop com schenkter in!
'k Moet met u drinckenl eerst een kus mijn KonÍ1lgingh L sic.]
Mijn hoffelijcke vrouw/ nu comt u Lief wat nader
Daer een vroolijcken dronek wilt drincken met u vader.
ROSIMONDA denkt na over
slaap en wordt te bed gebracht.
beziet den beker, ontdekt dat de bodem uit een
met u vader",
dat "drincken
bestaat en leest het opschrift :
hersenpan
Hij

valt

in

13egeerich soeckend' rzjck, eit ¡even 7Jan een ana'er
?'lloet ick izit missen 't
en leven mel malkander
Help Vesta! Soo ick van geen kennis ben berooft/
Soo is dit been van wijlen mij n Heer Vaders hooft
Dit is mijn Vaders pan/ 0 aerde wilt versincken/
Daer mijn vervloeckte man/ noch tot mijn uijt dorst drincken .
'k Merckte wel doen elck een soo starrent op mij sach
Datter wat wonders in dees Cop gelegen lagh/
Mijn vader/ ach wat is u onluck overcomen/
En mij/ die' tot een man ALBONUSheb genomen.
Dat ick de vrou moet sijn/ en gesellin in 't rijck
Van die/ die 't uwe nam en dooden te gelijck.
Dat ik moet boeten lust en vleyselijck vereenenj
Met die/ die onbeschaemt u naeckt verstroyde beenen.
'rot zija drinckvaeten bruyckt/ bruyckt u ontvlecsde Cop
Tot hulp en reycker in sijn vuyle dronckenschop.

'

1) Zijn deze buigingsvormen in 1630 niet opmerkelijk ? 't Is waar, er moest een slependrijm wezen
2) = ,Zichbaare Godt, te praalen" in Hoofts zangen.
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O Cop als u wel eer de maegsche dampen natten/
Als u 't behaerde vel wel eer plach te bevatten/
Heeft u een goude Croon omhelst/ niet dat het gout
U stut sou wesen/ maer ghy 't sijne wesen sout:
En nu moet ick u sien/ in d' harde aert gebonden,
Nu sie ick u gevaen/ als geel aerds-gierge honden/
Die 't gout soo seer beknelt, soo seer spant en bedroeft,
Dat zy vergcten dat tot eercns-trap behoeft.
........... , . , ... , ....
Dien Hont, dien Helschen beul sal syn vervloekte leden
By my meer strecke niet ; 'k wou ik hem afgesneden
Had het onschamel lit/ doe hy de eerste rys
.
In gayle hitticheyt ontreynichde myn vleys.
En wist ick datter in mijn inghewant aenvaten
Zou waesem van syn zaet/ 'k sou haest door kruyden laten
Het ongheboren Kint verstickcn in myn lijf
Tot wrake van sijn Helsche Vaders snoot bedryf.
VVel op dan Raserny! t o nacht waer zijn de Meeren
U Dochters Tt'sifhoon' [sic], Aledo en l?legeere?
Waer is 't slang-hayrich goet? dat sy my nu wat raet
In blasen/ tot volbrengingh van 't voornomen quaet.
ick hoor de droeve schim mijns doode Vaders krytenl
Die my myn stofficheyt in traecheyt wil verwyten/
o Geesje [sic]] Geesje toeft/ 'k heb al een Man bedocht.
Waar door ich schynlyck sie mijn wraeck alree volbrocht.
'k Heb langh ghemerkt Helmich' dat gy my innich minden/
f)an 't deckten door ontsach; bij u sal 'k hulpe vinden
Om blycken doen hoe dat een torenighe vrou
Meer doen kan als een Man zijn dagen[dencken sou. 2?/?;?M

'

-

'

in drievoeters);
vrijen (gedeeltelijk
Deel) C1imene en Peredus
hij
haar
toe
in
te
kamer
haar
hem
laten.
Helmichus
in
beweegt
alleenspraak :
hij
heeft Rosimonda
gezworen iemand te vinden om den koning te dooden, of het
heeft toch de schrijver, die ons niet laat
zelf te doen (welk begrip van handeling
dat CLIMENES deur
zien, hoe zij hem daarfoe brengt !) Hij ziet met verwondering,
(2e

zoo vroeg ('t moet dus intusschen
morgen geworden zijn) openstaat ; gaat "terzij"
der gelieven afscheid tot den volgenden
om hier meer van te weten, en beluistert
dat
er
hart
vertelt
P.
iets
nacht;
op zijn
ligt, doet hem geheimhouding
zweren, en
tracht

hem over

te halen

om ALBONUS te dooden -

opmerkelijk
genoeg spreekt
in
de
als
eeuw
d,
i.
ontkent met
J
7c
zeide,
hij daarbij,
"Epicurist"
- P. neemt
bestaan
van
het
volstrektheid
goden of van een zedelijke wereldorde.
zich voor te weigeren maar ingevolge
R. besluit hem door
zijn eed te zwijgen.
list te dwingen. (Kan zij dan niet zelf ALBONUS vergiftigen of in slaap doorsteken ?)
zooals

Uit

een

men

alleenspraak

van

CLIMENE 1) vernemen

wij, dat R. haar bevolen

?-'/'<7??/??,
1) Met zeer bijzonder rijmstelsel : aaba bbcbccdc jjkj kk. Voor STRUYS
Ozzt.rchakinph van
staat een gedicht van hemzelf,ook in dezen vorm, groot 26 regels en getiteld :"Sonnet(I)
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en daar den ganschen
nacht naar't
gaan, nae hare Lusthogs-Toorn
zich
in
R. begeeft
C.'s bed, waar PEREDUS
"; . aefluyt van PHILOMELL" te luisteren.
haar
komt.
volgens afspraak bij
te

heeft

Hy gcaet by Rosimolldtt
wat toe.
Rosim,mda freckt d,' Cord?fz
Bedt, aj, 7?at hem,

rrze??raerzd
syit boel,de Govdyn van It Bed

hem aan te klagen
en dwingt hem door bedreiging,
kracht" heeft gedaan, ALBONUS te vermoorden.
Alb. uit in een alleenspraak
deel).
(Derde
in

heeft

den

droom

zijn
Rosimonda's

door
vervolgd
R. vindt hem zoo, bindt

eerste

vrouw

open, Peredus s?rin,? lat uyt het
omdat

hij haar

bange

GLOSWINDA

gezien

en

voorgevoelens :
hij
in de onderwereld,

en om ze te verdrijven
,,gaet
zijn degen vast en roept PEREDUS.
vader;

"ghewelt

sitten

slapen."

Perea',/; me'! 't blooell ghewur nar
tre:-'dt ontwat,ckit
weerdt Ill'm met eerz
hij : t glleweer
maar

wordt

doodelijk

gewond.
Pcredus willende bi1l11etl,5 cze?z,kyckt I?a.cerno?rdsltyt hem Ie keeren
spreekt

Waar heen ? 't is niet gedaen, ghy hoort zyn mont noch spreken,
Gaet wilt hem beter door syn herte henen steken.
Alb. Och me ! haach ! 't is ghenoech. Ros'mond, Ros\ltOnda.
Man !t
R.
Drinckt nu weer sulje uyt mijn Vaders hersen-pan.
Kom 't zal nu soo wel zijn. Birzrzcrz.
R.

A.
hem dood.

wraak
over haar
roept 's Hemels
te
en
veinst
komt
R.
bezwijrnen.

en sterft.

De edelen

vinden

Sy draghen den C01liJlck bint [sic]
De Priester met lwee knechtjes draghcnde een Olttaer om de dooden
le
vervolglat [sic van al't Hofghesill, 't L,,Ick van Alborsrcs
met Rosimo1lrlamet hacr 1n:leglulen
vers,-Ivc7i al5l
leyd?.' fiorJZ?errselyek
daer? by sittemie.
De Priester
lichaam

verscheuren

houdt

een lijkrede.
om den geest

R. alleen, zegeviert, naar zou gaarne het
omleech"
hier
nog te hoonen waarop
dat zij haast in zijn zelschap zal wezen.

en voorspelt
in alleenspraak
Nadat Helmichus
zijn wroeging geuit heeft,
(Vierde Deel).
en
nu
we
eens
te
waar Longinus
samen
vluchten
Ravenna,
zijn
op
gaan zij
hun gastvrijheid
biedt en bescherming
de Gouverneur,
toezegt.
Pausa.
L. alleen vurig op R, verliefd ; zij komt bij hem, en spoedig zijn
deze haar

verschijnt
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te vermoorden.
L. zal hem nie6iiemen
zij het eens Helmichus
op de jacht en
dan
hem
een
R.
gifdrank aanbieden.
een jager,
Felix,
(Vijtde deel).
zingt een niet onaardig
jachtliedje 1),
waarin o.a. zinspeling op 's dichters
naam :
Beeft nou Leeuwen en Luypaert/
Vreest Hart/ Hintj Das en wilt Swyn/
Wolven/ Borssen 2)/ Beeren/
Bock/ Geyt( Vos/ oock Haes en Conyn/
Voort al de Beesten die daer zyn/
Ghy Struysen wilt wesen vervaert/
Hier laet je al jou veeren/
Want al die wy konnen kryghen
Sellewe aen het Spit ryghen.3)
makker
in BREDEROOS taal en versvorm,
Bierh>ien prijst daarentegen
Zijn
en niet zonder een zweem van BREDEROOS geest,
dat cdel nat mijn vaertje/
Dat men drinckt by 't vaentje/ pyntjen en paertje
Ick ??rocgh nae geen eten van de werelt/ bier maeckt me gesont/
O Bier zoo vet als Speck/ en soo dick als Stront/
Wegh! wegh met eten/ Bier is ghesonder.
Rosimonda
Men gaat ter jacht.
alleen :
.
Als u Helm£cho slechte
......
Ick
wel
haestich
c
u
raem
Verdwaelc1enlldmic/wghymeentickubeminne
Te doen van mijn dees blaem
Dan hsestich ghy het zult contrarie bcvinne
Dat ick gebruyck mijn Knechte.
Al hebt ghy my tot nou
Hier heb ick starck Fenijn
Ghebruyckt ghelijck u Vrou
Dat sal u koeldranck zijn
Dat is geweest alleene
Wanneer ghy sweet van hette/
Niet uyt liefd' maet om dat
Dat ick en Lon?-Z?z;cs
Door u mijn Vorst het padt
I)an onze liefde blus
Ter Hellewaert is heenc.
en kont ghy niet beletten.
Mijn liefd' is nu gheleyt
meerder
Edelheyt
Op
Hij komt, drinkt, voelt zich vergiftigd, en dwingt haar't overschot te drinken.
'
R. Nu als het zijn sal/ ach laet ik vry tranen storten/
Mijn jonghe levcn laes dat moet ick doch verkorten,
Nu Goden u vennaecht [nut? Charo?2 maeckt u ree
.
v drinckt. hat ick mach in u Schuyt verkrijghen goede stee/ 4)
'
Sic daer ! 't Is al gedaen/ nu ben ik al gewroocken/
Maar niet de Goon die mijn dit quaet komen bestooken/
Ryst nu op uyt de Hel ghy swart beroockt ghespuys/
Barst uyt der Aarde op met vlam/ roock en ghebruys/ enz.
en sterft ook, almede Charon
HELMICHUS bezwijmt,
zij sterft; hij ontwaakt
de zedelijke toepassing.
maakt
dood
en
vindt
LONGINUS
beiden
aanroepend.
(Wordt
1)
2)
g)
,)

Ria'der.
aan 't slot van hot ie Bedr. in den Stomme71
In vorm = de
?Mannetjes-beer" (ursus). Volgens 't Woordenbock buiten N. Holl. verouderd.
"Oresto (sic) verdruhte onnoselheyten de ramp-salige Sibyna," 1662.
Nagevolgdin J. CLAERBOU'FS
Zij is een goede Helleensche!

DE

SCHILDERS

CAMPHUYSEN
DOOR

DR.

A.

FT de schilders

BREDIUS

EN E.

W.

MOES.

CAMPHUYSEN heeft

zich een zonderling geval in de
voor een kleine halve eeuw
kunstgeschiedenis
voorgedaan.
die den naam CAMPHUYSEN droegen
geleden zijn alle schilderijen
door een CAMPHUYSEN geschilderd waren,
of volgens overlevering
aan een lid van die familie, die er part nog deel
toegeschreven
Tot

schilders onbekend
bleven.
Toch is deze fout,
had, terwijl de werkelijke
waarvan HOUBRAKEN zich het eerst de tolk gemaakt heeft, en die sedert in alle
Men kende algemeen
handboeken
en catalogi
verspreid
is, wel te verklaren.
aan

den begaafden

en gevoelvollen
dichter DIRCK RAFELSZ. CAMPHUYSEN en van zijn
allerlei
leven waren
Daarbij
avontuurlijk
juiste en onjuiste verhalen in omloop.
wist men, dat hij voor schilder was opgeleid. En zoo was de weg gebaand waarzich voortplantte.
Om kritiek bekommerden
de
opvatting
langs de verkeerde
zich weinig, HOUBRAKEN het allerminst.
oude kunsthistorici
Hij was de laatste
dat hij een groote dwaasheid
toen hij beweerde,
bemerken,
neerschreef,
het kwam niet bij hem op, hoe
dat "zijn held POTTER met geluk had nagevolgd;
dat
een
man
die
in
was
iemand nabootste,
het
1627
gestorven,
was,
bedenkelijk
was.
die nog geen twee jaar te voren geboren
.
- . -- -- ,
-om

te
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archivaris SCHELTEMA in 1858
Amsterdamsche
toen de verdienstelijke
aan het licht bracht '), dat er nog eenige andere CAMPHUYSENS geweest waren,
achter hun naam, in de Amsterdamsche
die met het beroep "schilder"
huwelijksna
men
te
BURGER
was
ook
denken.
hier weer
waren,
begon
registers
geboekt
Eerst

die in zijn onwaardeerbaar
boekje over de Hollandsche
musea 2), den
Hierin werd
stier bij de hoorns vatte, en in 1860 de zaak trachtte te ontwarren.
VAN
door
WESTHREENE
die
in
in
T.
1867 gevolgd
hij
zijn uitnemende
van PAULUS POTTER ook een hoofdstuk aan de CAMPHUYSENS wijdde,
biographie

de

eerste,

1877 door EDOUARD F1:TIS, die toen in het tijdschrift
L'Art 3) een verartikel over de CAMPHUYSENS geschreven
heeft, waarvan een uittreksel
dienstelijk
Sedert
is
in
Kunstkroniek
te vinden
de
zijn nog hier en daar, vooral door
4).
van A. D. DE VRIES Az. eenige nadere bijzonderheden
bekend
de nasporingen
en

in

geworden,
over den

totdat

dichter
stelde.

te boek

in

dissertatie
1898 L. A. RADEMAKER in zijn voortreffelijke
CAMPHUYSEN nogmaals
het resultaat van aller onderzoekingen

Wel was men onderwijl vrij algemeen bij het toedeelen
van de schilderijen
toch
maar
bevatten
korte
dichter
in
afgestapt,
nog alle
biographieen
min
of
meer
foutieve
achten
het
meer
dan
Daarom
catalogi
opgaven.
wij
tijd,
thans voor goed den staat van zaken aan de hand van archiefstukken
en kunstvan

den

werken

te leggen, en zullen daarom achtereenvolgens
die het penseel gehanteerd
hebben.
behandelen,

bloot

der familie

de verschillende

leden

die ons van deze naar het schijnt aanzienlijke
familie bekend
woonde
Gorinchem
en
was
te
is,
genaemt mr. RAFEL,
geworden
,even chyrurgyn,
een man van meer als gemeene konst en seer redelijk van oordeel, als oock van
en minlijkheit
van het gemeen seer beleeven,
hij was om sijn hulpsaemheyt
Deze was gehuwd
mind".
met MARIA VAN MASEIK "van een sonderlinge
na haar vader HANS VAN
onder
de
aerdende
godvrugtigheit
Doopsgesinten,
De

MASEIK,
onthalsen"

eerste

een

coopman,

die

hem

om

de belijdenis

des geloofs

te Gorkum

liet

5).
Uit dit echtpaar
GOVERT en
zijn ons de namen van twee zoons bewaard,
de
waarvan
de
eerste
ouder
moet
dan
veel
DIRCK,
zijn
laatste, want
geweest
1)
2)
3)
4)
5)

NavorscherVIII, p. 16.
Museesde la Hollande, II, Bruxelles 1860, p. 238-244W. BURGER,
L'Art, 1877, p. 37, 38, 63-67.
Kunstkroniek,Nieuwe Serie, I (1878),p. 28, 29.
11s. CAMPHUYSEN,
RADEMAKER
p. 256.
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in 1594 de moeder stierf en de vader niet lang daarna, en DIRCK misschien
den leeftijd van ongeveer tien jaar bereikt had, was GovERT, die hetzelfde vak
als zijn vader beoefende,
reeds gehuwd.
Deze, den gunstigen
aanleg van zijn
had hem in de leer gedaan bij den schilder
jongeren broeder kennende,

toen

DIRCK
Het
de

beide

komt
namen

GOVERTSZ.

ons niet onwaarschijnlijk
voor, dat deze DIRCK GOVERTZ., die
der broeders
in zijn naam vereenigde,
tot dezelfde familie be-

konden wij niet verkrijgen.
DiRCK GOVERTSZ.
hoorde, maar zekerheid hieromtrent
is trouwens ook als schilder nog vrijwel een onbekende.
De eenige keer dat hij in eenig archiefstuk
genoemd is, was toen in 1627
de kohieren van de haardsteden
te Gorinchem
Daarin komt
werden opgemaakt.
voor met vier schoorsteenen
"DIRCK GOVERTSZ. schilder"
,,top het Westendt. in
van den Langen
het quartier
HOUBRAKEN
noemt
hem den meester
Dijck" I).
van HENDRICK VERSCHURING. Dat verplaatst
heel wat later,
zijn werkzaamheid
van
tot
want diens leerjaren
hem
vielen
achtste
bij
zijn
zijn dertiende jaar,
m. a. w. van omstreeks

1635 tot omstreeks
1640. En HOUBRAKEN noemt hem
Maar
dient
dat HOUBRAKEN zijn
daarbij
portretschilder.
hierbij
opgemerkt,
van VERSCHURING geheel ontleend heeft aan ROGER DE PILES'
biographie
de la vie des peintres,
en deze spreekt slechts van "un peintre de Gorcum qui
ne faisoit que des portraits".
Dat die schilder DIRCK GOVERTSZ. heette, maakte
eerst HOUBRAKEN er bij, en dat deze alleen portretten
is beslist
schilderde
Immers
onjuist.
27 Juni 1636 verbond de kerkschilder
JOHANNES VAN VUCHT
aan
VAN
DAVID
Amsterdam
te
HOOGENHUYSEN
te
leveren "een schilderij
zich,
sijnde een keucken, gemaect naer een schilderij van Mr. DIRCK GovE1'.TSZ." 2). En
in den inventaris
van den inboedel van MARIA ROCIIATIUS, weduwe van CORvan Gorinchem,
in
VAN BORCHAREN, Raad en Vroedschap
opgemaakt
't
Een
dito
boven
de
zalet.
kast,
wij "In
(d. i. schilderij) grooter,
1698, vinden
van DIRCK GOVERTSZ.", boven
van
de
voorkamer
stucken
DIRCK
"Twee
op
GOVERTSZ."
en op de achterkamer
??Een dito met eenig wilt van DIRCK
NELIS

GOVERTSZ." 3).
Tot op zijn achttiende
jaar, dus
DIRCK RAFELSZ. CAMPHUYSEN bij dezen
seer avanceerde
en scheen een uitsteeck

1) OBREEN'sArchief VII, p. 309.
2) Oud-HollandIX, p. 45·
3) ORI2EEN'S
Archief VII, p. 309, 310, 3II.

tot omstreeks
1604, bleef de jonge
DIRCK GOVERTZ. ,,daar hij inde kunst
in de selve te sullen worden ; hij kon
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dat hy meenig mensch met sijn teykeningen
soo aardig
met de pen arceeren,
die het voor een prent aansaagen,
abuseerde,
gelijk ik selfs nog soo een in mijn
heb
hand
gehad", enz. ')..
Van nu af heeft de verdere levensloop
van DIRCK RAFELSZ. CAMPHUYSEN
meer
de
voor
kunstgeschiedenis.
geen belang
voor de kunst te willen laten opleiden, had GOVERT
Door zijn broeder
blijk gegeven een open oog daarvoor te hebben. Geen wonder, dat toen hij zag,
niet gelukte en hij bespeurde
dat zich
dat de poging
bij DIRCK aangewend,
hen
dezelfde
ook bij zijn eigen kinderen
met
hetzelfde
aanleg
hij
vertoonde,
ons
van
hem
Twee
kinderen
RAFEL
en JOCHEM. Met
zijn
bekend,
probeerde.
hen beiden

was hij gelukkiger.

RAFEL
was in 1597 of I595
en niet
niet groot,

geboren

GOVERTSZ.
te Gorinchem.
is

CAMPHUYSEN
Het
dat

aantal
ook

schilders

was daar zeker

leermeester

DIRCK
onwaarschijnlijk
het,
zijn
is ons noch van zijn leerjaren,
noch
GOVERTSZ. geweest
is. Maar overgeleverd
in
en
hem
vaderstad
vinden
eerst
werkzaamheid
van zijn
iets,
zijn
wij
terug
in 1626, toen 24 Oct. van dat jaar daar de ondertrouw
te Amsterdam
wonende
van : "RAPHEL CAMPHUYSEN, van Gorkem, schilder, oud 28
werd aangeteekend
voort 2e gebodt, sal des vaeders consent moeten
won op de Coninxgracht,
VAN HERSBERGHE out 32 jaer, geen ouders
CROS?
MACHTELT
en
blycken,
hebbende,
geass. met haer nicht SOPHIA RANNIX, won als voren. - GOVERT
jaer,

verclaert
te consenteeren
in 't huwelyck
RAEPHELSZ. CAMPHUIZEN, de vader,
den r 5 Nov. 1626
Nota dat dese personen getrouwt
voorz.
sijn tot Sloterdyck
te
MATTHYAS
MEURSIUS
door
Sloterdyck"
predicant
2).
Het eenige kind uit dezen echt, waarvan wij melding gemaakt vonden,
werd spoedig na de geboorte ten grave gedragen : "RAFEL CAMPHOVEN [schrijffout]
in de Nieuwe Kerk 6 Oct. 1627".
kind onder den arm, begraven
achterburgwal,
was

RAFEL

CAMPHUYSEN te Amsterdam

bij den
van AERT VAN DER NEER 3). Nog eenmaal
doop van CORNELIA, een dochtertje
12 Aug.
acte
vermeld:
in
een
RAPHAEL
hem
vinden
1657 verklaart
wij
CAMPHUYSEN, schilder, oud 58 jaren, dat JOHANNES VAN VRATUM ,,plaetsnijder
28

Dec.

en mutsedrucker"
1)
2)
3)
*)

1642

een eerlijk

en braaf

man

RADEMAKER,
Ms. CAMPHUYSEN,
p. 256, 257.
Oud-Holland, III p. 73.
Oud-Holland III, p. 234.
te Amsterdam,
Prot. Not. JOHS. ?IELL?RUS

getuige

is. 4).

'
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23 Oct. 1657 werd in de Nieuwe Kerk begraven :
de
op
Keisersgraft.....
f i o, 1 3 1).
Met deze weinige archivalische
gegevens moeten
Er

is echter

een

belangrijke
VAN DER NEER ten

AERT

»RAEPI3EL CAMPHUYSEN,

wij ons tevreden stellen2).
in 1642 een kind van
hield
mededeeling
bij. Hij
bevriend met dien
doop, en was dus klaarblijkelijk

en branden.
En nu is het
in
dat
diezelfde genres zijn beste
wel opmerkelijk,
een
Maar
was
of
heeft
hij
jaar
vijf ouder dan VAN DER NEER.
producten
geleverd.
dat deze aanvankelijk
is by de
En HOUBRAKEN vermeldt,
geweest
,,Majoor
Is de gevolgtrekking
te gewaagd, dat
Heeren VAN ARKEL", dus te Gorinchem.
CAMPHUYSEN de kiem gelegd heeft van het talent, dat zich in VAN DER NEER
schilder

beroemden

zoo schitterend

heeft

van

maneschijnen
ijsgezichten,
RAFEL CAMPHUYSEN juist

ontwikkeld ?

wij nu na, wat er van de werken van RAFEI, GQVERTSZ. CAMPHUYSEN
Maar tot zijn oudste
is. Helaas draagt geen enkel een jaarmerk.
overgebleven
werken behoort een viertal, dat stellig nog door hem te Gorinchem is geschilderd,
in den boedel van den ouden HERMAN SAFTLEVEN,
want het werd aangetroffen
Gaan

den

vader

stukken
dezen
in

der

zonder
boedel

beschreven

bekende

CORNELIS en HERMAN SAFTLEVEN, die deze
De inventaris
van
relaties.
zijn Gorkumsche
in 1627 en de vier bedoelde schilderijen
staan er

schilders
had

door

twijfel
was opgemaakt
als ??een Maanschijn

van

CAMPHUIJSE....

f 6 gld., Een boom
en Een brandeke
van

van KAMPHUSEN,
van .KAMPI.IUYSEN, Een maneschyn
KAMPHUSEN" 3.)
in het Museum
Van zulke maneschijnen
zijn twee zeer goede exemplaren
te Dresden, beide een dorp aan een rivier te zien gevend met de maan schijnend
door de wolken.
Ofschoon het eene duidelijk gemerkt is: R. CAMPHUIJSEN, en
het
andere
ook
werden ze sedert
nog te onderscheiden
op
is...... PHUYSEN,
als producten
van ADRIAEN VAN DER CABEL, die NB eerst
1754 gecatalogiseerd
in 1631 is geboren.
Na den gebruikelijken
DIRCK RAFELSZ. CAMPovergang
HUYSEN gaf eerst KARL WOERMANN ze aan den waren meester terug.
Op het
aan
oever
huizen door boomen
den
links
eerste staan rechts
en
een
omgeven
kerk
staan.

en een molen, waarvoor
staan
Op het andere

onder

de boomen

rechts

en links

eenige personen
aan beide oevers

om een vuurtje
onder de

huizen

'
1) Oud-Holland III, p. 73.
van
de
firma
te
een
MART. NIJHOFF S Gravenhagekwam voor een ,Request van
catalogus
2) In
aan de Magistraat van Harlingen om te mogen verloten eenige deftige schilderijenvan
THEOD.JORUSSEN
VANCAMPHUYSEN,
I64o fol''. Met dezen stiefvader weten wij geen weg.
zijn stijfzoonRAPHAEL
Archief V, p. 125,129.
3) OBREEN'S
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hier

boomen;
zeilt en
een

staan

kerk

en

links

vuurtje

terwijl in het midden een scheepje
onder hooge boomen een groepje personen om
cm. breed, en op
zijn 47 cm. hoog en

molen

op den voorgrond
Beide stukjes
staat.

rechts,

geschilderd.

paneel

dat
in het Museum te Brunswijk,
heette een rivierlandschap
Daarentegen
slechts met de initialen R. C. gemerkt is, toen het nog in het slot te Saltzdahlum
staat aan den rechter
hing en ook later REYNIER COVYN. Op den voorgrond
visschers
oever een visschershut
waarbij
bezig zijn een bootje op het land te
trekken

en

tusschen

verschillende
boomen;
bootjes
een vrouw met een man die

spreekt
anderen
boomen

op

tonnen

den

linkeroever

iets meer

een groep huizen
op den achtergrond
de rivier;
op een weg
verlevendigen
een mand op het hoofd draagt, terwijl

op het hoofd dragen ;
op den achtergrond
uit (h. 3g% br.
P.) ').
is een winterlandschap
in
(R. C.) gemerkt

boven

steekt

de

een toren
Evenzoo

door

Stockholm,

de

Wed.

de

HELENA BERG-BLIGH.

Universiteit

te

Rechts

op den
de
tusschen

gelegateerd
strekt
zich een groot dorp uit ; vooraan een boerenhut
voorgrond
waarnaast
een slede met twee figuren en een man die zijn schaatsen
boomen,
in
zich tal van figuurtjes.
aanbindt.
Op het ijs bewegen
Op den achtergrond
het midden een met riet bedekte schuur en verder een toren en een windmolcn

(h. 53 br. 84, P.).
in het Museum Kunstliefde te Utrecht,
En ook een landschap
met badenden
waaraan
het geschonken
is door den heer G. A. G. F. MOLLINGER. Aan den
voet van twee hooge
boomen
links staan zeven personen
op den voorgrond
zich
in
het
te
water
rechts een weide met koeien en boerengereed
begeven ;
woningen ;
op den tweeden
en in het verschiet een stad

(h.
en fraaier

Voluit

gemerkt
van de
Amsterdam,
afkomstig
I Juni 1897.
Een weg voert
links
uit,

gelegen
boerderij ;
met in het verschiet

(h. 46 br.
Evenzoo

een weg waarop een reiswagen
en een chais
br. 82, P.).
is een klein landschapje
te
in het Rijksmuseum
verk. coll. GIJSBERT DE CLERCQ, Amsterdam
naar een bruggetje
dat toegang geeft tot een

grond

rechts
een

strekken
dorp;

zich

tot

de ondergaande

aan

den

zon kleurt

horizon

weiden

de lucht

rood

P.).
een

met een slapenden
herder in het bezit van den
landschap
die het kocht uit de coll. RUPRECHT aldaar
Munchen.
een
in de Galerie te Schleismet een maneschijn
br.
63, P.),
landschap
(h. 49
heim (h. 49 br. 63, P.), een winterlandschup
in de coll.
met schaatsenrijders
schilder

LEN BACH te

1) Het monogram is afgebeeld bij H. RIEGEL,Beitrage zur niederlandischenKunstgeschichte,II, p. 354.
1
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te Weenen, voor 285o Mark aangekocht
op de verk. coll. PEIN
,,Sch6n comuit Berlijn te Keulen 1888, en afgebeeld in den veilingscatalogus.
noemde BODE het
und warm im Ton, fett und breit behandelt"
ponirt, leuchtend
soms
CUYP
ALBERT
meester
dat de
nabij komt ).
stuk, betuigende
dat Consul THIEME te Leipzig in 1887 van den
En een winterlandschap
MARTIN COLNAGHI te Londen gekocht heeft, 'en dat zeer de aandacht
kunstkooper
van oude kunst, in 1889 te Leipzig gehouden
heeft op de tentoonstelling
getrokken
dit
een afbeelding
geven kan een
prachtstukje
(h. 48 br. 63, P.). Daar wij van
dat de heer THIEME
blijven. BODE die in het galerijwerk,
achterwege
beschrijving
LIECHTENSTEIN

een overzicht van de Hollandsche
schildersuitgegeven
van
en
zich
naar
dit
breed
vet
laat
heeft,
aanleiding
gedaan
geschreven
de lucht aan VAN DER NEER doet denken, aldus over den
vooral
werk, waarin
Weise in Amsterdam
der unter den ersten in deser
uit. ?Ein Kunstler,
meester
bald Waldeingange,
flache buschige Landschaften
bei
die Landschaft
behandelte,

over

zijn verzameling

heeft

school

auch Winterlandschaften
malt, ist der in neuester
gelegentlich
zoo niet
RAPHEL CAMPHUYSEN" a). Hoogstwaarschijnlijk,
Zeit wieder beachtete
2
DE
dezelfde
die
met
het
kabinet
BURTIN
is
deze
Juni
1810
schilderij
zeker,
te Brussel verkocht werd, en die FRANCOIS XAVIER DE BURTIN in 1805 beschrijft
tusschen
als in zijn bezit. Hij noemt er het kasteel achter de boomen Crayenburg
Ook hij was getroffen door de bijzondere
van
den Haag en Delft.
qualiteiten
und

Abendlicht

dit

stukje,

landschap
tonekleur

dat hem maar 66n winterver, te beweeren,
volkomen
bekend was, waarin het den kunstenaar
gelukt is, de monodoor den gloed van de zon, en die
van den sneeuw te verlevendigen
en

ging

zelfs

zoo

eene schilderij was deze CAMPHUYSEN 3).
kwamen
in den laatsten
Ook op veilingen
stukken
tijd eenige gemerkte
van RAFEL CAMPHUYSEN voor, die aan den juisten meester toegeschreven
waren, ,
Amsterdam
bv. op die van de coll. HOUCK uit Deventer,
7 Mei r 8gs. Bij een
een steenen
staat een zeer vervallen boerenhuis ;
bruggetje,
riviertje, waarvoor
een
rechts
bedelaar
iets aan een heer; op den achterden
vraagt
op
voorgrond
van het water steekt boven de boomen een kerkaan den overkant
en
men
ziet
nog eenige woningen en een molen. Het stuk is gereprotorentje uit
en werd voor f 825 gekocht door den kunsthandelaar
in den catalogus
duceerd
te
Londen
KOEKKOEK
(h. 47 br. 62, P.). En op de verk. coll. HoCII te Munchen,
Links
den voorgrond
1802.
op
19 Sept
kijken bij een zwaren boom een oud man
naar
oud
de
en een
aan den overkant
vrouwtje
schaatsenrijders
op de ijsvlakte;
grond

links

'
i) GraphischeKiinste, XVII p. 9q..
in
ALFRED
THIEME
mit
Galerie
von
WILHELM
BODE
von
Leipzig,
Einleitung
2)
herausgegeben ULRICf3t
THIEME,Leipzig 1900.
Traite historique pratique etc., Bruxelles 18°5, I, p. 24, II p. 164, 165.
3) FR. X. BURTIN,

--

200
rechts

staat

aan

den

en de kerk

huizen

oever

een boerenhofstede

en ziet men in het verschiet

de

van een stad

br. 43, D.).
(h.
stukken was het niet moeielijk den
aanleiding
gemerkte
schilder
in
nog eenige andere toe te schrijven. Zoo draagt thans een landschap
het Museum te Aschaffenburg,
dat vroeger onder de anonymen
gerangschikt was,
zijn naam. Het geeft een steenen sluis te zien waarover een herder drie runderen
is een bootje met een fuik en een vrouw met twee kinderen en
vooraan
drijft;
Naar

van

deze

op den tweeden g.ond ligt aan het water een dorp met een koets voor een herberg
GLITZA te Hamburg
bezit een winter(h. 96 br. t 39, D.). Ook de verzameling
hem
is
Kleine figuurtjes van schaatsendat thans aan
toegeschreven.
landschap,
sleden
en
het
rijders,
kolfspelers
tafereeltje
verlevendigen
(h. 39 br. 65, P.), en
in

de

DAHL te Dusseldorf

verzamelingen

kort
nog
van

dergelijke stukken,
was
Gelijk van zelf spreekt
daarna niet zulk een onbekende,
al

en PELTZER te Keulen

bevinden

zich

het laatste

eveneens

eens

in

oude

inventarissen

In

een maneschijn.
RAFEL CAMPHUYSEN tijdens zijn leven en
als hij later geworden is, zoodat zijn naam
aangetroffen
wordt, meestal als de schilder
bij FREDERICK SCHOONSTEEN te Amsterdam

1646 was
maneschijntjes.
van
RAPHAEL
'CAMPHUYSEN", in 1666 werd in den boedel van JAN
,,een stuck
CLAESZ. VAN GORCUM, wonende
te Amsterdam
"een grootachtigh
lantschap
in 1688 liet JACOB
van
RAPHAEL
CAMPHUYSEN"
8.schildery
op f
getaxeerd,
VALCKMAN

door R. CAMPHUYSEN" na, in 1670 hing bij
"een
lantschapje
van R. CAMPHUYSEN"
FABRITIUS "in de keucken een maneschyntje
de 25 Nov.
en "in de binnecamer
een dergelijk schilderijtje,
agter 't voorhuys"
I
had
overleden
NICOLAES
VAN
BAMBEECK
Amsterdammer
I6?
"twee manevan CAMPHUYSEN", en om nog een voorbeeld te noemen, in 1674 was
schyntjes
ABRAHAM

in den boedel
dam,

"een

van AGATHA DOLFYNS, weduwe
door R. CAMPHUYSEN".
maneschyn

van HENDRICK BEETS, te Amster-

was hij de schilder van ,,een ouwerwets
Vermoedelijk
dogh fray lantschap
van CAMPHUYSEN, door COLYNS gestoffeert",
dat in 1687 voorkomt
op den
inventaris
van den kunstkooper
HENDRICK MEYERINCK te Amsterdam.
waren wij met onze nasporingen
gelukkig
van RAFEL's jongeren
broeder

Minder
werken

JOCHEM
Wat

aan
zich

diens

GOVERTSZ.

naar

het leven

en de

CAMPHUYSEN.

betreft, zijn de gegevens nagenoeg
levensbijzonderheden
gelijk
die van RAFEL. Hij was te Gorinchem
geboren in 1601 of 1602, vestigde
en huwde daar in 1627. Zijn ondertrouw
1621 te Amsterdam
omstreeks
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van dat jaar is als volgt geboekt:
op 20 Februari
"JocHEM CAMPHUYSEN, van
out 25 jaer, geen ouders hebbende,
met RAPHEL
Gorkum,
schilder, geassisteert
(6 annis) over de Gasthuysmeulenbrugh,
CAMPHUYSEN, zyn broeder, woonende
en HEYNDRICKJE JACOBS, out 20 jaar, geen vaeder hebbende,
met
geassisteert
haer moeder
aen de Heiligewechpoort.
Dese
HARMTJE HENDRIX, woonende
Meert 1627 tot Sloterdyck,
door M. MEURSIUS,
persoonen
den 7
zyn getrouwdt
Hoe met deze verklaring,
Predt. aldaer" 1).
dat HEYNDRICKJE JACOBS geen vader
meer had, de acte in overeenstemming
te brengen is, dat "JOCHEM CAMPHUYSEN,
schilder"
erft

15 Februari

1639 als man

en voogd

van HENDRICKJE

JACOBS f 500.-

van

JACOB JANSZ., lijnslager,
zijn schoonvader,
wij niet 2). Nog
begrijpen
wij wanneer hij stierf, want 21 Jan. 1659 werd in de Nieuwe Zijds Kapel
"Een man, JOCHEM CAMPHUYS, schilder, comt van het water, by die
begraven:
int witte klaverblat ;
2 kinder" 3).
vrouwensteegh,
weten

I I Juni
1664 attesteert
CAMPHUYSEN, in sijn leven

"HENDRICKJE VAN GELDER, wed. van sal. JOCHUM
out 58 jaren" over turf.
schilder,
Getuige was 4)

-

De

weduwe

in het begin van Juli 1665. 15Sept.
1665 verklaart
out 17 jaer, ten verzoeke van MARGARETHA CAMPHUYSEN,

overleed

BERENTSdr.,
van JACOB TIN, dat by deposante,
op het Water,
huijsvrouw
gewoont heeft
HENRICKJE JACOBS, wed. van JOCHEM CAMPHUYSEN, des requirants
moeder,
welcke in 't begin van de maent Julij is overleden 5).
"ANNETJE

van oude schilderijen,
in 1886 te l7iisseldorf geOp de tentoonstelling
waren
twee
beide
houden,
landschappen,
gemerkt <& C, ingedeeld bij de onbekende
Hollanders
door den heer CARL
(n°. 162 en 163). Het eene was ingezonden
en vertoonde
PAGENSTECHER te Elberfeld
een rivier met rechts een met boomen
daken van huizen zichtbaar
oever, waartusschen
beplanten
eenige
waren, en
de torens van een kasteel;
verder op den achtergrond
de
weilanden links
op

1)
2)
3)
4)
5)

Oud-Holland, III p. 73.
Protocol not. F. VANBANCHEM
te Amsterdam.
Oud-Holland, III p. 73.
te Amsterdam.
Prot. notaris H. WESTFRISIUS
ta Amsterdam.
Prot. notaris J. H. LEEUWEN
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vee, op den voorgrond
zijn
graast
br.
Thans
maakt
het
60, P.).
(h. 40
dorf. Wijlen de heer WERNER DAHL
gaande afbeelding van te publiceeren.

twee

wandelaars

met

deel uit van de collectie
heeft
Het

in gesprek
DAHL te Dussel-

elkaar

ons in de gelegenheid
gesteld er bijbehoorde den heer NELLES te

andere

in een bosch staan een man en een vrouw
Voor een boerenhofstede
te praten, terwijl een jongen een haan onder den arm houdt ; rechts over
naar een dorp, gedeeltelijk
een rivier uitzicht
tusschen de boomen verscholen
br.
82, p.) 1).
(h. 59
Toen een onzer in de I?'z??stchyo?ti? 2) een landschapje met een geheel gelijk
monogram
besprak, dat in 1890 op de veiling coll. Dr. WEINHAGEN te Keulen
Keulen.
samen

voor

werd, sprak hij reeds het vermoeden
uit, dat onder
t 25 Mark toegewezen
die initalen de naam van JOCHEM CAMPHUYSEN verscholen
en
die meening
was,
Ook in de verzameling
wordt nog door ons voorgestaan.
van wijlen den heer
HUGO TOMAN te Praag waren in 1888 twee ovale landschappen
met hetzelfde
zich rechts een kronkelende
rivier,
monogram
Op het eene vertoonde
gemerkt.
en links zware boomen en kreupelhout,
in kleine figuurtjes de boden
waaronder
van Joseph in Benjamin's
zak den gouden beker vinden (h. 40'2 br. 30, P.). Ook
de tegenhanger
had vermoedelijk
een bijbelsche
stoffage, waarvan de beteekenis
ons evenwel
niet duidelijk
is; over een brug gaan twee mannen en een vrouw
en drijft een herder drie koeien, gevolgd door een ouderen herder met een kudde
zwemmen eenige eenden, terwiji achter de brug links
schapen ; op den voorgrond
een groote boom en kreupelhout
is, waarboven
aangebracht
eenige huizen en een
kerktoren
uitsteken.
een
Op naam van JAN LOOTEN bevindt zich in het museum te Bordeaux
dat eveneens met dit monogram
is. Ook hier een brug over
gemerkt
landschap
een riviertje met aan beide oevers huizen ; rechts wordt een landweg door hooge
boomen
Het

werd

het fijn gevoelde
figuurtjes verlevendigen
uit de coll. LACAZE (h. 5o br. 70, P.).
BRANTS te M. Gladbach
en in de collectie

beschaduwd;
aardige
in 1829 verworven

Ook

landschap.

GLITZA te
bij den heer
zich
twee
bevinden
van
voorzien
hetzelfde
Het
Hamburg
landschapjes,
monogram.
laatste
vertoont
een weg tusschen
huizen en boomen, waarop een in het rood
ruiter
br.
van oude kunst,
gekleede
49 P.), terwijl op de tentoonstelliug
(h. 39
in 1883 te Berlijn gehouden,
door den heer R. STUVE te dier stede een landschap
was met een monogram
dat J. G. C. gelezen werd, en
ingezonden
aan JACOB GERRITSZ. CUYP was toegeschreven.
Ons wil het evenwel voorkomen,
met

rotsen

1) Dit stukje was niet op de veiling der collectie NELLES.Keulen 16 Dec.
2) Kunstchronik,N.F., II p. 129.
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dat

die G. door

het stukje %.
Waar

de J. heen

een O. is, en JOCHEM CAMPHUYSEN de schilder
'

CAMPHUYSEN bij eenig landschap
vermeld is, zonder letter
moeten wij twijfelen wellze de bedoelde is. Een rotsachtig boschrijk

alleen

of voornaam,
met een
landschap

dat in 1843 in de collectie
waterval,
br. 21, D.) wordt door PARTHEY 2) voluit

was

van

(h. il
natuurlijk
bij DIRCK opgeborgen.
doet
vinden, maar de korte beschrijving
toch

dan aan die van RAFEL denken.
kunnen
Geheel
geen oordeel
want

slechts

zeer zelden

HOLLANDT te Brunswijk
waar
gemerkt genoemd,

Wij hebben het stuk niet terug kunnen
meer aan de weinige stukken van JOCHEM

uit oude
over mededeelingen
wij hebben
werd hierbij de voornaam genoemd.
Alleen

inventarissen,
van BOUDEWYN DE MAN te Delft
van de verzameling
werden op de verkooping
in 1644 "twee lantschappen
van JOACHIM CAMPHUYSEN" voor f 7.verkocht,
van JOACHIM CAMPen bezat in 1674 Dr. PISO te Amsterdam
"een boereschuyr
HUYSEN".
van dezen meester dragen meest een nog wat ouderwetscher
De landschappen
die
van
dan
met
karakter,
zijn broeder RAFEL. Sommige hebben overeenkomst
de vroegste werken
van AERT VAN DER NEER, Zijn bosschen en geboomten
is zeer fijn uitgevoerd
en zijne stoffage
naar
het
zwarte ; het gebladerte
neigen
Toch spreekt er een ernstig gevoel voor het schoone
gepenseeld.
uit zijn schilderijen.
Laten wij,
het landschap,
meestal bij avondschermering,
meester nog eens het eigendom worde
hopen, dat 66n werk van dezen schaarschen

ook minutieus
van

van een onzer

publieke

verzamelingen !

GOVERT

DIRCKSZ.

CAMPHUYSEN.

wij gezien dat ook DIRCK RAFELZ. CAMPHUYSEN, de oom
was
voor schilder
behandelde
aanvankelijk
pas
landschapschilders
kunst vaarwel zei, om zich
maar dat hij omstreeks
1604 de beeldende
opgeleid,
aan de studie te wijden. Voor zijn vee1hewogen
leven verwijzen wij naar de het
van L. A. RADEMAKER 3) en brengen
onderwerp
geheel uitputtende
monographie
Boven

van

hebben

de beide

in het huwelijh trad
in herinnering,
dat hij m April 1613 te Dordrecht
VAN ALENmet ANNA VAN ALENDORP GOVERTSDR. Zijn schoonbroeder JOHANES
waar
te
hem
daarna
een
bestaan
Gorinchem,
DQRP bezorgde
zijn oudste
spoedig
zoon geboren werd, WERNER, genoemd naar den vader van IVIevrouw VAN BOETSE-

slechts

1) Jahrbuc h der Kgl. preussischen Kunstsammlungen,IV p,203, zo4.
Deutscher Bildersaal,I, Berlin 1863 p. 2402) G. PARTHEY,
Gouda 1898.
DIDERICUS
CAMPHUYSEN,
3) L. A. RADEMAKER,

'
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LAER, die het kind

ten doop hield.
te Utrecht. Hier

Hieronymusschool
noemd naar de freule
vader.

aan de
hij een betrekking
dochter
ELISABETH,
gegeboren zijn
naar zijn
VAN BOETSELAER en zijn zoon RAFEL, genoemd

bracht
gebruik
daarom
werd, en

Het

Kort

daarna

kreeg

werden

mede, dat een volgende
was GOVERT vermoedelijk

zoon

naar

moeders

vader

de daarna geboren zoon.
genoemd
GOVERT zelf gaf in 1647 op, dart hij toen 23 jaar oud en te Gorinchem
geboren was. Toch is dit laatste denkelijk niet juist, want de ouders woonden daar
te Vleuten, welke
tot predikant
toen niet. 17 Mei 1617 was de vader benoemd
in de kerk moest
reeds in 1619 door de bekende
beroeringen
hij echter
plaats
verlaten. Sedert begon voor hem een zwervend leven. Verbannen uit de Vereenigde
naar Waalwijk.
Hier schonk omstreeks
Provintien
begaf hij zich aanvankelijk
November
1619 zijn vrouw hem weer een kind, maar wij weten nict, of dit in
vertoefden
CAMPHUYSEN en zijn vrouw daarna eenigen
Bedektelijk
om in het voorjaar van 1620 een veilige schuilplaats
te Norden
tijd te Amsterdam,
in
en
Maar
reeds
1622
het
reizen
trekken
te
Oct.
vinden.
in Oost-Friesland
begon
en na een jaar Ameland
een veilig verblijf, tot
bood Harlingen
Eerst
opnieuw.
het leven

bleef.

hij in het einde van 1623 of in het begin van 1624 te Dokkum en nu voor goed
door GOVERT in 1646 gegeven, juist,
vond. Is de leeftijdsopgave,
een schuilplaats
Ameland
of te Dokkum geboren zijn,
te
dan zal hij vermoedelijk
op
Harlingen,
als geboorteplaats
en bedoelde
slechts, dat zijn familie daar
hij met Gorinchem
eigenlijk

thuis
9 juli

der verlossing
hij dus geen

behoorde.
1627 brak voor DIRCK RAFELSZ. CA?iP?IUYSEN eindelijk het uur
van zijn zoon GOVERT heeft
aan en stierf hij. Op de ontwikkeling
meer kunnen
uitoefenen.
invloed
Zijn aanleg voor de beeldende

niet belet, dat zijn sympathie ervoor geheel
was verdwenen,
't Geestig-Dom
schreef "Tegen
der Schilderhonst,
zoodat hij zelfs een philippica
het
waarin hij hevig
of
anders
Idolenchus,
uyt
Latyn vertaa1d",1)
straf-rymen
uitvoer tegen de schilderkunst.
te Dokkum.
Later trok zij naar Amsterbleef aanvankelijlc
De weduwe

kunsten

had trouwens

is niet bekend, maar stellig voor 1643, en wij hebben dus geen
heeft doorgebracht.
GOVERT
zijn kinder- en jongelingsjaren
gegevens,
I i Sept. 1643 verklaren te Amsterdam
eenige personen, waarbij de vrouw van
dam 2),

wanneer
waar

1) StichtelyckeRymen, Haerlem 1645 p. 399.·
2) Zij stierf eerst te Amsterdam in 1668. Haar begrafenisbriefje berust in de Bibliotheekvan het
Friesch Genootschap te Leeuwarden: Anno 1668, tegens Dinghsdagh, den 4. September, werd U. E. ter
weduw' wylen DIDERICKCAMPHUYSRN,
in zijn leven
Begraffenissegebeden, met ANNAVAN ALLENDORP,
en GODEFRIDUS
CAMPHUYSEN.
Voor-aen op
Remonstrants Predicant, moeder van RAPHAELCAMPHUYSEN,
de Linde-graft in 't Wapen van Vlaerdingen, aen de Noortzy. Ten een uur als Vriendt in Huys te komen
om voor twee uuren precijs te sijn in de Noorder Kerck".
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JOHANNES VAN VRATUM 1), hoe waar is "dat ANNETJE CAMPHUYSEN, moeder
en verscheyde
tot diversche
van GOVERT CAMPHUYSEN, Schilder,
malen heeft
dat
de
GOVERT
de
haer
dochter
van de
CAMPHUIJSEN,
gemelte
geseijt,
soon,
van JAN BITTER, cleermaker],
hadde
requirant
[TRIJNTGE BITTERS, huijsvrouw
ende

geconterfeyt
de requirant

CAMPHUIJSEN

geschildert,

geschoncken
tot diversche

welck conterfeijtsel
ende vereert hadden;

sij ende van gelycken haer soon,
ende dat de gemelde GOVERT

tegens haer getuyge
GRIETJE BITTERS hadde

reijse

heeft gesegt,

dochter,
genaemt
requirants
hetselve
hadde
haer
conterfeytsel

dat hy des
en dat hij

geconterfeijt,
voor groote dienst en vrientschap
geschoncken
die hy ende sijne moeder ten huijse van de requirant
genoten hadd e" 2).
Febr.
is
de
van
ondertrouw
9
1647
aangeteekend
"GOVERT CAMPHUYSEN,

van Gorkum,

out 23 jaer, wonende
noch een moeder
op de Lindengracht,
met syn broeder RAPHEL CAMPHUYSEN 3), en NELLETJE
hebbende,
geassisteert
FRANCKEN 4), van Amsterdam,
out 20 jaer, wonende op de Roosegracht,
geassisteert

schilder,

met ANTHONI

FRANCKEN, haer

vaeder"

5.

Een
ten

jong
GOVERT

eerste

kind

uit

grave gedragen:
CAMPHUYSEN in

dit

dat 24 Febr. voltrokken
1648, in de Nieuwe Kerk.

huwelijk,

,,22 Juni
de Roosestraet".

24

April

1650 werd

werd, is zeer
Een kind van
zijn dochter

LYSBETH gedoopt.
Toen hij nog
schreef
Noorderkerk,
voornaam
zoon

van

woonde, dus achter de
bij zijn moeder op de Lindegracht
hem
MOLINAEUS
een
brief, waarin deze den
JOHANNES
Dit bracht
N. invulde.
RADEMAKER in den waan, dat er nog een
den dichter geweest is, wiens voornaam
met een N. begon, doch dit

1) Dezelfde "plaetsnijder en mutsedrucker", omtrent wien een jaar te voren RAFELGovERTsz.CAMPeen gunstigegetuigenis had afgelegd.
HUYSEN
2) Prot. not. J. DE GRAEFFte Amsterdam.
zou volgens een notitie op het begrafenisbriefje van zijn moeder, in
3) Deze RAPHELCAMPHUYSEN
het Friesch Genootschapte Leenwarden, waarop al de kinderen geschreven waren, ook schilder geweest zijn.
Dit is niet geheel juist, want er is slechts een afschriftvan zulk een opgave,en dezecopiegaat blijkenshet schrift
niet verder terug dan tot het midden der achttiende eeuw. Maar wat erger is, hct medegedeeldeverdient
geenszins vertrouwen ; ook het sterfjaar van den vader is 1626, dus een jaar te vroeg opgegeven. Er staat
KAMPHUYSEN.
Volgens begravenis Briefje Op 't kathuysersKerkhof
overigens over dezen RAPHEL:?RAPHEL
1691 den 6 Juni, geweest schilder".
VANGLABBEECK,
de vrouw van
was verwant aan JOHANNA
4) Haar moeder ANNAVANGLABBEECK
den schilder WILLEMORMEAte Utrecht.
6) Oud-Holland III, p. 73.

206
is niet juist.
te Rotterdam

De brief bevindt

zich in het archief

der Remonstrantsche

gemeente

en luidt :
Aan
Schilder

N. KAMPHUYSEN.

woonende

achter

de Noorder

Tot
Waarde

Vriend

eft Broeder

Kerk.

Amsterdam.

in Christo.

'
Hier

de printen, tekeningen
en schetzen, daar ik UEe in de
UEe
kuntze
hebbe.
eens doorzien, en dan overgesproken
om der mede te doen.
oordeelt
wegen wat UEe raadzaam
Mijn advijs zoude
dat
UEe
zien
de
van
van
eens
of
ze
zoude,
zijn,
dp
Schilderijen
verkopinge
EVERDING aan de man konden raken, te weten als de schilderyen
opgeveilt en
voorlede

nevens

week

gaan

van

Dat

zoude

verkogt
kunnen

zijn.

kopinge
ze van

van schilderijen
zulken waardij

de vrienden

of erfgenamen
er mogelijk niet tegens

van de voorn.
EVERDING
ten ware
zouden hebben;

die
worden,
verzogt
dat
ze
na
zelve
de
zulk goed wilden verkopen, en dan zoude
mogelijk
schilderijen
het misschien ook niet raadzaam
Ik heb dikwils gezien, toen ik tot Leiden
zijn.
dat er een deel boeken op aucties verkogt werden die in de Catalogus
studeerde,
niet en stonden ; en zo zoude ik meenen dat men ook dit goed in zoo een ver-

zoude.

Dog ik beveel
af heeft
kennisse

zoude

kunnen

niet, dat men
alles Uw oordeel

aan

de man helpen :
der een verkopinge

Want

mogelijk zijn
apart om aanstellen
als dewelke hier veel

en voorzichticheit,
te
beter
als ik, en zal mij zelve ook genoegen
en volkomen
vreden stellen, in 't geen UEe daar mede zal doen.
Immers dit verzoek ik, dat
dit
aan
de
man
UEe
goed
gelieft te helpen, 't zij dan wat er af komen mag ;
ten ware alleen dat UEe bedenhen
had dat er niet bijzonders
af komen zoude,
en dat het geen moeijte nog eenige onkosten waardig was. Ik zal dan eerstdaags
door een briefje UEe advijs en oordeel afwagten, en van de somer ook UEe zelve

zult zijn,
UEe dat gij mij van herten welkom en aangenaam
eens, verzekerende
ja dat ik mij gelukkig zal agten bezogt te worden van een soon, die ik beminne
om sijn eerwaardige
en godzalige vader, wiens schriften bij mij in zeer groote
waarde zijn.
Gode en zijne genadige bescherminge
Zijt voorts met Uwe Suster ')
van herten bevolen, van UEe zeer genege
Vriend

en Broeder

J. MOLINAEUS.
MARIA,is eerst in 1700 te Amsterdam gestorven. Haar begraf;.nisbriefje,ook in de
1) Deze
bibliotheek van het Friesch Genootschap te Leeuwarden luidt: "Anno 1700. Tegens Saturdag den 3de
bejaarde dochter van wylen DIRCK
April, werd UE. ter l3egraavenis verzocht, met MARIACAMPHUYZEN,
In de BOdmstraat, verby de I)warsstraat: als Vriend in huys te komen, om ten
CAMPHUYSEN.
RAPHAELSZ.
half drie uuren te gaan naa 't Kathuysers Kerkhof. UE. Naam zal gelezen werden". Ook is te harer gedachtenis een penning vervaardigdewaarop haar geboorte te Vleuten i Mei 1618 en haar overlijdente
Amsterdam 29 Maart 1700 is aangegeven.

207
acte van 27 Oct. 1648, handelende
over
overigens
onbelangrijke
zich
die
CAMPHUYSEN en diei,s vrouw
een onbeschaamde
tegenover
dienstmaagd,
twee
leeren
had,
wij
leerlingen van hem kennen: "REGARDUS
onbehoorlijk
gedragen
In

een

18 jaeren en JAN PIETERSZ. OPPERDOES 1), oudt omtrent
DE GROOT, oudt omtrent
en leerlingen
in de teeckenconst,
16 jaeren,
PIETER
beyde discipelen
2I jaeren, dewelcke ter requisitie en versoecken
out omtrent
van
constschilder,
verclaert
eerst
de
Sr. GOVERT VAN CAMPHUYSEN, constschilder,
hebben,....
dat zyluyden
woonende
ten huyse van den producent,
getuygen,
enz.
3)
hebben",
gesien
Ofschoon
"GOVERT CA1?TPIIUYSENvan Gorcom" zich 16 Maart 1650 nog
had laten inschrijven4),
als poorter van Amsterdam
kreeg hij reeds spoedig daarna
zoo hij niet al om schulden weggereisd was. Vermoedelijk in verband
reisplannen,
is 4 Maart
daarmede
1652 een inventaris
opgemaakt
"van de meubelen ende
twee

eerste

bevonden in den boedel
huijsraet,
in de Calverstraet
by de Doelen.

.

van GOIVAERT CAMPHUIJSEN.

In 't
voorhufs :
Een groot schildery, sijnde een lantschap
met eenige
een conterfeytsel
een
sijnde
fluijter.
een schilderijtge
synde een belblaesertje.
4 spaense stoelen, met roode fulpe sitsels.
een half casje.
3 pleysterde
beeltjens.

Heeft

gewoont

beelden.

een ossenhooft
van pleijster.
2 gedrayde
stoelen.
een schilderesel.
een sitsoldert.je.
een stuck goutleer.

7
I
I
I
i
I

matte
eecke

111. de bi?tnenca?er.
stoelen.

taeffeltje.
cannebort.
geschildert
dito tresoortje.
braet spit.
prentbortje.
eenige rommelingh.

1) Op de verkooping coll. graaf RASPONIte Amsterdamwerd in 1883 een aan EMANUEL
MURANT
toegeschrevenschilderij gekocht voor het Rijksmuseumte Amsterdam, voorstellendeeen hofstede,dat gemerkt
bleek te zijn: OJ'PERlJOES.
2) Van hem is een landschap bij den heer HIDDENIJLANDte Dordrecilt.
te Amsterdam.
3) Prot. not. FR. MEExHOU2
Rembrandt, Amsterdam i853 p. 70.
4) Dr. P. SCHELTEMA,
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Op de

aelatercamey.

Twee ossehooffden
van pleijster.
een dito hont.
een oude coffer, 2 doeckjes,
I beugelstoel,
Op de
'

i vrijffsteen

Hij
verwerven.

trok

I eesel,

2 lijsten.

solder,

en eenige

rommelingh.

1)

en heeft zich daar de gunst van het hof weten te
in Mei en Nov. ?655 is te zijnen behoeve een uitbetaling
civiele
HEDWIG ELEONORA 2). Het eenige
lijst van koningin

naar

Zweden

Tenminste

op de
is een,,Brun
bezit hebben aangetroffen
koninklijk
schilderij, dat wij in Zweedsch
hund"
op het slot te Gripsholm
(h. 4.80 br. 5.90), dat volgens den catalogus
der daar aanwezige
zou zijn: G. CAMPHUISEN 1561, wat
schilderijen
gemerkt
wel een drukfout
voor z651I zal wezen.
Graaf C. G. TESSIN vertelt in zijn
geboekt

Tessin

och

en andere schilderijen
hij portretten
gezien heeft,
Een dergelijk stuk was in 1871 bij zekeren
gemerkt "CAMPHUYSEN. Holmiae" a).
Toen schreef de bezitter
T. S. A. op Lindoxe
Abbey te Newburgh-on-Tay.
een vraag in de Notes & Queries 4) "I have an old painting
signed on a painted
Tessiniana,

dat

When did he live?
(part of the picture) ""G. CAMPHAUSEN, Stockholm"".
Was he noted?"
Ook FUESSLI noemt
een portretschilder
CAMPIIUYSEN? die
in
werkte
en
waarnaar
heeft. 5)
Zweden
PADTBRUGGE
vermoedelijk
gegraveerd
Ons is alleen bekend het portret van OLOF LARSSON, gegraveerd
door D. PADTtablet

"G. CAMPHUYSEN pinx".
in de St.
7 Aug.
1659 was hij [GOTFRIED CAMPHUSEN] doopgetuige
12 Juni 1661 wederom
Gertrudiskerk
te Stockholm,
[GOTFRID CAMPEN HUSEN],
21 Mei 1663 ,,Mons. CAMPHUSENS fraw" en 10 Oct. 1663 nog eens,,Conterfeyter
CAMPHUSENS fraw" 6).
BRUGGE, waarop

staat

De geldzorgen,
die hem vermoedelijk
naar Zweden gedreven hadden, verIn een lange acte van 26 Juli 1661 laat de familie
hem ook daar niet.
van zijn vrouw den notaris
J. PONDT een vordering
op CAMPHUYSEN in een
brief naar Stockholm
28
dat
had
waaruit
Febr. 1651 bekend
bleek,
hij
zenden,
te wesen aen myn schoonvader
ANTHONY FRANCKEN de somme van
,,schuldig

lieten

1)
2)
3)
4)
5)
6)

DesolateBoedelkamer.
Les collections privees de la Suede, Stockholm 1886 p. 103.
0. GRANBERG,
U. s. p. I04.
0. GRANBERG,
Notes & Queries, 4th series, VII, London 1871 p. 188.
H. H. FUESSLI,AllgemeinesKunstlerlexikon,11, I p. 806.
U. s. p. 103.
O. GRANBERG,
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welke terugbetaling
niet
die ick beloove te betalen over 12 maanden",
was.
geschied
1)
. Wanneer
hij teruggekeerd
is, weten wij niet, maar in Mei 1665 woonde hij
22 Juni 1667 verklaart "d'Eers. GOVERT CAMPHUYSEN,
zeker weer te Amsterdam.
en hij van Mei 1665 tot Mei
dat zijne huisvrouw
van competenten
ouderdom",
in het huis in de Dijkstraat
aan
iemand
verhuurd
hadden
twee
kamers
1667

f 3I5.-

was 2).
van JACOB CRETEAU, waaruit hij dept. onlangs vertrokken
aan zijn
ouderdom
heeft er hem zeker toe gebracht,
Die "competente"
20 Juni
testament
te denken.
1667 is dat van "Sr. GOVERT CAMPHUYSEN en
wonende
binnen deser stadt" gePETRONELLA
Joffr.
FRANCKEN, echteluyden,
Er was een kind, ELISABETH. De
voor den notaris CORNELIS TOUw.
passeerd
Weeskamer

werd

uitgesloten.
van weinig belang worden aangeroerd
in de beide
Nog eenige geldquesties
ons
over
die
verder
den
schilder
bekend
werden.
actes,
I Dec.
1667 verkoopt
hij met JAN DE KOKER aan WARNAR VAN BRONCKHORST het zesde gedeelte
een huis aan

het Damiak,
waar de Roode Molen uithangt,
voor f 3200.-,
en in Nov. 1668 komt GODEFRIDUS CAMPHUIJSEN, als getrouwd
hebbende
PETRONELLA FRANCKEN ??kinderen en kintskinderen
van FRANCK JANSSEN haerl.

van

en

voor in een zaak over de erfenis van een nicht MARIA
grootvader",
de
van HENDRICK VAN TWENHUYSEN
DUYVENS,
gewezen huysvrouw
4 Juli 1672 werd in de Nieuwe kerk begraven "G ODEFRIDUS CAMPHUYSEN,

vader

op de Oude Schans"...
f 8.- 4)
Zijn weduwe volgde eerst veertien jaar later:
werd UE. ter Begravenis ver,,Anno 1686.
Tegens Vrydag, den 13. December,
met
PETRONELLA
Weduwe
van
FRANKEN,
zogt,
wijlen GODEFREDUS CAMPHUYSEN.
alwaer een Schuyt gereet sal leggen de klok tien uren,
Buyten de Leydse-poort,
om precijs
te zijn ten een uur t'Amsterveen
in de Kerk.
UE. Naam sal gelesen

c.orden". ')
Met zijn

,
zonderling
gegaan als met dat van zijn
neven RAFEL en JOCHEM. Meestal
zwierf het onder vreemde vlag de wereld
rond.
Helaas
heeft hij het slechts zelden noodig gevonden
eenig werk van een
te voorzien.
G. CAMPHUIJSEN 1645 is een
jaartal
Wij kennen er slechts twee.
in
dat
1880
als
den heer L. C. THEODORE
het
van
schilderij
gemerkt,
eigendom
H.

GALTON

stal

waar
1)
2)
3)
4)

vier

werk

is

het

al

even

In een
was in Bethnal Green Museum te Londen.
tentoongesteld
koeien
is
een
meid
En
een
emmer
te
schrobben.
staan,
bezig

Prot. not. J. PONDTte Amsterdam.
Prot. not. H. RoSAte Amsterdam.
te Amsterdam.
Prot. not. G. STEEMAN
Oud.Holland III p. 73.
Begrafenisbriefjein de Bibliotheek van het Friesch Genootschap te Leeuwarden.
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G. CAMPHUYSEN 1650 staat op een der fraaiste van zijne werken, in het museum
te Brussel.
In een stal, waar links een tweetal koeien van achteren gezien zijn,
de andere
de eene staand,
zit voor het venster een boerenmeid
voor
liggend,
een tafel, waarop een tobbe en een kool ; lachend wendt zij zich met de opgeom naar een man, die haar onverhoeds
heven linkerhand
beet pakt, waar rechts
om

den

hoek

van een deur een andere
van

de

oude

kunst

man naar

kijkt.

te Weenen

Het

stuk

was in 1873
als een JOCHEM

op
tentoonstelling
ingezonden
CAMPHUYSEN, en werd op de verk. der collectie VON LISSINGEN (Weenen), Parijs
16 Maart 1876 voor 6720 frs. voor het museum te Brussel gekocht.
W. UNGER
maakte
er een onbeduidend
der veiling VON
etsje naar voor den catalogus
LISSINGEN (h. 69 br. 55, P.).
die door een man gepakt wordt, was
Dat motief van een boerenmeid,
toch heeft hij het te pas
CAMPHUYSEN bijzonder
welgevallig.
Herhaaldelijk
in het Rijksmuseum
van kleiner afmetingen
o. a. op een schilderijtje
gebracht,
de
om
Hier
houdt
meid
zich
niet
achterover
te vallen aan een
Amsterdam.
te
is iets anders gecomponeerd.
Rechts is
De omgeving
poot van de tafel vast.
de tafel met een bord en een groote koo1; achteraan
raampje, waarvoor
nu van voren gezien, en links op den voorgrond
staat
staan rechts twee koeien,
in
een
De
het
en
mand.
een
een ton
naamteekening
op
plank
omgeworpen
in die van PAULUS POTTER, maar G. CA....
van
midden
vooraan is vervalscht
is
in
door
is
te
Het
onderscheiden.
de echte naamteekening
1892
stukje
nog
een klein

Mevr.

3/lESSCHERT VAN VOLLENHOVEN-VAN

gelegateerd
den heer
verkooping
komt zoo
of het

is

LENNEP aan de stad

Amsterdam

te Amsterdam
en was in 1867 op de tentoonstelling
ingezonden door
van een dergelijk
W. P. VAN LENNEP. De beschrijving
stukje in de
MARCK
Amsterdam
DER
VAN
collectie
der
25 Aug. 1773,
(Leiden),
J.
ermede
dat het aan geen twijfel onderhevig
volkomen
is,
overeen,
aan zekeren
Toen werd het voor f 167 toegewezen
hetzelfde stukje.

MAARSEVEEN (h. 32\ br. 35-2, P).
heer VON CARSTANJEN te Berlijn.
mooi specimen bezit ook de
Een bijzonder
te maken,
Hier zit de meid rapen schoon
terwijl ze zich verweert tegen de
kant
wederom twee koeien, de eene
aan
den
een
van
boer;
jongen
omarrning
een tweede meid, die een pot
de andere
op den achtergrond
staand,
liggend ;
binnenvallende
zonlicht vult
de
deur
het
door
over het vuur hangt;
geopende
Het is gemerkt:
G. CAMPIIUIJSEN en werd
met een warmen toon.
vermaarde
kabinetten :
Coll. GERRIT
van
reeks
van
een
veilingen
op
aangetroffen
VAN DER PALS, Rotterdam
30 Aug. 1824; coll. RHABAN 1ZUHL, Keulen 15Mei
& HENCKELS, Keulen I6 Dec. 1895 (3400 Mark).
NELLES
1876 (4500 Mark); coll.
lof is het vermeld door BURGER 1) (h. 64 br. 55, P.)
Met bijzonderen
het

vertrek

Musees de la Hollande, II, Bruxelles1860, p. 242.
1) W. BURGER,
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In de Hermitage
te St. Petersburg
zijn er zelfs twee. Op het eene verweert
de meid zich lachend tegen een jongen die naast haar zit en haar bij de rokken
artikelen
en smeulen
pakt;
op den grond
huishoudelijke
liggen verschillende
kolen onder
een oud man
de as ; links kijkt, met de vinger dreigend,
eenige
het venster, waarnaast
muur zes koeien ;
op den
tobben
en dergelijk
gerei.
door

aan een balk
achtergrond
Het stuk

een kip hangt ; rechts
gaat een vrouw naar

staan

langs de
een schuur vol

is

uit de collectie BRuIiL te
afkomstig
heeft men weer geknoeid en er POTTER

Dresden,
1769., Met de naamteekening
maar de G en de C en eenige andere letters van de echte
van willen maken,
zijn nog te 7ieii (h. 1.47 br.
signatuur
P.).
zit de meid zich lachend met handen en voeten te verOp het andere

een mand met groente,
waarnaast
zoodat
twee aarden potten en een
dedigen,
is
links
achteraan
twee koeien, waarboven
emmer op een ton staan,
omgevallen ;
de hooizolder,
dien men bereikt door een trap naast het geopende venster ; boven
op dezen trap kijken een man en een vrouw naar wat er beneden voorvalt; rechts
zit een poes bij het haardvuur.
Het stuk is verworven onder
op den achtergrond
en
keizerin
CATHARINA II,
G. CAMPHUYSEN (h. 627/1, br.
gemerkt:
P). ·
hiervan
de
te
Een geheel gelijke herhaling
schijnt
schilderij
geweest
zijn, die
te Parijs in 1804 op de veiling der collectie VAN LEYDEN voor 4750 frs. toegewezen werd aan DELAROCHE. In 1814 was het weer op de verkooping PAILLET
maar bracht toen slechts 1030 frs. op. 1) Een teekening
hiernaar door
te Parijs,
ABRAHAM DELFOS was op de verk. Amsterdam
no.
23 Juni 1885,
353.
Ook Jhr. Mr. K. A. GODIN DE BEAUFORT te Utrecht bezit een stuk van
hem

met een dergelijke

voorstelling.
waar de over

wordt een melkmeid door
Op een boerenerf
der boerderij
de onderdeur
leunende boer en

een jongen omhelsd,
In 1894 ingeboerin naar kijken;
rechts op den achtergrond
een dorpsgezicht.
te Utrecht
zonden op de tentoonstelling
(h. 42 br. 63, P.).
Dat motief van dien stoeienden
boer en boerin bracht hij ook aan op een
van
die bijna meer dan een eeuw lang als een meesterwerk
grootere
compositie,

is in de Keurvorstelijke
Galerij te Kassel.
Voor eenig struikrechts op den voorgrond
gewas
ligt een zwart wit gev1ekte koe en een schaap,
Rechts wil een
er achter
staat
een rood wit gevlekte koe en links een lam.

POTTER

bewonderd

met een juk met twee emmers op de schouders door
jonge lachende boerenmeid
door een eveneens
een hekje het vee naderen,
maar ze wordt vastgehouden
lachenden jongen ; links voert een weg door het bosch en opent den blik op een
Deze kapitale
schilderij
vergezicht.
(h. 204 br. 275, D.) werd in 1751 door
Le tr6Sor de la curiosite, II, Paris 1858, p. 220, 300.
1) CH. BLANC,

212
als een POTTER, wiens naam
uit Engeland
verworven
MOREL voor den landgraaf
er dan ook zeer duidelijk op stond : PAULUS POTTER I65I.
JOHN SMITH was de
maar
toch
werd nog in het
POTTERS
eerste die twijfelde
aangaande
aandeel,
bekende
toeschreef.
een
thans
van

Kasselsche
Toen

onderzoek

een ets van UNGER opgenomen,
die het aan hem
galerijwerk
aan
echter later A. HAUSER JR. de echtheid der naamteekening

verdween
deze reeds bij de eerste
onderwierp,
niemand meer aan CAMPHUYSEN als de schilder

twijfelt
1806 tot 1815 te Parijs was.
Maar om tot de binnenhuizen

wel op andere wijze.
boerenvertrek
verlicht

Zoo vertoont

dat

deze

ook

te keeren.

Hij stofteerde
in het museum te Breslau

een slecht

met een poes op schoot bij een
ketel voor het vuur zit; om haar heen
een ton waarop
van de zoldering afhangende
waarachter verschillende
een kruik, ketels, kruiken enz. en links een groote karnton,
door een beschot kijken ; rechts is bij een klein venster een man achter
koeien
waarin

een

terug
een stuk

En

proefneming.
van dit stuk,

oude

vrouw

door een geopende
deur in een
bezig; nog ziet men op den achtergrond
Dit
nevenvertrek
vri; zwakke en wat de figuren
gevuld met allerlei gereedschap.
werk komt uit de coll. BACH, in 1829 te Breslau overbetrett ook zeer bedorven
G. CAMPHUVSEN (h. 47 br. 63, P.).
leden, en is gemerkt:
bezit een boerenbinnenhuis
met
De heer A. M. A. SMITS te Amsterdam
een bed

twee

figuren,

tentoonstelling
In het

is op de
1867 door den heer HAFKENSCHEID ingezonden
van oude kunst te Amsterdam
(h. 38? br. 47).
een in 1744 gekocht klein schilderijtje,
museum
te Kopenhagen

dat

in

aangericht
verwarring
heeft, omdat men uit de verkeerd gelezen
CAMPHUYSEN
nieuwen
heeft.
P. T.
een
voorletters
gefabriceerd
Terwijl de boer
te
vrouw
het
koeien
huilende
kind
is
de
verzorgen
wiegt
de
bezig
(h. 1 8 br, 24 , D.) .
voorkomende
vermelden
Van schilderijen
op verkoopingen
wij een binnenstaat bij
vertrek met een man en vrouw bij het vuur zittend;
op den voorgrond
met
een
tafel
enz.
waarnaast
den
een venster
huisraad,
groente
op
grond eenige
dat

heel

wat

koperen ketels en dergelijk gerei. Verk. coll. Douair. VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN
26 Juli 1836 (h. 4 p. 6 d., br. 6 p. d.
geb. Barones DE PAGNIET, Utrecht
P.)
met allerlei gereedschap.
Verk. coll. ROCHART, Brussel 1858.
Een boerendeel
Een vrouw, bezig met het schoonmaken
van visch, is in gesprek met een
man die over de onderdeur
(h. 41 br. 49, P.).
Een rapenschillende
hangen en een clavecimbel

hangt.

Verk.

coll. SARPHATI, Amsterdam

7 Nov. 1866

vrouw in een kamer waar schilderijen
aan de muur
Verk. Amsterdam 7
staat.
Mei 189 5 en 24 Nov. 1896
in
den
van
br.
Afgebeeld
catologus
65,
5o
1896.
P.).
(h.
Van zijn tafereelen in de open lucht hebben wij het groote stuk te Kassel,

.
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na te volgen, reeds genoemd.
hij kennelijk den Stier van Potter trachtte
had om zijn groot
Er zijn er nog vele, en ofschoon hij hier minder gelegenheid
licht in een vertrek te laten spreken, zijn er stukken
gevoel voor het invallend
waarin

bij van meer dan gewone verdienste.
het hiernevens
te St. Petersburg
In de Hermitage
stuk : Voor
afgebeelde
bevinden zich twee koeien, de eene liggend, de andere staand, die
een boerenhuisje
Rechts op
worden door de over haar onderdeur
boerin.
hangende
gadegeslagen
zit een herder met een stok over zijn schouder en spreekt tegen
den voorgrond
uitstrekt.
een vrouw die met wijzend gebaar den rechterarm
Op den achtergrond
Het
stuk
is
II en draagt
verworven
CATHARINA
verschiet.
onder
een heuvelachtig
PAULUS POTTER f. 1658 (h.
br. 611/101 P.).
een boerenhuisje
vee.
Op den voorgraast eenig
aan zijn gordel hangend ;
met zijn schoenen
grond staat een herder, blootsvoets,
stok
en
rechterhand
een
steekt
met
de linkerhand
uit ; naast
zijn
op
hij steunt

de valsche handteekening:
Dulwich Gallery :

Voor

een boer ; rechts nog eenige boerenhuisjes
en een wagen met koren,
NOEL
twee
de
coll.
door
Uit
JoS. DESENFANS, die het gekocht
paarden.
getrokken
Na
had voor den in 1798 overleden STANISLAUS PONIATOWSKI te Warschau.

hem

staat

van DESENFANS in 1807 kwam bet aan Sir PETER FRANCIS BOURGEOIS,
Ook al valsch gemerkt: PAULUS POTTER.
die het aan Dulwich College legateerde.
te
fraaiste
stuk
Het
in dit genre bevindt zich in het Wallace-Wuseum

den dood

links begrensd
door de bouwvallen
van een kasteel,
Op een weiland,
rechts door een
waarin wij het huis te Cleef bij Haarlem meenen te herkennen,
onder boomen half verscholen
boerderij, staat een herder te praten met een heer;
komt
een
rechts
af. Een
paar, eveneens uit den deftigen stand, van de boerderij
Londen.

In het verschiet ziet men over
verspreid.
zijn over den voorgrond
heen
naar
De
zon teekent de omtrekken
de duinen.
de
ondergaande
der beide mansfiguren
op den voorgrond
scherp tegen de roode lucht, en werpt
Dit uitnemende
zware schaduwen
over het weiland.
werk, waarvan een afbeel-

aantal

koeien

weilanden

ding

hiernevens

gaat,

werd

op de verkooping

der collectie

van Lord NORTHWICK

House) in I859 voor £ 5 10 gekocht door den Markies van HERTFORD.
(Thirlestane
uit zijn Zweedschen
in Zweedsch
Vermoedelijk
tijd is een landschap
den
een riviertje, links op den tweeden grond
met rechts op
karakter,
voorgrond
een hooge dikke berk sta.at.
een groepje boomen waarvoor
Rechts geleiden een
herder

en

een herderin

en verheft

een kudde, waarvan een stier door een hond aangeblaft
een kerk.
Gemerkt G. KAMPHUIS...
op den achtergrond
van Zweden, en afkomstig
uit de collectie van koningin JOSEPHINE

wordt,
Bij den koning
74, D.).
(h. 71 br.
Een motief,

zich

dat hij ook gaarne

te pas bracht,

was een wagen

met feest-
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te
Vooral bekend is dat in het museum Boymans
een herberg.
in feestelijke
in den
Drie boeren
en boerinnen
zitten
stemming
waardin
voor
de
de
worden
door
een
terwijl
bedelaar,
aangesproken

v66r

vierenden
Rotterdam.

en
wagen
huisdeur staat

Het stuk staat
voor het paard snijdt.
roggebrood
BOYMANS
in
1811
van
de
collectie
is,
opgemaakt
op
Als het ware een pendant
en is gemerkt:
G. CAMPHUYSEN (h. 57 br. 65, D.).
Hier reikt de waardin
hiervan is bij den heer JOHN G. JOHNSON te Philadelphia.
een glas bier aan een passeerenden
ruiter en geeft een staljongen de twee paarden
reeds

en de koetsier

den

inventaris

die 'voor

te drinken,
Een

die

met feestvierenden

den wagen
halte voor

zijn gespannen.
een herberg werd in 1895 te Berlijn aangekocht
in de
voor het museum te Praag (h. 48 br. 66, P.). En ook op het landschap
aan
waar een dorp half onder de boomen verscholen
coll. DAHL te Dusseldorf,
van
een
een
vol
feestvierenden
water
herberg.
wagen
weg
ligt, rijdt
Het
het
1886 en is gemerkt: .. CAiVIPHUYS ..
te Dusseldorf in
stuk was op de tentoonstelling
andere

(h. 47 br. 63, P.)
troffen wij er aan. Verk. coll. SCHoNBORN, AmsterOok op verkoopingen
Verk. Gent 1835: Halte
dam 16 April 1738 : "Een Plyster-Plaats"
(f 36.IO).
en verk. coll. Wed.
d'un cavalier devant un auberge ou il parle a un villageois"
18 Oct. i847,,Een
VAN OOSTHUYS VAN RIJSENBUHG-DE
JONGH, 's Gravenhage
doorsneden
door eene rivier; over eene houten brug rijdt een wagen
landschap
'

in het verschiet

met een vroolijk gezelschap ;
32 d., br. I el 68 d., D.).
Maar
stoffeeren.
een troep
Amsterdam,
van jagers

ook

andere

zijn eenige boerenwoningen"

(h. i el
_
te

wist

op nog
wijz'e
hij zijn zonnige landschappen
met
coll. WINKLER te Leipzig was in 1768 een dorpsgezicht
Het was klaarblijkelijk
verworven op de verk. coll. WIERMAN,
bedelaars.
In

de

18 Aug. 1762 (h. I, 8 br. 2,
P). Geheel afwijkend is de halte
in het Museum te Rijssel, in 1881 te Parijs gekocht op verkooping
der beroemde
ROXARD DE LA SALLE uit Nancy.
SALMON maakte
verzameling
er een ets naar voor den catalogus
van deze collectie en een kleine houtsnede
in de Gazette des Beaux-Arts
Dit stuk doet meer
(I88I, I, p. 253).
Een prachtig
CUYP dan aan POTTER denken.
landschapje
bij den heer
het
een boschrand,
waar 1.wnijntjes rondspringen;
HOLFORD te Londen vertoont
in Zweden
staat op naam van POTTER. En in de collectie UGGLAS te Forsmark

verscheen
aan

is

een

jongen
airist"
we6r,

uit de collectie WAHRENDORr, waarin een kleine
landschapje,
afkomstig
een hond tegen een eend ophitst. Het is gemerkt : G. CAMPHUYSEN.
een echte "pleinGOVERT' CAMPHUYSEN toont in zijne openluchtstukken
Hollandsche
het
zonbeschenen
te zijn.
landschap
Voortreffelijk
gaf hij
en mooi

staan

bij hem

de figuren

in de lucht.

Zijne

koeien

zijn zwaarder
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Hij heeft
zijn zijne figuren wat massief.
maar
nooit
verf
de
een breede,
zijn zijne stukken
niet;
toets, spaart
krachtige
en fijn. Op het landzijn transparant
Zijne schaduwen
zwart, ondoorschijnend.
is
de
avondstemming
fijn gevoeld en uitnemend
schap der WALLACE-collectie
De vraag ligt voor de hand of onze schilder op POTTER of deze
we6rgegeven.

dan

die

van POTTER, in het

op hem invloed
is onmiskenbaar;
vervalscht
zijn.

algemeen

tusschen hun werk
Een zekere overeenkomst
heeft uitgeoefend.
van daar dat zoovele stukken van CAMPHUYSEN in POTTERS
te St. Petersburg berust nog eene groote, heerlijke
In de Ermitage

die
als POTTER vermeld (No. 1056) en afgebeeld,
Catalogus
van
en
wel
POTTER draagt,
een onzer eene valsche
handteekening
volgens
een der beste zoo niet de beste schilderij van onzen GoVER T CAMPHUYSEN is.
deelde dit gevoelen.)
(BODE, die de schilderij ook kent en nauwkeurig bestudeerde,
in

schilderij,

den

met twee koeien aan een plas, waarbij mooi geboomte.
Het is een groot landschap
een weg, waarop een jager op een wit paard, bijna identiek met den ruiter
Rechts
JOHNSON, wien een knecht een haas aangeeft. Een
op het stuk der verzameling
ander jager ligt op 't gras; bij hem een paar honden. Hoezeer deze schilderij als
herinnert ons de zwaardere toets,
POTTER doet in photographie
'), in werkelijkheid
_zeer sterke impasto en vooral de fijngrijze toon dadelijk aan CAMPHUYSEN.
Dit werk, dat hem tot POTTER'S evenknie stempelt, zou ons doen versterken
invloed
dat POTTER bepaald
op CAMPHUYSEN gehad heeft.
moeden,
POTTER was wel ongeveer even oud, maar het is van hem belcend dat hij zeer
schilder
zeer vroeg een volleerd
was, terwijl wij dat van
vroeg ontwikkeld,

het
'

Het vroegste
jaartal op diens werk is 1645, indien
CAMPIIUIJSEN niet weten.
van den catalogus eener tentoonstelling
dat de vervaardiger
wij mogen vertrouwen
Dat zou nu' we1 doen
in het Bethnal Green-Museum
( i 880) goed gelezen heeft.
21 jaren
oud Maar geen
dat ook hij reeds vroeg
vermoeden
rijp was.
noch kunnen zien of dit vroege werk
dat jaartal kunnen controleren,
reeds op de hoogte van zijn beste stukken staat.
tusschen beider werk bestaat; wellicht ivorden
Eene grocte overeenstemming
nog eens gegevens ontdekt, die hier meer licht verspreiden.
Reeds vermeldden
wij zijn schilderij van den bruinen hond in het slot te
dierstudien
komen meer van hem voor.
Zulke afzonderlijke
In het
Gripsholm.
onzer

heeft

Kiel is bv. een broedende
hen, gemerkt G. CAMPHUYSEN (h. 72 br.
P.). Het was in r 878 naar Kiel gezonden door de directie van het museum
collectie SUERMONDT uit Aken
waar het in 1874 met de geheele
te Berlijn,
SUERMONDT had het in 1864 voor f 125.was.
gekocht op de verk.
gekomen
is
dezelfde
het
Niet
coll. VAN CLEEF.
schilderij ,,Een henne van
omvaarschijnlijk

museum

te

vervaardigdeer een zeer goede reproductic van.
1) BRAU,-;
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GOVERT CAMPHUYSEN" die Dec.
SMITH te Delft.

1669 voorkwam

in den

boedel

van Ds. JOSIAS

op de verk. coll. LANTINGHUSEN te Stockholm,
werd door den
1857. Een stilleven met levensgroote
figuren op den achtergrond
van oude kunst te Amsterdam
in
heer W. GRUYTER ingezonden op de tentoonstelling
Dood

wild vonden

wij vermeld

GRANBERG te Stockholm
1867 (h. 108, br. 156). En ten slotte signaleerde de heer
ons een zeestrijd
en Engelschen,
tusschen
Hollanders
CAMPHUIJSEN.
gemerkt:
voor de vele schilderijen ,,met koetjes", de "boereHet komt ons overbodig
keuckens"
of de "schuyrtjes"
alle op te sommen,
die wij in oude inventarissen
of in verkoopingscatalogi
en willen slechts op een drietal opmerkzaam
aantroffen,
maken.

In

van JEAN LE
1653 werd in den boedel
van CAMPHUIJSEN" op f 18.,,beerejacht
getaxeerd.
in het Rijksmuseum
te Amsterdam
komt ons hierbij
in de gedachte.
In 1668 werd "De Prins te paerd,

THOR te Amsterdam

een

De berenjacht van POTTER
natuurlijk weer aanstonds
van CAMPHUYSEN" toebe-

hoorende

aan JOANNA JULIAENS, weduwe van WILLEM BOGAERT te Amsterdam
waard
En bij de nalatenschap
van JOHANNES VERSPREET te
f 48.geacht.
Amsterdam
FERDINAND BOL ??Een stuck van CUIJPER opgemaakt
1656, taxeerde
door CAMPHUYSEN" op f 36, Dit is vermoedelijk
HENDRICK KUYPER van wien

omtrent

in Amsterdamsche
inventarissen
voorkomen,
tijd meer landschappen
wiens werk ons overigens
onbekend
is.
Er bestaat ook 66n ets van hem. Geheel op POTTER geinspireerd
gaf hij
hierin een ietwat
koe te zien, die naar rechts gewend v66r een boom
magere
staat. Het zeldzame prentje, waarvan een exemplaar
berust in 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam,
is links bovenaan
gemerkt G. CAMPHUIJSEN.
dezen

doch

ook als portretschilder
werkzaam is geweest, hebben
Dat hij te Stockholm
reeds vermeld. De heer EICHHORN te Stockholm
is of was eveneens
wij
in het bezit van een zijner portretten,
voorstellende
zekere EVA HORN. En in
het Rijksmuseum
te Amsterdam
staat op zijn naam een in 1886 te Londen
boven

gekocht
mansportret
1670 met
(h. II7 br. 104, D.) in de dracht van omstreeks
de bijvoeging
dat dit portret wellicht den schilder zelf voorstelt,
omdat de vooreen brief in zijn hand houdt
staat:
gestelde
waarop
"G. CAMPHUIJSEN tot
Dit
Amsterdam".
duidt zonder twijfel den naam van den voorgestelde
aan, uit
niets

blijkt

evenwel

dat

een

deze

de

bekende
doen

tijd werkelijk
woonde,
naamgenoot
laten dingen als eigenaar van de gelaatstrekken
Deze

andere

CAMPHUYSEN en

schilder

was.

wij voorzichtig,
in questie.

Daar

er nu in dezen
ook dezen mee te

GOVERT CAMPHUYSEN was de zoon van den schilder JOCHEM
met LYSBETH CRAMERS. Hij werd begraven te
gehuwd

was
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Amsterdam

30 Aug. 1672, d, i, nog geen twee maanden
na zijn neef den schilder,
leetde
in
dit
kinderen
Uit
nog
echtpaar
zijn
zij
1678.
vijf
geboren, waarvan de
te
oudste GODEFRIDUS in I65? of I65$
Amsterdam
geboren is. Deze ondertrouwde
te

Amsterdam

14 Mei 1678 met MARTYNTJE REYNIERSDR. DE COETSER, en liet
aan het jongste in 1686 geborene
de oude
na, waarvan
vijf kinderen
familienaam
DIRK gegeven werd.
dat deze laatste
Het verdient
GOVERT CAMPHUYSEN in een
opmerking
eveneens

overigens

onbelangrijke

handelend
noemd

over

wordt

acte

van

28 Juni

1678, geteekend:

in een chais naar Haarlem en omstreken
gepleiziertochtje
Aan hem is vermoeGOVERT CAMPHUYSEN, konstschilder"
in de manier van CORNELIS SAFTLEVEN,
een Kersnacht
schrijven
een

delijk toe te
maar veel zwakker,
te
te Amsterdam

die eenige jaren geleden aan de directie van het Rijksmuseum
GODEFRIEDUS CAMPHUYSEN.
koop is aangeboden,
gemerkt:
over en in een acte van 24 Nov.
dan ook aan meer bevoegden

Hij liet de kunst
1686 wordt GODEFRIDUS CAMPIIUYSEN, wonende op den hoek van de Palmstraat,
In de kroeg kende hij k1aarbl?jkelijk
beter den weg dan
wijnkooper
genoemd, 2)
in het atelier. De eerste druk van SAI,OMON VAN RUSTING's Vol-qeestz'ge werken

aan mijn seer
een ,,Opdracht
1685, bij JAN TEN. HOORN) bevat
(Amsterdam
Goeden
kan
Vriend
anders
bedoeld
GODEF. CAl\1PIDOMUS". Hiermede
niemand
wezen dan onze schilder-;vijnkooper.
er aan of de oude
Maar wij twijfelen
DIRCK RAFELSZ. erg gesteld geweest zou zijn op dien na-neef, wanneer hij kennis
had kunnen nemen van deze opdracht
die begint :
O Vrind
Die tieren
Toen
hetzelfde

JAN

van Bacchus, en van al de nobele basen,
bij de Vocht ; en 't legen van de glasen."

TEN HOORN in

1693
een tweede

een vermeerderden

druk

bezorgde van
mijn Seer Waarde

was er
prulschrift,
opdracht
bij ,,Aan
en Broederlijke
Vrind GODEFRIDUS CAMP-HUYS".
Wanneer
deze GODEFRIDUS CAMPHUYSEN gestorven
is, is ons niet bekend
evenmin
of
van
in
1686
zoon
DIRK
de schilder JAN
geworden,
zijn
geboren
KAMPHUIZEN afstamt, die in y6o te Amsterdam
geboren is en wiens zelfportret
in het Rijksmuseum
te Amsterdam
Dat
zoowel
diens vader de timmerman
hangt.
1) Prot. not. S. VANDERSLUIjSte Amsterdam.
te Amsterdam.
2) Prot. not. J. D'AMOUR
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DIRK

KAMPHUIZEN

als

DIRK

KAMPHUIZEN

den

maar

broeder de beroemde
acteur
zijn twaalf jaren jongere
ouden familienaam
zou
voor
hier
wel
droegen
pleiten,
worden dat deze KAMPHUIZENS stellig koomschgezegd

moet
daartegen
Katholiek
waren.
Wordt
nog eenmaal
en

de

de

onderteekenaar

KAMPHUIZENS

de aansluiting
dan zal vermoedelijk

is van
geweest
te Amsterdam
berustende:

kabinet

van Mijn Heer
"Ontvangen
voor het
twee en veertig
guldens
Voldaan den 19e Februarij
1770

de CAMPHUYSENS
tusschen
gevonden
ook aangewezen
kunnen worden wie

de

volgende

den

Heer

schilderen

quitantie,

in 's

HouSCHOOVEN
van

drie

Rijks
de

Portraiten

Prenten-

somma
voor

van
UEd.

--..
G. KAMPHUISEN."

CA3IPnog iets te zeggen over de niet bestaan hebbende
HUYSENS zij er op gewezen dat de P. T. CAMPHUYSEN van KRAMM zijn ontstaan
te danken heeft aan een verkeerde
lezing van de naamteekening
op het stuk te
en dat de HER1TAN CAMPHUYSEN van denzelfde verklaard
wordt
Kopenhagen,
Om

ten

slotte

van FUESSLI (ed. 1779, p.
mededeeling
"HERMAN VON KAMPFHAUSEN, Mahler zu Hamburg
des CHRISTIAN BERNETZ bekannt ist."
door

de

338) die gewag maakt van
um 1670, der als Lehrmeister

STRUYS

JACOB

DOOR
DR.

W.

ZUIDEMA.
II.

STRUYS ook een stuk

onder

den titel

??Helvacyt

van Orpheus"

of althans met dit onderwerp,
heeft geschreven,
schijnt mij toe,
te volgen uit deze regels in CORNELIS KEYSERS "Lofrym" op zyn
Styrus cn Ariamc:
Hoe spoog de swarte Nijd vergiftig vyer en vlam
Doen Styrus Momus, En een Helschen Vorst deed' spelen
En doen Orpheus- Veel 't gheluyt deed' aerdigh quelen
Dat die zelf wierdt verdooft die van de Goden quam.
En weygerde de vrucht, die Charon hem ontnam,
Maer met het Snaergeluyt, kan Hel en Hemel strelen :
Ey; geeft 6 Helschen Vorst (ten kan u niet vervelen)
Euridice doch weer, het bloeysel van mijn stam.
vormt
den aanhef van het ice Boek der
bij Ovidius
geschiedenis
is
hoe
dus
meteen
STYRUS de Propaetiden
e. a.
verklaard,
,,herschepping";
Het stuk zal dan ook kort
zoo goed kende, als ons straks zal blijken.
hieruit
v66r Styrus en Ariame geschreven
zijn.
Droef
Gespeelt
op de Oude Kamer
eynd-spel. ')//
Styrusl I enll Aria?ne??
Deze

Den Tweden Druck. [Titelpl. z. n. of
op de Amllstelredamsche
Academy.//
Voor CORNELIS WILLEMSZ. BLAEU-LAECKEN,
m.: het slottooneel.] t' Amste1redam./1
Gedrukt
staat:
t' Amstelredam.//
enz. [Achteraan
bij PIETER JANSEN SLYP.//
Anno 1631.] Kl. q.o.

en

1) Boven den tekst zelf staat: Treur-spel.
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te worden :
in haar geheel niedegedeeld
die verdient
Opdracht,
Aen den eerwaerdigen
Wel, wysen// D. D. SAMUEL COSTER,//
Geleerden//
des Autlaeurs.
en de alle verbonde
Lief hebbers??
Heer
men seydt het komt mede al 't
ende
Vrienden,
gonstighe
??Myn
,?geen

ten

steect noch het hooft boven, 'tt
onderdructe
komt,
waerheyt
in
soude
hebben worstelt so langh,
vergetenheyt
begraven
Nyt
door de tijdt gebaert wort : Soo is het met desen onsaligen STYRLJS

laetsten

de schrale

,,geen
,,tot het noch
die Doodt
,,gegaen,

wesende

geest ende
luyster van sijn hoochdravende
die hem hateden ') heeft konnen becomen,
verstant
"na'oootsent
(door afgonst)
meest bromt:
die
na
't
laet
staen
sijn roem,
overlijden
Hy heeft naulijcx
k
wesende
door ons streel. moeder
1`Jcxture voorgekomen
"tijdt van baren gehadt,
gheen

elck socht van 't ghestrande
goedt sijn eer
"leet noch de meeste schipbreucke:
een
maer door dient qualijck mogelic is uyt felle L.eeuwenpooten
"te vergrooten,
roof
en
de
te
of
om
liefde
te
de
rocken;
ghe,,aenghenaem
duytscher
zegghen
de ghetrouste
te doen vergheten,
zijnde de plicht van vrintschap,
"neghentheyt
bewaert voor die, diens waerdicheyt duysentmael
meerder
"is 't zelfde ongheschent
is, dit zijt ghy waerde
poesy vierich
hoort
als
"vrinden,
Apollos vergode Luydt reppen :
Dat dese History vreemt
bootsen.
,,of de droeve A1elpomene jammerklachten
voorvalt
De Poesy heeft so veel
u.l.
verwondert
u.l.
niet:
"ende ongehoort
in sich selve, als van anderen.
Laet het n.l. dan gevallen, aennemencie
,,recht
,,verdient :

ende

die

'ck

diens

weet

lust

tot

niet

de

H.

lievers

van een overvrymoedicheyt
gonstigher,
dewijl ick den Tolck presentere
ende niet geerne
sach sijn roem int grat onder de swarte aerde soude
worden.
Of
,,ghedompelt
yemandt
sijn doode Rif dese eere noch benijde, ick

,,mijn

u.l. mijn Hr. ende Vrienden
gont met u.l. wijsen voorspreeck een weynich
tot
Momus en spitsen Zoylusl so sa sijn
den
"Laaaweys
wapen, tegens
lasterigen
,?schim u.l. eeuwich dancken.
"bidde

V. L. ghedienstighe
.

CORNELIS KEYSER.

INHOUDT.

"Hoewel dese phantasische
weynich ofte geen Historie
[sic] brabbelinghen/
haer
so
heeft
daer op
evenwel
"by
my
hebben/
goedt gedocht een gelijckenisse
als arm-tekennen-gevende
redenen 2) :
,,te maken so wel om de quade verdeelinge
welcke
meer
Drie
dan
lofdichten :
,,de
zijn" (volgt
uitvoerige
duidelijke
inhoud).
Sonnet"
van COOLEVELT en twee werkelijke klinkdichten
van VELDEN
,,Shaksperian
1) Sic; 1. (door afgonst die hem hatede) of (door afgonst van die hem hateden) ?
2) Had STRUYS(want deze woorden zijn stellig van hem zelf) die valsche nederigheid geleeJ dvan '
HOOFT?Van zijn eerste voorbeeld RODENBURGH,
zeker niet; en van het latere, COSTER,
evenmin.
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den inhoud ; maar terwijl COOLEVELT
en CORNELIS KEYSER. Alle drie omschrijven
VELDEN
tot slot uit :
zich
KEYSER
hiertoe beperken,
en
roept
Gheeft Amsterdam dan lof aen STRUYS,die u belent
MPt Roomen en Atheen, waerdoor u Naem bekent
Met Guide letters is in d' Eeren-Kerck te
Daar
(ie
redetwisten

kunnen

Amsterdam

en STRUYS alleb6i

Deel) Cleo en Ariame,
over natuurschoon
en

dochters

van

't me6 doen ! I
den heer Selous
Ariame

te Bordeaux,
tot bekentenis

waardoor
schilderijen,
komt, dat zij Styrus liefheeft, zonder zekerheid van zijn wederliefde ;
reeds een vers op haar gemaakt
heeft, dat zij voorleest :
.
Terwyl ick 't blinckend oogh aensagh van myn Goddin,
Dwonck de genegentheyt dit Veersje my te schrijven.
Waer mee dat ick beken dat ick haer Dienaer bin,
En wensch geen grooter luck als eeuwigh die te blijven,

hoewel

hij

De killend' koudc doodt sal eer mijn leen verstijven,
Eer ick haer schoonheyts Beeldt sal stellen uyt mijn sin:
En of ick domp de vlam van mijn heymlijcke min,
Haer gunst-wint sal de vlam wel uyt zijn assche drijven.
Cleo waarschuwt

haar

zeer Catsiaansch :

Steunt op de Dichters niet' want sy hebben vcrstant
Een Atmos te vergrooten als een Oliphant ;
En die sy haten meest en geenzins en vermogen [,]
Met eeren Lofdichten te prijsen en verhoogen
Om dienen tot haer spot. Aria. Styrus is niet met al
Besmet met dubbelheyt maer recht uyt gansch en al:

'

hier niet duidelijk dat STRUYS met Styrus zichzelven bedoeld heeft?)
dat S. nog minderjarig
Cl. doet opmerken
is, dat zijn goed wel eens
geringer kon zijn dan 't schijnt.

(blijkt

Aria.

A.

blijft
heeft :

Och had ick maer 't geluck (hoe soud ik my verblyen,)
Dat Styrus soo seer socht/ dat Styrus had in 't sin
Te kiesen my tot Bruydt/ en een'ge gesellin;
'k Sou weynigh dencken op een staet of weeldigh leven/
Want alle aerdtsche weeld' ick om syn liefd' wou geven;
Mocht hij mijn Bruygom sijn/ geen arremoed' soo groot
Sou mijn verdrietigh zijn/ jae zelfs de wreede doodt
Sou mijn verschricken nietl meer my sijn aengename
Als ick mocht eeuwigh met myn Styrus zijn te zamen:
Dan ick en twijffele niet meer als al te veel/
Styrus is machtigh rijck van groot geslacht en eel:
De Eelheyt blinckt hem uyt al syn gelaat en wesen.
En al de roep die gaat dat hy moet machtig wesen, (enz).

standvastig;

C.

verheugt
.

zich daarom,

dat zij zelf het beste

.

getroffen
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Een Bruygom wijs bedaert en oock met goed versiem
Geen reyser onbekent/ of vreemdelingh/ van wien
Men staet weet of geslachtj l) maer Borger hier geboren/
Die 't huys blijvende reyst bij Turcken en by Mooren/
Door syn spraeckloose Boon/ en drijft zijn Koopmanschap/
Hy breekt niemant het hooft met yd'le sotte klap:
Hy sal met tijd'loos spel, met lichtveerdighe sangen
Noch woest gespringh/ gedans/ en sulckc dwase gangen
Sich niet versuymen 2) hij eet en drinckt nae maet/
Ghy sult hem wagglend' niet sien dronckcn by de straet
Als ik laetst Styrus zagh. '/.
Ick moet u reden breeken/
Om dat ghy sonder reen van Styrus daer gaet spreecken
Dat hy juyst droncken was/ twelck hy dick heeft geweest/
Sijn dronek en is geen dronckl dan heeft hy grooter geest/
Al is hy dat hem pas zyn' beenen konnen dragen/
Is noch veel meer in hem als oyt myn ooghen sage
In u Helrano; ghy schiet oock sijn wiltheydt (jae)
't Is dan soo ........................................
beweert

'

ook

wel vroolijk
zijn kan;
hij heeft zelfs "uyt de
een
dat
de
geest"
liedje gemaakt,
(zegge :
zusters, zittende "by
sesiour de Parthenice
& dalidor) :
dese Eglentier", 3)
zingen (voys: Reureux
Kon mijn vreught tot de wolcken raecken
d' Hemelsche Rey,
Sou haer meewaengh oock vermaeclien
Met bly geschrey,
Saturnus oudt straf steur en strengh verliet zijn wicht4),
En zou met fronste Tronye geven lachend gesicht.
(enz.
zoo uitvoerig
Ik heb dit tooneel
ter vergelijking
met deze
aangehaald
C.

dat

.

voor

regels

H.

de vuist ?)

uit De Geest van

Ariame's

vader

Teng1zag-el:
Daerop volght een vol gepeynsen [;]
JACOBS'I'RUYSis 't, lieve maet,
Wat heeft toch u noodloos veynsen
Bij u Ariaem gebaet!
Ghy moest haer met schande laten,
OUSEELSdochter was begunst
Van 't geval, dat u doen hate,
Des was al u doen om sunst.

nu heet

in 't stuk

Selous: dit een en ander saamgenomen
laat m. i. weinig twijfel toe, dat STRUYS eene joffer MARIA OUSEEL heeft bemind,
en men hem bij haar of haar vader heeft belasterd,
waardoor hij is
af«ewezen 5)
zulk een vreemdeling? 2) 1. ?rieten versuymen dan
1) Was STRUYS
? zijner tenminstetwaalf lettergrepen
nog broeder I. L. B., toen hij dit schreef?
3) Was STRUYS
een stadskind was
4) 1. licht ? Saturnus wordt weliswaarafgebeeld met een zeis; maar indien STRUYS
(en dat is toch waarsc»ijnlijk),kan hij nauwelijkshebben geweten, dat er tusschen zeis en zicht onderscheid,
'
bestaat. En wi=ht is hier onzin.
bestond
een
fam.
Te
Leiden
waarin
dezen
twee
maar
OusEEt,,
in
Maria's,
5)
op
tijd
geboren 1622en 2g
3
dus veel te jong (mededeelingv. d. heer BlJi.EV?:Ln
commies ouci aichief).
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is daarme6 niet verklaard :
heeft hij aangeboden,
"noodloos
veynsen"
harentwil
van kerkgenootschap
te veranderen?
Of spreekt hier enkel TENGHet

om

NAGELS schandaalzucht ?
H. doet C. fluisterend
komen bij de juffers.
H. en zijn vriend
Dranor
moct
aan
uit
zinsverband
men
het
tooneelaanwijzing,
bij gebrek
afleiden)
(zoo
een vraag, die zich laat gissen uit haar luid weigerend
antwoord.
moest hebben ; zij beweert nog te
Dr. meent dat A. ook een minnaar
te jong te zijn.
Biiineii.
over de macht der
Cranor tracht, na een lange uitweiding
vriend
Styrus'
liefde hem te bewegen van A. af te zieu ; vruchteloos.
Styrus gaat naar
af
zonder
een
het
tooneel
te
en ziet
beminde,
weg
langen
zijn
legt
verlaten ')
haar in de deur staan. Binnen.
De Nacht treedt op en schildert hare macht over alle levende wezens, het
zich zelf als oorzaak
werk der "kollen" - geheel als /tez'densche tooveressen, van

alle

,,dochters"
ze hebben

kwaad :
de

in 't verderf te storten, en roept hare
huys"
"Selous
en bluffen op het kwaad dat
die ook terstond vcrschijnen

zweert

Furien,

Zij draagt Tysiphon
op : Helrano, die zich (zegt zij) thalis
te schenden ;
om
haar
te vervoeren
Alecto : Styrus
bij zijn
te
en
die
Ariame ook bemint,
maken
;
Megeer:
opgeswollen"
Dranor,
jalousy
is
hier
't eerste bedrijf van
doen
kennen.
haar liefde voor Styrus te
Blijkbaar
uit zijn vreugde, omdat
HOOFTS GeeyrzaYt van Tlelzen nagevolgd.
Styrus
aangericht.
bruid b°vindt,

hem 't jawoord heeft gegeven. Binnen,
(2e Deel) H., A. en C. zijn bij Dranor te gast geweest; en nemen dankend
kust A.; juist komt S., wordt niet opgemerkt,
afscheid.
zegt
H., aangeschoten,
't
al
we6r
ontbreekt
elke
moeten
(dit
terzijdes
zijn,
tooneel-aanwijeenige lieflijke
Ariame

en houdt, nadat ook D. A. gekust heeft 2) een geheele Othello-alleenspraak,
alwedr niemand iets van bemerkt. D. zet zijn verliefd gesprek met A. voort
te krijgen - bin1ze1z. S. komt naar voren; twist, waarin
zonder gunstig antwoord
vooral het slot :)
het eene woord het andere uithaalt;
(vrij natuurlijk geschilderd,

zing)
waar

A.

't Schijnt ghy my terght en hitst gclyck men honden doet.
Ben ick niet groot van staet ? 3) hcb ick geen overdaet
Van Ryckdom: meent ghy dan dat ick daarom sou winnen.
Om door u scbatten mijn vernoeginge te vinnen ;

1) Ging hij dan misschien rond, om dien weg aan te duiden? Ik heb (voor ruim 30 jaar) nog wel
optochten 't tooneel zien rondgaan met hetzelfde doel.
2) Ze zijn intusschen van Helrano's naar Selous' woning gewandeld.Naar allen schijn had dus reeds in
Oude Camer en Academie, gelijk later in den schouwburg, het tooneel vooraan rechts en links een vast
zijscherm, dat al naar omstandigheden een huis, cen toren, een gevangenis of den zijmuur van een kamer
verbcelden moest.
3) L. inpl. v. dit vraagteeken komma, blijkens 't volgende.
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Ay me! 'k beklaegh mijn min. Nu Styrus laet my dan ;
En kent ghy my niet waert/ en spreekt mij nimmer an:
Ick sal, ick sal mijn liefd' geen lange tijdt beklagen/
Maer (soo 't de Goon belieft) haest met mij groefwacrt dragen;
Och ! wat heb ick gedaen ?
`Veent niet schoone Goddin :
Styrus.
is
verstact
de
rechte sin.
boertery;
Mijn praet
Ariayne. Al langh genoehh ; laet af/ gaet bij u Adel Kouten.
Styrus. Magh ick my morgen dan wel w ederom verstouten
.
Bij u te komen ?
Aria.
Neen ! 't waren u moeylijckheen :
Oock scheurt my 't hert on- twee door diergelijcl;e reen.
Styrus. Wel met dees kus goe nacht! of wy ons leven dagen
.
De andren levendich op Aerden niet meer sagen :
Want ick vaer licht nae huys/ en laet dit Landt het Landt.
Ariame. Och me!t myn spraeck beklemt/ vaert wel mijn waerde pandt
Styrus. Vaert Ni,elvoor 't laetst mijn Son. Ick blijt tot aen mijn endel
De uv·e , Binntn.
Aria,
0 groote Goon; ghij alle dinck bekende
Doorgrondcrs van mijn hert/ siet aen de droeve staet
Van een verflaeude Maeght die 't alles tegengaet :
Hebt deernis met mijn hert/ 't geen sal in vlam verteeren/
1Iidts ick de demper van mijn vlammen moet ontbeeren.
Soo ghy mijn beed' verhoort/ soo mijne klachten groot
Ten Hemel klimmen op ; ach stiert/ ach stiert de doodt;
Die dees ontsteltenis van dit verdrietigh leven
Ten eynde maeck. Och ! och ! waer heb ick mij begeven ?
Want gingk my jonge schim doch aen dat ick soo vast
Mijn Licfdc setten/ eer sijn gront was ondertast.
Maser ach ! wie had gedacht dat in soo brave Leden/
In sulcken J ongelinckf soo redelijck van Reden/
Soo nortsen dwaesheydt stack ? is het verkeert zoo haest
O Styrus ! soo en heb ick het noch niet van 't quacst,/
Midts ick vrij van u ben; maer als ick waer u Vtowve
Soo mocht my wel mijn liefd' en samenkomst berouwen.
Waerom bemin ick hem! dewiji i) hij mij verlaet ?
'k Heb reen en dubble rcen dat ick hem doodtlyck haet.
Wat meent hy dat ick ben') cen HoerJ en gantsch verlegen
Om hem ? 't Schijnt hy my vindt als vondlingh by de wegen/
Die heul noch troost en heeft/ maer nae
die haer neemt[,]
Moet stellen hare wet! hoewel hij haer is vreemt.
Neen Ariame wilt u zelfs zoo kleyn niet achten/
U vrijen heeft geen haest/ ghy hebt noch tijdt om waehten.
Wat wil ick smeecken hem/ die selfs te smeeeken hoort ?
O leyde Styrus ! 'k went dat ick noch 't eerste woort
Met u te spreken had/ ick sweer dat ick mijn tonge
Eer afgebeten had/ eer het mij wacr ontsprongen.
Wat segh icl:? ach ick voel dat mijn genegentheyt
Al mijn verbolgen reen met tooren weder seyt :
1) Dewijl in de bet v. terse?ijlis mij van elders niet bekend.
2) Zou hier geen vraagt. moeten staan? Taal en verstand zouden er zeer bij winnen.
/'1 ..1
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Mijn Styrus ick en kan niet baten/ neen mijn waerde
Verkoren Lief hy blijft( al hulp hy my in d' Aerde;
Myn soete Styrus kan my leet noch letsel doen/
Want zijn ontrouwigheen/ mijn trouwigheen vergoen/
Ick wil geen wraek van u af-keerig Lief! maer wenschen
Dat ghy de luckighst' blijft van alle Aerdsche Menschen.
Voor mij ick wensch de reys nae de vergetel-beeck/
Daer ick u wachten sal/ en als ick u daer spreeck
Van 't geen my nu geschiet; 'k weet ghy daer in sult vijnen
Door u berou/ meer pijn/ als al Plutonis pijnen
mond

(Jammer
volstrekt

dat dit echte gevoel weer in een mythologischen
vorm,
moest
onnatuurlijk,
gegoten worden !)
Maar hertje sal ick dan u selschap nimmer meer
Genieten ? sal ick u dan nimmer spreken weer ?r,
Ghy wilt vertrecken! och! mijn Ziel wilt mee vertrcckenl
Anders sal het u licht tot duysent dooden strecken/
Verlaten Ariaem ! (Carthaegsche Coningin
My dunckt dat ick te recht nu in u plaetse bin.)
Waer sal ick lacy hem! wat heb ick laes begonnen ?
De droefheydt mat mijn Geest/ ick ben gantsch overwonnen.
Ellendigh Moeders Kindt ! Catrina/ komt doch ras!t
En spreyt het Bedde op/ ick ben niet wel te pas.
(Binnen).
(0 die burgerlijkheid !)

in dezen

van 't opstaan
A.'s ziekte - en de nuttigheid
(3e Deel) Selous overweegt
en te bed gaan ,,met de Son." Hy sclauy ft de Gordijn open, Ariame leyt te Bedde 1).
doen halen; zij wil niemand dan den dood.
Hij wil een geneesheer
Hij gaat de
meid zoeken om haar naar den dokter te zenden.
houdt
weder
Zij
alleenspraak,
waarin

het slechtste

rijm,

dat ik bij STRUYS gevonden

heb :

Mooght gy ondanckbaerlyck/ mijn trouwigheyt dus met
Soo snooden bittren loon vergelden ? ach! Kan het
O Styrus van u hert (enz.) Sy lzaelt de Gordynen toe van 't Bedrle.
De

dat

geen Doctor A. zal kunnen helpen, daar ,,selfs
haer aller hooft"
Apollo zichzelf niet kon genezen van zijn lietde voor Daphne
bepraat haar om hem de reden van
(een geleerde meid 1) Bij haar komt Dranor;
A's ziekte te zeggen ; en besluit in alleenspraak
te stijven.
Styrus "in jalousy"
meid

overweegt,

een kluchtenaer
de Doctor, komt die in plat Amsterdamsch
en redesnoeft
en
Selous'
huis
Dranor
binnen.
op zijn knapheid
gaat
rijkers-versmaat
aan
om
braeckende
hem
te
en
neemt
zich
voor
bedrogh
"List
roept
2)
helpen;
Faulsi,

1) Een nieuwe reden om te vermoeden, dat in Oude Camer en Academiehet tooneel reeds zoo was
ingericht als in den Schouwburg.
2) Waarom niet de Furien, die daartoe reeds bezig zijn ? En dit terwijl alle personen den mond vol
goden hebben ? Vrij zeker invloed v. HOOFT.
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den

Doctor

heldenverzen)

om te koopen.
Deze komt terug (en spreekt nu Nederlandsch
en oordeel
dat de liefde A.'s kwaal is. D. stemt dit toe:

en in

Maer sy is gantsch versotj en schynt in Liefd te branden
Op een u wel bekendt: met wien ghy offerhanden
Aen Bacchus veeltijdts doetj u vrundt/ u Styrus ist.
hem
Zij besluiten dat hij, S. "in d' eene kroegh of d' andren" ontmoetende,
zal diets maken dat A. geen maagd meer is.
uit zijn woede in een alleenS. heeft den Doctor
gesproken ;
(4e Deel)
minus de goden enz. ; en besluit een
we6r niet zonder natuurlijkheid
spraak,
om den verleider te ontdekken.
te raadplegen
tooveres
Hij klopt ; zij komt en
in Ger, v. V.) Volgt een zeer
snoeft op haar kunst (verg. Timon
tooveraar
waarin

toovertooneel,

uitvoerig

de

tooveres

drie

te hulp roept om een
helschen geest op te zweren

kollen

en....
waarheidlievenden
aanzienlijken
is
hier
ook
KRUL en door HOOFTS tusschenkomst
blijkbaar
(behalve
dan ook en zegt:
SENECA nagevolgd.).
Z. Helsche Excell, verschijnt
bijzonder

De dochter Selousl is beslapen van Helraen.
betaalt

Styrus

de

tooveres

en blijft alleen.

Zijn eerste

gedachte

is zeer

.

verstandig :

Sou ick mogen
Geloof al stellen in den Vader van de logen ?
Sou desen Helschee dro a al hebben waergheseydt ?
Of sju 'ck door dubble reen wel van hem zyn verleydt ?
komt weer boven.
Hoe kan hij gelooven
minnenijd
(zou men
wat een duivel zegt ? maar ik vermeen dat onze dichter hier, zonder 't
vragen),
de exorcista
is door de kerkelijke
kan
zelf te weten, beheerscht
voorstelling :
de waarheid te zeggen.
heeft hij vergeten,
dat
den duivel dwingen
Ongelukkig
hare
heidensch
tooveres
exorcista
en
bovendien
is.
tooverij geheel
zijn
geen
Maar

En

nu

ergsten

de

het

schijnt

mij

goed

gezien,

dat

hij, eenmaal

achterdochtig,

alles ten

uitlegt :
De dochter van Selous (dat is 2) immers Ariame)
Beslapen van Helraen; wie kander dus uyt ramen/
Tot antwoort van myn vraegh/ als dat dees eerendiet
Zijn geylheydt heeft gepleeght met myn gewesen lief:
Oock tgeen ick noyt en docht/ of noyt en wilde denckeni
Komt my te vooren nu : de minnelycke wencken
En 't vriendelyck gelonck dat Helraen stadigh schoott
Op Ariam/ en oock hoe dikwijls zy hem boot

1) De kollen zingen een lied (Stem : Cessesrsic] uTvrtels de Souspirer) waarin o. a. Penta en haar
"vyerigh gift" worden vermeld; dus is ook Baeto gebruikt. - De geest rijst op uit een kuil, waaruit eerst
vuur is opgestegen. Derhalve reeds zinkluiken !
'
2) 1. blijkbaar dat's.
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.

Haer lieffelijcke mondt ('tgeen bloedt my deed' verandren)
End' heel deur gaende dagh soo kustense malcandren :
Als waer niet Cleo maer selfs Ariam sijn Bruyt.
Ick onbesonnen mensch) ley dit mijn selven uyt
Als of 't soo moeste zijn/ dat hy om te behagen
Zijn Lief/ haer Suster scheen een vriendelijck hert te dragen/
Maer't was de fielt dat niet. 0 Hemel sult ghy al
Gedoogen/ van l) Helraen/ twee Echte Susteren sal
Doen moeder zijn en Moey/ hoe! sult ghy dan aanschowven
Dat d'een sal zijn syn Hoerl d'andere 2) sijn Vrouwe ?
'Vaer zijn u Wetten dan/ hoe hebbense ze geen meer stee 3)
Meer by de menschen? Goonl soo scheuttse vry aan twee.
liet ghy geschieden
Lust u de gruwel dan?
De harde wisselinghl aen d' geyle Propetiden ?
Waerom/ o Schuym-Goddin! Kondt ghy gedoogen niet
Der wree Cerasten moort/ dat ghyse (straffend') liet
Aentrecken Stiers gedaent ? Waerom moest oock ontfangen
Cynire dochter straf, en zyn met schors omhangen ?
Als ghy gedooght dit fOYt- 41Hoe doogen ?'t Kan niet zijn :
De Godtheydt haet het quaetl en daerom heeftse mijn
Dit alles kondt gedaenj opdat 'k van Gode wegen/
Hierover rechte wraeck zou aen Helrano plegen
Wel aen dan raserny! laet voncken spatten van
U Toertsen die ghy schut! en helpt my daedtlijck an
Mijn strengh voornemcn : opdat ick den droch mach dooden
Tot wraecke van mijn hoon en offer voor de Goden.

zich zelf wijs,
gezien ! I hij maakt
(Uitmuntend
hem bezielt. Gerechtigheid
drijft, maar de Eeuwige
van hare werking ons vragen : Zijn we in
voorbeeelden
maar dichtknnst
of in 't Burdigala
van Augustus ?
en
moet
den
men
STRUYS
lof
en
geven, dat
onafscheidelijk;
zuiver
tafel
beangst

heeft).
volgehouden
te dooden.
Binnen.
Hij tracht
Ondanks C.'s

maakt.

'

;

.

dat niet wraakzucht
Wel is waar doen
't Bordeaux

hem

zijne
van Richelieu

waren toen
godentoestel
het
heidendom bijna 5)
hij
Hij neemt voor Helrano bij zich te noodigen en aan
Cleo vertelt H. een benauwden
droom die haar zeer
haar op te vroolijken
daar komt Styrus pagie hem
afraden gaat hij. Aan tafel maakt Styrus hem dronken,

noodigen.
hem, rukt hem 't hart uit, zendt den
zijn Poock", doorsteekt
heymelijck
ntreckt
er
mee
naar
en
De
vlucht.
pagie
Ariame,
pagie ontmoet
Cleo, zegt haar zijn
en valt er op neer 6)
vreeselijke
zij laat zich bij het lijk brengen
boodschap ;

1) 1. datt= 2) 1. en d'andere. 3) lees gceizstee, blijkens volgenden regel.
4) Allen uit Ovid Metam. X.
5) Bijna : Styrus spreekt eens (met zeer weinig eerbied) van een bagijn en houdt een pagie ; aan 't
slot treedt de schout op; anders is alles klassiek ;zelfs de meisjeshcbben voortdurend de goden in den mond.
6) Nadat' zijhaar nood heeft geklaagd en haar meid bevolen burgers, gerecht en raad te roepen, staat
er Gordijllt1t toe ; en zoodra GordljnenopenverschijnenStyrus en de landman. Bedoeld zijn dus weder twee
gordijnen achter de voorschermen(als ze zoo mogen heeten); en deze zijn gesloten, zoodra Styrus gevlucht is
en heropend als Cleo bij het lijk komt. Elke tooneelaanwijzinghiervoor ontbreekt echter.
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te

e
worden

houdt
Styrus
en prijst
gegrepen ;
vindt het stadsleven

zich

Deel)

een landman, in doodsangst
het landleven ;
de landGranida-achtig

verborgen

bij

eenigszins
veel geruster

(bij de opgave zijner redenen heeft
in Brabant
en aan
STRUYS stellig
Spaansche
strooptochten
gedaeht
komt
tot
het
Wallensteins
Alleen
besluit
dat
S.
gebleven
Kroaten).
hij verder
maar eerst wat rust nemen moet vluchten,
waarbij hij leelijk uit den toon
man

zelf

aan de

valt,

die bij zijn omstandigheden
past :
'k Magh in de groente hier een lutje suyse-bollenj
Sien wat voor nieuwigheydt Godt Morphus [sic] mij toesendt/
Want hier is doch geen mensch die my bespiet omtrent,
Slyries leya't hem te slape1l, de Geest van 11eii-aiyo,
met bebloede Borst ende Hert in de hand uyt 1).

hem den waren stand der
zijn dood en openbaart
Styrus
uit zijn wanhoop
en berouw in een wat heel lange
zaken. 2) Styrus
ontwaakt,
met
naar
HOOFT
alleenspraak
gevolgden
aanhef 3), wordt ten slotte krankzinnig,
zoodat hij den ??landtman" voor zichzelven
aanziet ; en neemt, tot bezinning geDranor
doet de Sancho-Pan?ahet
besluit
Daarnaast
te gaan dooden.
komen,
Hij

verwijt

eene werking, die de schr. zeker niet bedoeld heeft.
in
haar leed en de liefde, die zij S. ondanks
A.
alleenspraak
D. komt haar nogmaals de zijne aanbieden
zijne misdaad
blijft toedragen.
en
en
komt
natuurlijk
vruchteloos ;
Styrus
"loopt dolli?ags toe,
terwijl zij spreken,
met het bloot Ge2e?eer. Dranor
door de schÙlijkheydt
verschrickt 4) snapt
wijsheid

van den Landtman
ontboezemt

dies Ari?xstae 9'eraeckt zvordt, en dood."
Adriame. Wat isser ? o mij ! Goon ! van wie moet mij dit schieden ?
Sijt ghy -t mijn Son ? o neen : hoe zoud 't mijn Engel zijn ?
Ach ! doodt maeckt het my kort/ ick voel te groote pijn.
Styrus. Ariaem mijn Goddinj zijt ghy 't/ soo wilt vry spreecken ? 5)
Ick ben u Styrus die u 't hart heeft afgcsteeckcn.
Adriamc. Mijn Styrus Lief/ '1: vergcet myn smarten/ nu ick noch
Eens bij u ben geraeckt) en nademael daer doch
1) Blijkens zijn woorden draagt hij ook een toorts, wellicht sprak dit toen voor een tooneelgeest van
zelf (althans doen zij 't op de platen in KRULSwerken en de titelplaat van SILLES?ocd
en behoefde dus niet aangegeven te worden.
2) Dcze oeestverschijning in een droom is ontleend aan Geracrt c'. Velzen ;maar de woorden
stemmen alleen overeen door den heidenschen toon en wijzen op de toorts.
3) Bij HOOFTzegt Floris:
Ay my ! wat schrik is dit, die my de stem besluit ?
Myn haeren staan te bergh, het zweet dat breelt my uit.
Bij S?rRUYS
zegt Styrus I:
A! ame! ame och! schrick doet mijn asem stoppeni
Mijn rijsent hayr dat drijft in koudt-sweetigedroppen,
4) Kinderlijk, zoo iets in een tooneelaanwijzingte zetten; en toch een van menschenkennis,Nedcrlandsche menschenkennisvooral, getuigende opmerking. De Nederlander toont meestal meer moed in vooraf
bekend gevaar, dan in verrassing.
5) Dit vraagt. zal wel drukf. zijn.
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Geen hope waer/ voor ons/ om by malkaer te leven/
Soo danck ik u/ dat my de doodt-steeck is gegeven.
Komt geeft de laeste kus; hi,;r mee overgeef ick 't al :
En sterf u Lief gelijck mijn Geesje blijven sal.
Styrus. Och ! mijn beminde/ och het Mondtje laet het reppen !I
Ick voel de borst niet meer zijn rijsend' adem scheppen :
Het is gedaen. Ach my ! wat vloeck kan zijn bedocht
Op my ? o snoodtst van al het ondcraerdsch gedrocht
Die my genoegh vervloeck/ 'k vervloecke dan mijn selven
,
De Hel sal schricken dit mijn Lichaem te bedelven.
Vergaet dan Aerd en Hel/ met zulcken groot getier
Dat 't hooge Goden-huys door anghst geraeckt in 't vyer :
f Een vyer/ een wrecde[r] vyer als 't vyer van Tartars Kolcken,
Een vyer/ een lichter vyer/ als 't vyer boven de wolcken/
)
) Een vyerJ een swaerder vyer/ als dat gevoedt moet zijn ;
\ Maer sulcken vyer wiens pijn gaet boven alle pijn!
En knaeght met wroegingh, diep d'erkouwende gewissen,l
En in dat vyer daer wil ick swemmen als de Vissen
In 't gierigh water doen. Maer ach! mijn Lief al doodt,
Siet daer komt Charon/ daer; daer komt hy met zijn boot
Hy doorsteeckt Om mijn Liefs Zieltjc. Hou ! 'k moest met haar ovarvaren
Woudt op de Aerd niet schien/ dat wy in d' Hel dan paren.
hem.
Selous en Dranor "Verbaest
uyt" Styrus verhaalt in 't kort al 't gebeurde.
Seght schelmschen Dranor lieght mijn laetste stem?
Dranor.
D'ellenden
Soo kortelinghs gebeurt/ die sijn door mijn geschiedtj
...
En mijn gewissen laet my langer rusten niet;
'k Soeck straf nae daedt. 2).
Selous. 0 fy u Dranor ! siet hier komt de Burgery
. De Schout en Dienaers nae ick sie die zijnder by.
Schou! met .syn Dienaers NY!.
_
Schout. Wat's hier te doen ?
Dranor.
Myn Heer; ey! neemt my doch gevaen?
Schou!. Hoe waerom dat ? wel hoe ; wat hebt ghy dan misdaen ?
Selous. Heer Schout siet dese moordt.
Schout,
Ha ! schrickelijck vertoon.
Styrus. Ick sterf/ ay me ! ick sterf/ genae/ o groote Goon 3).
.
Drano 't Is alles door zijn handt geda en/ dan door mijn liste/
Door my is oock Helraen geholpen in de kiste/
Verschoont my in geen straf.
Schout.
Tsa dienaers bindt hem vast'
Op pijnbanck sult ghy voort wel worden ondertast:
En is dit alles waer/ 'k sweer ghy u straf verwerft,l
Dat ghy wel voelen suit ghewislijck dat ghy sterft.
Seious. Laet Styrus dan noch bij Ariame in mijn huys)
Want 't is sijn schult niet/ maer't bedroch van 't Helsch gespuys ;
was uitgegaan, voelde zich ook
1) Invloed van CATS? De Rodenburghsche school, waarvan STRUYS
verwant - letten wij slechts op KRUL en 's meesters Emblemata - aan den dichter van de SpderzseHydin
en de zonderlingetnin-gevallen,waarmeedit stuk en Amst. juffertje nog al eenige overeenkomsttoonen.
2) Zulk een onvoltooideregel is mij anders in stukken van dien tijd nooit voorgekomen.
3) Een c'7ristelijkdenkbeeld - het eerste in 't geheele stuk - in heidenschcn vorm.
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De Jeught is dol gesint/ dwaelt groflyck 0n'DedOChtl j
En oock de Liefde veel in jonghe Lieden wroeht
'k Magh dencken 't voorschick my al dese ramp bercyt/
Dus sullense te saem sijn in een Graf geleyt 2).
Eynde.
Dewyl 't niet nae mijn wil was
Liet ick 'et schiely'ck blijven :
Myn Pen die hiel heel stil ras
Als moed' van zulcks te schrijven 3),
JACOBSTRUYS.
'
14k zuil o7t can Nieto
vinden.
Trouwens
het is naar
uit
niet
die
hier
toen zeer
gemeld ;
schijn
ROSSET,
uit GOULART 5), op wien CATS zich zoo dikwijls
bekend
was 4) en evenmin
is
de namen alien Fransch
het niet;
dan zouden
Een
vertaling
beroept.
of gerucht aan een werkelijk te Borheeft hij een verhaal
klinken.
Mogelijk
uit
dubbelen
moord
het overbrengen
deaux voorgevallen
minnenijd
gebruikt;
Een

bron

van dit stuk

uit een Fransche

allen

heb ik niet kunnen
echter

hart er bij gevoegd uit de geschiedenis
van Ghismonda
van
uitgerukte
en
orakel
waarvan
het
hem
trouwens
dubbelzinnig
geest oproepen
Salerno 6), en
uit de oudheid bekend konden zijn - uit HOOFTS Geraert van
ook voorbeelden
van

het

zeer verbeterd.
hij in dit laatste opzicht zijn voorbeeld
de onderaardsche
Want Styrus raadpleegt
machten, alvorens iets te doen; Velsen
genomen en dus niet meer terug
eerst, als hij reeds den graaf heeft gevangen
kon blijven.
even goed achterwege
kan, zoodat de raadpleging
dit
stuk
om
andere
redenen
Ook
mij zijn beste. De stof wordt in
schijnt
en hij heeft hier beter
door Romeo en Juliette;
alleen overtroffen
bruikbaarheid
Tlelsen.

Maar

dan daar

dan heeft

was. Mij is geen tweede Nederlandsch
eeuw bekend, waarin de held schuldig is en toch zoozeer
en medelijden
wekt. Het is dan ook lang aan 't tooneel gebleven
Immers er zijn buiten den I en en 2en druk, waarvan
veel gelezen.
2 drukken bekend van 1634, een van '42,
kunnen
heb
opsporen,

er uitgehaald,
stuk van de zeventiende
belangstelling
en bovendien
ik

geen

ex.

wat

er uit te halen

1) Ook deze zedeleer is Catsiaansch.
2) In twintig zesvoeters slechts 66n slepend rijm - dat is ongehoord. Als klankschilderingbedoeld ?
Dàn zeer te prijzen1!
3) We6r Hooftiaansche gemaakte nederigheid ? Of is het stuk inderdaad onafgewerkt ?Dat zou den
halven regel en 't gemis van regelmatige rijm-afwisselingaan 't slot zeer goed verklaTeD.
in zijn Borias,
haalt
4) FR. RossET, Histoires tragiques de notre temps, Lyon 1621. NOOTMANS
hem aan, alleen als nROSSET"jen onderstelt dus bij den lezer kennis van zijn werk. Ook de Trag. Hist.
bevatten ons verhaal niet.
'
5) Histoiresadmirableset memorablesde notre temps, Cologne 1610.
Lusti,ge laistoraen?'ofz.Boccatij n. z3 door VANMtLn?:R'rop
g) Decam. IV, i, in COORNHERTS
tooncel gebracht onder den naam Hercilia (1632.)
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twee

v. '44, een v. 'S2, 1) v. '61 , 2) v. 63, 3) v.
het herdrukt werd, is het zeker ook gespeeld.
Romeo

en 7uliettell

'

'71, V. '8I1 en V. '82 ;

en zoolang

Of de Reghel :??

Naer em te hooghm vaert en vlnclat te seer verbolghmf/
Plach dickmael irt 't ghemeen een haeste val te volglaenl/

Ghespeelt
op de Amsterdamsche
Camer,
m.: Juliettes
t' Amsterdam//
zelfmoord]
(enz,) Anno 1634. Kl. 40.

op Kermis, Ao 1634. [Titelpl. z. n. of
voor DIRCK CORNELISZ HOUTHAECIC,

Berij mde "voorrede",
get. De t? dt leert (d. i. J. V. ARP ; DOORNINCIE i. v.)
en waaruit blijkt dat het stuk na Styrias en Ariaane geschreven
is ; tevens wordt
STRUYS zelf daar Styrus
Glzedcnckt
te sterveii
genoemd.
Volgt
lijkdicht,
get.
in vijf deelen, geen uytkomsten.
(KRUL). Verdeeling
een der
Phebidas,
en verneemt
droefgeestigheid
le Deel)

vraagt Romeo naar de reden
Montesches,",
diens liefde voor Juliette 4) (wier schoonheid
zijner
in
den
versvorm
van
Lucelles
lofrede op Ascagnes
hij beschrijft
[L. 10 D. 4o T.]
en Elisabeths
Ph. tracht
op Roddcrich
hem,
[R. en A. ie Hand. le Uytk.]
af
te
hier
alleen
bevindt
zich plotbrengen.
R.,
gebleven,
natuurlijk vruchteloos,
seling onder J.'s venster. Zijn klachten doen haar uitkijken :
Wat claechelycke stem bedroeft ist die ick lu»ster ! ")
Wie of dus eensaem hier gaat spoocken in het duyster?
En breeckt myn dunne slaep. Ach 'k sie door 't licht der Maen
Mijn Heer Ronteo dicht hier onder 't Venster staen/
Ach Romeo! mijn vriendt, ghy moet u jonghe leven
Wel wars zyn, dat ghy u dus stoutlijck gaet begheven
In de ghenade van uwe vyanden wreet!
Die u vindende hier/ met grim'ghe tooren heet.
Om brenghen zouden/ en mijn groot geachte eere
Die soude oock daer mee beschadicht zijn. Dus Heere
Is dit tc vol ghevaer. Rom. Myn leven/ o Goddin !t
(Dat ick om dienen u alieen begheer) staet in
De handen Godts, die daer mee doen mach zijn begheeren.
Nochtans indien yemandt my wou aen 't selve deeren
Ick sou betoonen hem/ voor uwe ooghen strack/
Hoe ick 't beschermen con/ met dese armen zwack :

- -----1) Univ. bibl. Amst. ; atdaar ook '81.
2) Catalogus der veiling T'ongerlo, 1754.
3) Stadsbibliotheek te Haarlem; aldaar ook '71 ; de anderen in de verzameling van Letterkunde
waarin 56k '71),
4) De voorafgaande jongensverliefdheidvan Romeo op eene andere in de ltal. vertelling(Trag. Hist.
aant. op zijne vertaling),heeft STRUYS
zoo meesterlijkgebruikt (verg. VANLENNEPS
I, 3), door SH.??t;sPEARE
blijkbaar of niet aangedurfd, 6f (waarschijnlijker)onvercenigbaargeacht met de standvastigheid,die z. i. een
treurspel-minnaar moest sieren.
5) Wat claechlyck Duytsch is dit! en enckel om te rijmen !
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Hoewel ick 't leven niet soo waert en acht Mcvrouwe
Of 'k soude 't selve wel voor u (zijnde van noot)
Op offeren heel graegh : Want ick sal tot de doodt
Met ziel en lichaem u dienen en eeren trouwe. i)
.
Ghy zijt myn Liefste/ en op aerden andcrs gheen
Ick sal beminnen, Ghy zijt o Goddin alleen
De Baeck daer ick na zcyl ; soo ghy met onghenaden
Het licht myn oogh onthoudtl soo sal ick tot mijn schadcn
Moeten verliesen dit mi;n Schip/ het gheen bevracht
Is niet een ladingb/ die (soose niet naest gebracht
Werdt in cen Ilaven) 't Schip sal helpen in de gronden.
De vracht helaes mijn Lief! dat zijn de diepe wonden
Die my de liefde heeft ghegheven in mijn hert/
Hetwelcke moet vergaen! indien het niet en werdt
Ghcsterket en gevoet door u jonst cn ghenade)
Dus Goddin u beweeght/ eer dat het is te spade.
Ach me! Jul. Vriendt Romeo, ick bidde wilt soo seer
Niet klaghenl want ick my te heflich voel beweghen/
De tranen vlieten my over de Wanghen neer/
Ick ben tot u alree als tot myn zelfs gheneghenj 2)
U alderminst verdriet moet ick deelaclitig zijn/
Hicrom bidt ick u dat ghy ongheveynst aen mijn
Verclaren wilt in 't cort wat ghy hebt in den sinne/
En of op eer en trouw ghevesticht is u minne :
Want soo ghy anders meent van my te cryghen yet/
Ghy sult bedroghen zijn. Rom. Princesse anders niet
Ick soeckend ben van u/ als 't gheen de eer mach lijen :
Tot gheen endt anders ick eerwaerdighe u vrye/
Als om met eer en dcught te maken u mijn Bruyt/
Met u ick wensche I,ief mijn leven t' enden uyt
Van mijn gestelden tydt: ach ! had ick die gelucken)
Geen quellingh/ pijn/ noch doodt en con mijn ziele drucken ? (sic ! j
Juliette. Onmoghelyck ist mijn/ dat ick verberghen can
.
De inwendighe liefd die my staegh tockelt an :
Ick sie u trouwe liefde dus wil mijn herte breecken
Dat ick u niet weerom can doen des liefdes teecken ;
Ick min u dat is wacr/ en ben gheheel de u/
Maer ach lacy ! mijn
te schrickelyck ick gru/
Dat onse liefde reyn sal moeten zijn verlooren/
Door de gruwlycke haet/ die mijn geslacht gezwooren
Het uwe heeft; dies sal myn Vader niet aensien
Dat tot eenighen tijdt ons houlyck mach geschien/
Dit doet myn hoope I"lien) 3i en strekt my droevc rouwe.
't eens, dat "Broer Lourens"
worden
hen den volgenden
Zij
echt zal verbinden,
en nemen afscheid omdat:
Het donckre nacht-seyl in het Oosten opwaerts krimpt
En schemert over d'Aerdt : alsoo de Sonne climt.

dag in den

1) Dit omarmend rijm komt in le. en y. meer voor.
2) Ook dit gekruist rijn ; verg. Griane, 3e D. aanhef ?en Granida : ?Vaert schepters wel", enz.
3) Ook dit rederijkers-binnenrijm ;opmerkelijk bij iemand, die voor 't overige Alexandrijnenschreef;
las en met diens nalevende vrienden verkeerde.
en m. i. hewijs dat hij in dezen tijd BIŒDEROO
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Romeo
B.

L.

vroeg

zijn geluk
eerste Deel

overweegt
altijd in 't

(nog
en
opstaan
met eenige

leest

zijn getijden

en gaat Broer Lourens opzoeken.
Ba?znezt.
en zonder pausa) bespiegelt
het nut van 't
"in

een Boecsken

stil"

1). R. komt en verAnthonius
Cappellets
(J.'s vader),
treden op (nog altijd in 't Ie Deel !)

moeite zijn toestemming.
neef
Thibout
en
zijn
zijn vriend Graef Paris
hun twist met de Montesches,
en bespreken
waarbij Thibout zich doet kennen
als een voorvechter.
met
haar
Voedster
een "Staatjoffer"
en
J.
vraagt en krijgt
A. vermeit zich in 't geluk zulk een vrome dochter
verlof om te gaan biechten.
krijgt

en beweert, dat ouders van dochters meer genoegen
beleven dan van
een gesprek
waaruit
volgt, dat even aan RODENBURGHS redetwisten
is
echter
veel
en vloeit (moet men toestemmen)
't
korter
denken;
vrij

te

hebben
zonen -doet

natuurlijk

uit den toestand
Waer

voort.
Romeo

41le biiiiieii.
en Juliette van Pater

aL?ordE??z.
Lourensghetroltt
de groote Cupidon (sic) zijn borst
beklaagt
zich, omdat
en besluit
heeft geraeckt
ten huwelijk te
J. (want haar geldt het natuurlijk)
zich weder onder haar venster.
Binnen.
R. bevindt
Zij laat de
gaan vragen.
knecht
haar
en
klimt
in. (Men
"koord-leer"
bezorgd hecft), neder;
hij
(die zijn
dat een der galerijen bezijden het tooneel2) hier eerst het
zal moeten aannemen
Vertooninghe,
(2e Deel) Paris

zichzelf met
en als R. boven is, de kamer voorstelt).
balkon,
Zij vergelijken
en gaan binnen.
van huwelijkstrouw;
De Voedster
in alleenallerlei toonbeelden
hun
van
en
een
voorts
van...
CATS-achtige beschouwing
toestand, 3)
spraak geeft
der Amsterdamsche

huismoeders.
Intusschen
breekt de dag aan
Paris en nog twee »Cappeletten"
b'izazzezz. Thibout,
van wie nadat zij binnen gegaan zijn,
beramen
een aanleg
op de Montesches,
Phebidas
e. a. "half beschonclien
Twist
zij zijn te gast geweest.
uytkomen" ;
doch Thibout
steeckt daer na, na hem."
R. komt, "wil scheyden
en gevecht.
Toch blijft hij verzoenend
slczet ¡Zll Romeo ende hij
maar "Tlciboiat`
spreken,
verweert laean soo, dat Thiboltt dood blfjft."
de heerschzucht
en

R.

neemt

afscheid.

Dewijl het wesen nioet/ onlfanght dan daer u loon.
Th. Ach mij 1 ick sterf/ o Godt ontfanght mijn in u throon.
Ach ach wat onghevalj wat onverwachte rouwe.
P.
R. Volgt my mijn vrienden/ laet haer 't Lichaam zelschap houwen.
s'l?outt?sc?aes
bi1lJlen.
en draqeii 't dood liclraczrz bÙl1loz.
De Capellets klagen inderdaad
1) "Een Pater noster en Ave Maria vooraen".
Zou STRUYSroomsch zijn geweest? Protestanten waren destijds niet zoo gocd op de hoog:e van
roomsche gebruiken; of vonden geen vrijheid om ze af te beelden.
het Amst. Tooneel, tegenover blz. 76 ; of de be.,zchr.irr Bibliotheekv.
2) Zie de plaat bij VIYBRA?tnS,
6 vv.
Noord e?i T.2iid
dus blijktniet, dat hij SHAKESPEARE
Hist., Sz'ttuYS' bron?
3) Ook in 't 3e verhaal van 't Ie Deel der
gekend heeft.
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(3d Deel). Gord)lnelZ open, de Cappelets in derl i-ouzue met Izet doode Lichaem
De
vait -,"Iziboitt. De M ontesclzes aeit d'ctrtdere z)/ae om Romeo te ontschuldige1z.
Beer cn Raet Vtln
Alle Binizeii. J. klaagt haar leed ;
verbannen.
levenslang
maar
dan
:
R.,
beschuldigt
'
\Yat segh ik ? 0 ghy snoo en venijnighe tonghe
Wat spreekt ghy ? Hoe derft ghy soo stout en onbedwonghe
Last'ren den gbenen/ die ghegheven zelver lof
Van zijn vyander werdt. Hoe mach ick doch soo grof
En sonder reen de schult op Romeo zijn steeckent ?
Daer hy by yeder een onschuldigh wert gereeckent.
O mijn Lief 0 mijn Man! hlijn herte crimpt te saem
Door leetwesen en spyt/ aat ick my niet en schaem
U soo teghen te zijn. 0 mijn onnoosel beckjel
Waer sulje langer heen ? in welcke plactse trcekje
Daerje u toevlucht vindt ? Nu ick u in de plaets
Van verantwoordenJ no gae segghen soo veel quaets.
.
Nu dan myn waerde Man! wilt voor mijn ondanckbaerheyt ? 1
De voldoeningh ontfaen/ ontfanght dan tot mijn zwaer leyt )
I)e offcrhande van mijn leven/ met het gheen
Soo aalslyck heeft gewraekt teghens u trouwicheen
I3edreven/ 'k 'Yreeeken sali ay me ! wat wordt my banghe.
Juliette le,-ht ¡zaer op haer Bedtle.
komt en meent haar dood te vinden, - doch zij "becomt
De Voedster
dat Romeo's ban wel spoedig zal
troost haar met het vooruitzicht,
wederom" worden op-elleven ;
en gaat Broer Lourens vragen, waar hij nu is.
Romeo

wordt

Romeo sich ter sclzuyl onthoudende in lzet Clooster.
Romeo ko??ztuyt met Broer Laitrens.
Deze
>

Br, Lour.

.

doch met minder vrucht.
Juliette,
Rom. 'Vat ist/ of door de tijdt
Ick weder comcn sal: 't is my te groote spij t/
En al te groote schandt ! by alle eerbre Mannenf
Dat ick dus uyt mijn Stadt ben als een guyt verbannen.
Neen Soone/ 't is gheen schandtf dewijl dat yder weet
Dat ghy ongaren hebt ghedaen u feyt soo wreet:
Denckt dat voor desen zijn ghebannen so veel vromen
De cloecke CamiiÙts gebannen wierdt uyt Romen
OnschulJigh,' gh'lijck oock Publzus Rutilius,
Scipio Nasica, als mede Metelliiis.
Oock wierdt Tllemistocles van 'i ondanckbaer Atlzee?ze?r
Ghebannen/ na dat hy het veel deught had ,edaen/
Als Zi?cxs,)?bzrlra,s
mee. Wat hebt ghy dan te weenen ?
Daer 't met die Helden cloeck alleens soo is ghegaen.
Dat ghy ghebannen zijt en durft ghy u niet schamen 2).

troost

hem

als de voedster

1) %Velkeen klerraoon, om 't lieve rijm !
2) Heeft Broer Lourens nooit gehoord van verbannen en erger behandelde Chrntenen? Wij zien hier
weder, hoe weinig scherp romantiek en psetido-klassiekeigenlijkgescheidenwaren.
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van Juliette. De pater voert hierop
nu klaagt hij over zijn scheiding
mond
beter
De
in
die
aan,
zijnen
voegen, doch zonder meer baat.
troostgronden
en men spreekt
nacht afscheid
Voedster
komt;
af, dat R. in den aanstaanden
L.
raadt
dit
alweder
B.
komen
nemen.
zal
af,
tevergeefs.
Maar

Br. Lour.

Neen Pater/ haer te gaen besoecken ick niet laet/
Al wist ick dat de straet daer ick gae over henen/
Waer soo vol Nickers/ als vol harde Keysel-steenen: i)
Ja al wist ick ghewis dat ick daer sterven sou/
Soo wil ick evenwel besoecken gaen mijn Vrou/
En 't afscheyt nemen droef/ want in myn sinnen dwerrelt
Dat ick niet weer met haer als in de and're Werrelt
Sal spreecken : hierom ick dit lest niet laten can,
Als ghy wilt/ Godt wil u daertoe helpen dan.
Komt gaen wy in mijn Cel/ verwachtende den avont/
En bidden Godt dat hij u wil bewaren t'avont. Beyde biiiiie,-t.

van J. afscheid, (niet zonder gevoel geschilderd).
(4e Deel) Na alleenspraak
in
wil
hem
manskleeren
volgen; maar hij brengt haar onder 't oog, dat haar
Zij
vader dan hen beiden zal doen opzoeken
en dooden;
drie
oefent zij daarentegen
kan
wellicht
van
dan
het
maanden
banvonnis
hij
opheffing
geduld,
verkrijgen ;
en

zoo

berust

niet,
hierin,

dan wil hij met hulp
hoewel noode.

zijner

vrienden

haar

openlijk

ontvoeren.

Zij

hoe de tijdt vervlieght/ daer slaet de clock al vier/
.....Och
Mijn alderliefste vrouw/ ick moet my haest van hier
Begheven. 7itl. Is het alree soo laet ? dees nachte/
Dunckt my vecl corter als d' half uur die 'k nae u wa?hten.
Mijn hert schrickt ala ghy seght van gaen/ en evenwel
Soo wcet ick dat het niet aers moghen wesen sal,l
Dan o mijn hertje/ wilt voor alles niet vergheten
Dat ghy door Pater my dickwils bescheyt laet weten
Hoe dat het met u gaet: Want myn leven dat t staet
Aen de welvaart van u/ en soo 't u qaalych gaet
En dat ick het verneem/ of dat ghy quaemt te sneven
'k Sal niet een oogenblick nae u myn waerde leven/
'
Doet my doch alles cont. Rozn. lck sal myn waerde Lief
U dickwils senden in myn af-zijn eenen Brief
Daer in' ghy sult sien hoe ick myn banningh vare2)
Mijn tijdt genaeckt. Yiil. Amy! Rom. Wilt doch dees drocfheydt sparen.
')ul. U afscheyt doet my Lief het hert soo seer bezwaren/
Al of wy nimmer ;veer te saam souden vergaren.
Rom. Stelt wech die fantasyi 't is doch maer ydelheyt
.
Dat u dus twyfeligh nu op u herte leyt/
Denckt niet of 't zwaerste slaegh, maer wilt u 't goetst inbeelden
3
Nu met dees kusjes dan/ o beelde van myn beelde/
5
aan 't bekende woord van LUTHERgedacht ?
1) Heeft STRUIJS
2) Sic. Om er een versregel van te maken, zal men moeten lezen :Daer in ghy sicn sult, hoe ick in
myn banningh vare.
3) Welk een rijm - en welk een zin !
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Ncem ick o.orlof van u. 'k Moet gacn/ het is hoogh tijdt
Ach ! bitter scheiden/ 't geen mijn 't hert aen stuckcn snijt
Ick sterve Lief van rou. Rom. 'k Bid doch gheciuldigh zyt/
En dese quellingh van u tender herte smijt¡l)
Het bedroeft my oock wel/ dan het moet doch geschicdcn
Adieu mijn Vrouwe. Jul. Ach ! de ziel wil my ontvlieden.
Adieu myn lieve Man/ blijft my altijdt ghetrouw
Gh'lijck ick u blijven sal. Rom. Op Aerden ick gheen Vrouw
Meer lieven sal dan u/ ja ick en sal soo langhe
Niet blijt noch vrolijck zijn tot ick u weer ontfanghe,
_7tt4 0 lieffelijcke IVtondt/ laet ick u voor het laest '
Want kussen. Ay mijn ziel. Iiom, Nu moet ick voort met haest.
Ick dael/ blijft lief te vrcen/ en hoop dat door 't verandren
Ons quellingh en verdriet in vreught haest sal verwandr-en.
Adieu voor 't lest Hij klimt weder a/.
Adieu mijn eenigh Vooght en Heer/
Van droefheydt val ick laes ! in zwijmelinghe neer.
Juliette

.

y

Bij 't afscheid in Romeo and Julzet steekt dit zeker nog al af. Toch is het
en gevoel ; en ook oorspronkelijleer,
niet zonder natuurlijkheid
daar SI3AKESPEARE?
heeft gebruikt,
prenant le bien ou il le trouva, een "wachterlied"
volgens gewoonte
dat ook HOOFT heeft nagevolgd 3) ; terwijl STRUYS, zoover ik kan nagaan, uit
Maar zijn
(in de Trag. Hist. is het afscheid geheel anders;.
als
Amsterdamsche
spreken
burgermans-kinderen,
terwijl zij,
van Bandello,
trouw aan 't verhaal
handelen
als hooggeboren
Jtalianen ;
bij
SHAKESPEARE stemmen woorden en daden ovcreen.
eigen vinding putte
en Juliette
Romeo

van R., veriiefde van Paris ; weder alleenVolgt klagende
alleenspraak
van
en
R.
met
weder alleenspraak
zijn knecht op weg naar Mantua;
gesprek
Haar vader belooft hem haar te "bepraten"
spraak van P. : J. heeft hem afgewezen.
wil
zal
n.l.
volstrekt
niet hebben, dat zij gedwongen
hij
(een goede trek)
worden.
De vader, alleen gebleven, neemt zich niettemin
voor dit te doen ; en
haar
dan
ook
te
onterven
en
tc
sluiten.
dringt
op
Wat sal ick arme doen ?sal ick my stelicn tegen
De wil mijns Vaders? die ginslijck sonder Lewcghen
My niet verhooren wii/ 'k ben schuldigh als een Kint
Dat ick ghehoorsaem tgecn daer hy toe is ghesint.
Sal ick my laten dan met twee tcgh'lijck vereenen ?
Sal ick soo lichtlijck dan ontrou doen aen den ghenen
Die my soo troulijck mintl en die oock in mijn hert
(Als 't acnghenaemste van mijn siel) gheoffert wert.
1) Dit is het tweede viervoudigrijm in tien regels ; dus geen toeval of vergissing,maar in 's dichters
oogcn een schoonheid.Trouwensbij de Spaanschetooneeldichterskomenwelklinkdichtenin de samenspraakvoor.
stukken
2) Versta: zij verlaat de galerij, die hier 't balkon moet verbeelden,gelijk vaak in VONDELS
de tempeltinne, elders een torer, enz.
3) Galathea zie de dagh komt aan (enz.)
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Neen, neen/ al soude oock mijn Vaders tooren dyen
Soo groulyckl ghelijck die der Helscher rasernyen :
Al sou men oock om 't wreetst my duysent doon doen an
Soo wil ick nummermeer mijn Romeo! mijn hlan t
In't minste ontrou zyn : soo sal ick eer aenraten
Myn zelfs te dooden/ als dat ick hem sal v erlaten.
Maer ach! wat zegh ick al ? Het is vcel eer geseyt
En voorgenomen/ alst in 't weirick is gheleyt
.
Of ick al sterven wou/ hoe sou ick daer toe comen ?
Wat weet ick; het ghevaer dat mocht mij door het schromen
Beletten. 'k Stae in anghst) en van dat ongheluck
Schrick ick voor vaders toorn/ soo oock door dese drnck
Ick mijne Wanghen bleeck met tranen mocht begietcn/
Ach ick rampsaligh doel/ op wien ghestadigh schieten
De schicking en Fortuyn /de pylen van elendtj 1)
.................
Indien ick (Godt behoets) my nu op nicus liet trouwens
Met Paris, ick en sou dan mijnen eedt niet houn?-on
Die 'k mijn Romeo zwoer voor Godes aenghcsichtf
Ick sou te buyten gaen mijn ecdt/ mijn Echt,I en plicht t
1-n in vuyl overspel sou 'k my moeten begheven/
Dewijl mijn Echte Man noch was ghesont in 't leven,,
En laes! mijn lieve Prins en recht beminde Man
Die sou ellendibh zijn een \Veenaer droevighl van
Een soo trouloose Vrouw, wien hy soo iroulyck mindeni
Noch (t' sijn spijt) haer ginck aen een ander binden2)
Neenlcer dat sal gheschien soo bid ick dat de Aerdt
Van een scheur en my in haer zwarte l;cel bewaert.
Eer weasch ick dat het Vier des hooghen Hemel dale
En al sijn hittigheydt op mynen boesein strale/
Soo dat gheen dwanck of doodt my tot dit houlijck hael.
Ay my ! 'k zwem in verdriet/ mijn leden altemacl
Die heven. Ja den Hel clunckt my can sco vul pijn
En benauthedenl als dit magre lijf niet zijn.
bitter verlegen, en beangst
Zij besluit L. te gaan spreken;
deze, natuurlijk
haar nu vast voornemen
zichzelf te dooden, f;eeft haar een
dat
uren lang ; hij zal intusschen
R. waarschuwen.
veroorzaakt,
schijndood
veertig

door

't volgend tooneel blijkt, dat zij haar vader heeft gezegd door L. tot andere
te zijn gebracht;
en verheugt
P. zich hier over.
gedachten
e
haar
zendt
voedster
het gif in te nemen
weg\ Aarzelend
(5e Deel) J.
ziet zij den geest van Thibout
dood voorspelt.
die haar aanstaanden
verschijnen,
In

1) W'elk een zinsbouw! en welk een wereldbeschowvingvoor cen Christin! Toch meen ik ondanks
deze en andere onhandighedcn hier niet meer een Amsterdamsch burgerjuffertje te hooren, maar een
Nederlandschearouzu,
2) Hier is stellig iets uitgevallen. Leest men "En die noch", dan zijn de zin en 't aantal lettergrepen
ten minste in orde ; naar inaat tnoet men bij STRUYS
maar liever niet vragen.
3) Hier blijft zij bijna woordelijktrouw aan de vertelling en diep beneden SHAKSPEARES
Juliet, die
66k aarzelt, maar 't gantschanders uitspreekt.
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te zien, die haar
waant zij een menigte geraamten
verbijsterd
geheel
en
om
aan
te
dit
drinkt,
halen ;
afgrijselijk
gezicht
den slaapontkomen,
STRUYS te prijzen zou zijn, ware hij niet
een trek waarvoor
haastig op -

Hierdoor
komen
drank
weder

kant

dood,

en

en klaar
roept
meer

droefheid,
SHAKESPEARE.

uit de vertelling
Voedster
vindt haar schijnovergenomen.
deze komt met de bruiloftsgasten,
daarna P.; algemeene
vader;

gelijlvloersch
Door versvorm

maar

ook

minder

gezocht

uitgedrukt

dan door

is opmerkelijk:

(Prcris.) 0 gruii,elycke doodi, hebt ghy u niet ontsien
Een soo schoonen t'ontsielen,
Soo mach al dat hier leeft wel vrcsen/ want wicn
Sult ghy dan nict verniclen ? ---R. een bode. Maar v66r dezen komt zijn dienaar Pedro, te Verona
- en nu wordt de tooneelconventie
hem
van
J.'s dood berichten
achtergelaten,
buiten zijn zinnen den tijd STRUYS te machtig: Romeo geraakt van droefheid
L. zendt

de onderaardsche
christen,
hij, al is hij honderdmaal
goden aanroepen;
tot Proserpina.
Tot
en doet dit dan ook, op 't rijtjcn af, van de Eumenides
en
alleen
besluit
Lourens'
gebleven,
hij vergif te gaan koopen.
bezinning gekomen
bode komt, maar vindt hem niet meer te Mantua en besluit terug te keeren.
weer de lyrische vorm:
R. komt op 't kerkhof dus mod

Ick Com hier om geen lust, maer om de plaets te soecken,
Daer mijn beminde rust/
Dc wreede plaetse, die waerdigh is te vloeckcn
En oock te zyn aecust : Breekt
uitspreekt

het

graf

open

(waarbij

Pedro

zijn angst

tamelilk

gracioso-achtig

I).
Ach my! wat sien ick? ach ! hoe my het herte schrickt.
Mijn vrouwe/ most ick dan op dusdanighe wijse
Weer by u comen ? dat ghy niet op en cont rijsen
Om u soo lieven Man te heeten wellecom ?
Helaes! het lieve Montje dat is cout en stom.
Wat ick ick haer streel en cus sy en can my niet toonen
Een vriendlijckheydt weerom/ mijn waarde oversclioone
t Schijnt dat het Aerdrijck was te slecht om u pcrsoon
Te draghen : hierom u Godt inden hooghsten Throon
Een plaetse heeft besteld/ daer ghy in vrolijkheden
Nu zijt/ ghelijck in rouw ghy waert op Aerd beneden.
En hierom waerde Vrouw/ om dat ghy sijt soo wel
Sal ick trachten dat ick u haestclijck verse]/

i) De gracioso is altijd lafhartig. Deze overeenkomsten de naam Pedro docn vermoedcn, dat STRU YS
hier onder Spaanschenindruk werkte. In de novelle staat er niets van.
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Ons vleesch blyft hier te saem/ en k hoop myn ziel sal vinden
De plaetse daer oock is de ziel van mijn beminde l).
Ify kryght het vergif.
Comt/ comt/ en helpt my/ o eenighe Medecijn2).
Dat ick raeck inde vreught/ en van dees Aerdtsche pijn
Ontslaghen/ mijn ziel snackt na d'uytganck van het leven!
Laet ick mijn Engel dan noch eerst mat Kusjes geven.
Dan siet hier leyt een Man belraven waer af 't wesen
Byna al is vergaen/ och ! dit sal TMbo!tt wesen
Och Cosyn Tlzibout! och ik bid verrotte Romp
Vergiffenisse/ van dat ick u heb soo plomp
De ziel ontjaeght 3) En soo gh'u aen my soeckt te wreecken/
Wat eyst ghy meerder wraeck? als dat ick selfs sal breecken
Myn herte met fenyn ? wat can ick grooter straf
Ontfaen? noch [moet?] ick oock hier in u eyghen ,raf
Begraven zijn. Spoet u dan Romeo, de iiachte
Is al op 't hooghst: ach my ! met welcke groote crachte
Wort ick weerhouden, ach! myn jonghe leven beeft 4)
En 't schynt of het niet hadt noch langh genoegh gheleeft.
Dan al hoe schoon dat my het leven comt te vooren/'
Soo heett 't geen macht om my soo seere te becooren/
Dat ick myn opset laet : want de ghedachtenis
.
Van myn beminde my een spocd'ghe aendryver is;
En nu dat ick haer mis soo wil ick mede sterven/
Om door de doodt weerom haer by-zijn te verwerven.
fly eet het vergift iii.
Adieu dan boose Werlt. Dit is de leste sinaeck
Die myn tongh hebben sal: ach ! pijnclijcke saeck/
Het herte brandt my af! myn Lief dat ick voor 't laeste
U noch omhelse/ want de doodt comt my verhaesten,
Ach Godt! vergheeft myn daet ! en laet ick doch een vonck
Voelen van u ghenaed/ terwyl ick uyt dit jonck
Leven verhuyse/ wilt o God mijn ziel ontfanghen
Daer mijn Julictte is 5). Amy! wat wordt ick banghe! t
niet roomsch was ; hoe had hij zoo vierlcant tegen
1) Hier blijkt duidelijk, zou men zeggen, dat STRUYS
de leer zijner kerk omtrent den zclfmoord in kunnen gaan! Maar 1°. geen enkele christelijkekerk (en hij
hceft toch stellig tot eene of andere behoord) acht den zclfmoordgeschikt om gelieven, door den dood gelaat de
scheiden, in zaligheid te hcreenigen ;2°. de zonder twijfelroomsche dichter der twee Conincskindereii
koningsdochtcr, (lie om gelijke redenen als Romeo zich verdrinkt, daarbij zeggen: ,Adieu myn suster en
broeder, Ic vare naet hemelrijc".
Dit is een uitvloeiselder middeneeuwschegelijkstellingvan hemelscheen aardsche liefde, waaruit volgt dat
alwat uit liefde (zij 't ook z°er aardsche) gedaan wordt, minstensgeoorloofd, zoo niet loffelijl:is. En deze
denkwijzeheeft in dichtkunst en volksgevod de middeneeuwenlang overleefd. Spreekt zij nict nog mee in
de lnedendaagschebewonderingvan Tristait ulld Isolele?
2) Schijnbaar ontbre;kt ook hier een lettergreep ; maar de Svarabhakti-ujtspraakhellept, volJegt,arretn
sterrek enz. werd niet altijd in 't schrijven aangegeven.
regel zes misgrepen ! 1°' tweemaal achtereen slepend rijm ; 2°. de belangstellingvan den
3) In
toeschouwermoet alleen op Romeo en Juliette gericht zijn ; 3°. het oogenblikis zoo slecht mogelijk gekozen,
om hem aan de verrotting te doen denken 4°. R. heeft Thibout enkel uit noodweer gedood ; en dus geen
vergiffeniste vragen g; 5°. hij heeft zich ook volstrekt niet plomp gedragen ; 6°. in zulk een zinsverbandaanhier woordelijkvolgt.
dien STRUYS
spreken met Cosijn !De schuldige is BELLEFOREST,
zelf, niet van BELLEFOREST.
4) Een uitmuntende trek; en van STRUYS
heeft hiervan weder niets.
5) Uitmuntend !waar Juliette is, daar is voor hem de hemel. BELLEFOREST
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O bitterheydt des doodts ! ach nu !ick sterfj hct zweet
Breeckt uytj en als een vier is my het herte heet/
Door 't gift/ ach ! ach ! ick voel de ure is ghecomen :
Ick schey ! o Godt laet my tot u zyn op ghenomen.
Hy is doodt.
7ulielle oizlquae,ckeiidesiet Romeo.
A my ! waer ben ick hier! is niemandt hier ontrent ?
Ach : van ben0utheyc1t staen mijn Hairen overendt;
Wie of my heeft ontwaeckt ? ich denck dat dese lichten
Het ghedaen hebben ; och ! had ick in dese dichte
Slacp doch ghebleven/ 1) soo had ick myn droeffenis
Niet weer ghcvoelt. Wel waer of Pater Lourens is ?
Hier leyt een Man by my. Ach ! ach! het zyn de leden
Van mijn Romeo liel ! 0 mijn beminde Man/
Hoe zijt ghy hier gheraeckt? Ach ! ghy en cont niet van
My blijven nae ick sic/ ghy comt my hier besoecken/
Die in myn herte dit bedrogh wel mach vervloecken.
Wat heeft u (o myn helft ! (tot dese daet gheport ?
Dat ghy hier op dit Graf u leven hebt gestort ?
Ghy hebt het valschc stuck van myn slaep niet gheweten/
Dus om mijn wille hebt ghy u in 't Graf ghesmeten,l
Om mijnentwille helft ghy u tot in de doodt
Begheven/ dus sal ick u oock navolghen/ soo 't
In myne machte is/ wat zal my meer gebreecken
Als Tisbe of Dido? die haer hebben doorsteecken
Ter liefde van haer Mans. Hier heb ick mijn Liefi zwart;
Sy trecki ?yrz 5waert NY!.
Dat my gheleyden sal by mijn Romeo wacrt
Die nimmermeer en connen tsamen zyn verscheydcn/
In een Graf sullen oock sijn onse Lichaems beyde.
Dus \Vere1t dan adieuf siet wat 'k uyt trouheyt ly/
Ecn lcven na de doodt daerna verlanghet my.
Dat my vergheven sy o Godt dat ick bedrijve'
En siet de swackheyt aen van de verflaude '\Vijven,2)
Ach me ! het is ghedaen.
Sy doorsteeckt lzaer selven.

.

Lourens
in

den

de ouders
geeft
eenigen
prachtig
eischte,

komt

.

en welet Pedro, die op 't kerkhof ingedommeld
is ; zij gaan
en vinden de lijken.
Lourens beklaagt
hen en belast Pedro

grafkelder
te waarschuwen.

Jammer,
nog de
tijd

niet verder gevolgd heeft. Zij toch
dat STRUYS hier de vertelling
Als eerst na verloop van
der
veYZOeni?ag
vijandige
geslachten.
wel is waar ; en den plotselingen
ommekeer
(bij SHAKESPEARE zoo

dat hij Capulet geeft), dien het toolieel hier
uit het karakter,
afgeleid
heeft STRUYS blijkbaar
als Romeo's verandering
evenmin aangedurfd,
van

1) Zulk een nenjambement"zou toch, geloof ik, zelfs VICTORHUGOhebben afgekeurd !
andcrs juist hier zijn voor2) Jammer dat dit slot zoo uit den toon valt. En te meer omdat STRUYS
beeld zeer verbeterd heeft: bij B. toch komen Laurcns en Pcdro in 't graf waar Juliette ontwaakt -- en
laten haar in haar wanhoopailee:1.
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in plaats van verheffend,
het treurspel
Dat hierdoor
in 't begin.
genegenheid
werd zoo niet afgrijselijk
ei, wie durft STRUYS kwalijk nemen dat hij,
akelig
Maar
eeuwer zonder kennis van de Grieken, dit niet heeft begrepen ?
zeventiend'
hebben
een werkelijk
is het toch!
treurspel
Hij zou anders tenminste
jammer
geschreven.
Met de bruyloft van Pluto Ghespeelt op de
Ghedruckt
t' Amstelredam
de ontschaking)
in de Warmoevoor CORNELIS DANCKERTSZ, Papiere Cunst- en Caertvercooper
kl.
8°.
Anno
1634.
straet, int Fusteijn-Vat.
C. D. (stellig de
de
Voorrede
geteekend
Spotters",
wan-gunstighe
"Aen

van Proserpilla.
Ontsclaakinglt
Academie.
Amsterdamsche
(Titelpl. :

"'t is my niet weynig tegen 't hart (6 ghy deughd-hatende
beginnend
van onsen Amstelschen
STRUYS
veeren
dese naegelaten
(die soo
ghepeupel)
de
van
u dolle
onder
onbemorst
bewaert
clauwen
voor
zyn geweest)
my
lange
te laten swerven"
beweginghen
Willen
we dat ,,zoo langhe" nauw nemen, dan moeten we besluiten dat

uitgever),

Want dat dit stuk kort v66r zijn dood is
1634 is gestorven.
uit
het
get. HUMANA
grafschrift, de "Lyck-K1acht"
blijkt
eigengemaekt
geschreven,
en 't Klinck-dicht
Waartoe
toch anders
VANA (wie is dat?)
get. E. F. B.
deze juist voor dit stuk te plaatsen ? De andere, behalve Styrus en,
zijn
STRUIJS

lang

evenzeer

eerst

van vorm

In

v66r

na zijn dood uitgegeven.
Vclgt een gedicht van hemzelf, zonderling
boven
en
blz.
inhoud, eindigencl:
190)
(zie
Daer is niet prijslijcx, alle daden zijn bedwonghen,
Veylich, machtich, en stout, vind ick alleen de tongen.
't

stuck

zelf

heeft hij Ovidius, Metam. V, 340, 572 op den voet gevan
de "dochteren
reizangen
Achiloys" en de Danoiden inlasschende.
volgd,
Naar daar op 't einde van het vierde "Deel" Proserfina's
lot reeds beslist is en
zelf Ascalaphus
reeds in een uil veranderd,
er
toch
terwijl
vijf deelen, zegge be.
Charon Tantalus
moesten
enz. over hunne misdaden,
zijn, ondervraagt
drijven,
die hij toch zeker reeds lang kent. Daarop gaan ze saam ter bruiloft.
eit Radamantus
sitteiz aen tafel,
,,De gordiJnen
ganz open. Pluto Proserpina
alleen

iiiet de Belides staende by Pluto", die de nieuwe
Megera
- tot
nog al natuurlijk
aanspoort.
vroolijkheid
Furiën
Charon
"De
singen voor,
T'itijzis [sic], Tantalus,
Sisiphus en Ixion
dansen met een ronduz dans." 1) Niettemin
blijft ook Proserpina
treurig, en daar
Pluto's aansporing
tot vroolijkheid
niet baat, stelt hij voor naar bed te gaan; en

Alecto en
Tisiphone,
gasten vruchteloos

1) Op de bijgevoEgdeplaat zijn zij afgebeeld als middeneeuwscheduivels - een goede uitdrukking
voor het dooreenwarrenvan Germaansch-christeiijkeen klassiek-heidenschedenkbeeldenin dit en alle derge!ijke
geschriften.
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bespreekt
grooter

die ons verbazen zou, zoo wij ze niet nog
dit met een openhartigheid,
bruiloften
van dien tijd, op werhelijhe
in
gedichten
aangetroffen

hadden

voorgelezen.
bedeekt al smetse1Zde.
Alle bi?a?aera, de Gasten worden met de gordijn
Ceres (hier staat nogmaals
Vyfde Deel) verheugt zich van Jupijn te hebben
haar mag bezoeken.
De Danaides
en
deze
dat
zingen
zij Proserpina
verkregen
van 't stuk :
een bruiloftslied,
m,i, het beste der lyrische gedeelten
Slaept nu ghy Godlijck paer
In mackelycke kusjes,
Genietende te gaar
De Hemel-soete lusjes.
Al is u Venus veer,
Sy sal haer snelle crafjes
By u wel laten neer 1)
Onsichtbaerlyck en safjes.
Wat meught ghy o Godin
Met heet clopperde vreesen
(Voor dit vermaeek der min)
Soo seer bevangen wesen :
Ghy siet dat Dier en Mensch
Ja selfs de Goden mede,
Dit houden voor de hoogste wcnsch
Van alle soetigheden.
Wot ghy u schoone leen
En dees bevallijkheden
In Maeghd'lickheyt alleen
Gansch sonder vreught besteden ?

Soo sou het schaam ghebloos
En u bcquame gaven
(Ghelijck als een verwelckte Roos)
Den ouderdum begravcn 2)
Nu sult ghy in de spijt
Van den ghewieckten Mayer
Blijven grocyen altijt
En hoe seer desen drayer
Alle dingen verkcert,
Hy mach u niets besnocyen :
Want als ghy al u jeught ontbeert,
Sal s'uyt u kinders bloegen
Dacrom zijt wel-ghemoet,
Omarmt u Bruydegomme,
Lieft hem ghe1yck 3) hy u doet :
't Sal u luckig becommen :
Ghy weet Princesje waert
Doch wel dat ghy niet wcder
Sult comen in hct licht op Aart,
Maer blijven by ons nedcr.

Ceres

en krijgt het paar te spreken, leest Pluto de les en deelt
vraagt
hem Jupijns besluit mede, dat Proserpina
slechts de helft van 't jaar in de onderzal doorbrengen,
wereld
vindt (C. zeg t
waarin hij berust
en zij vertroosting
eenmaal dy, trouwens in 't rijm). Verzoening ;
bevel van Pluto, dat nu de sondaers
in de pijn moeten.
die hierover klagen en tot slot goed
Rei van Danaides,
den toeschouwer
met Catsiaansche
waarschuwen.
rederijkend
toepassing
"Toegift"
en wat men minder zou verwachten:
als
natuurmy the.
verklaring

weer

zonder R. of
Volgt nog een uitvoerig : gedenk te sterven ! in alexandrijnen,
kleur en zonder cenige betreliking op het voorafgaande treurspel, en dan: Fini s.
Het is bezivaarlijk
aan te nemen, dat hij de reddeloos on bruikbare Proser6f zij is hem
uit
pina-stof
eigen beweging heeft gekozen zonder bijbedoelingen ;
of
door geleerde
vrienden
gelijk de Toegift zeer sterk doet t
opgedrongen,
vermoedea het huwelijk zijner hopeloos beminde schoone met een rijken ploert
Prot.

1) Blijkensde volgende strofen ontbr. hier een voet. Misschienwerd gezongen F3ij u, bij it."
2) Hoe kon dat ?Zij was immers reeds voor de schaking een godin.
3) Stellig gezongen :"g'lijk."
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COSTER en VELDEN
Ook beide tegelijk is mogelijk.
heeft hem er toe gebracht.
rieden hem aan, stof te zoeken in de Metamorphoses;
of stelden hem verschillende
daaruit
en
deden hem aan dit
onderwerpen
voor;
zijn persoonlijke
omstandigheden
de voorkeur geven, Zoo laat zich ook zijn verloren Helvaert van Orpheus verhlaren:
zoo verliest de mensch het ware geluk
door omzien...
Orpheus verliest Eurydice,
zal hij er bij gedacht hebben.
door omzien naar geld en wereldsche
grootheid,
De tweede
ze
zoo
te
toegift
noemen) is naar allen schijn omtrent
(om
en uit dezelfde stemming
als het voor 't stuk geplaatste
ontstaan,
tegelijkertijd
"Epitaphium
stige doodt":

oft Graf dicht,

Ghemaeckt

onzen

door

Poeet/

voorsiende

syn comp-

Mijn vrienden, wilt doeh om mijn doot niet droevich zijn;
Wilt my mijn groot geluck afgunstigh niet benijden,
Levend was ick my doot, om u 't leven te wijden,
Doot sterff ick heel voor u, om leven heel voor mijn.
Ick wil en can niet.'
J. S.
en

samen brengen
schier tot zekerheid,
dat de Ontschakinghe
zeer kort
dood
is
Omtrent
oorzaak
van
dien
dood
of
tijd
zijn
geschreven.
geven zij geen
't Is mogelijk
van hem heb ik nergens gevonden.
Andere kleine gedichten
liclit.
de
in
dat er schuilen
onder de vele naamlooze
maar wie
Liedeboeken ;
stukjes
beiden

v66r

zal dit uitmaken ?
KRUL ook dit gemeen, dat wij gaarne meer van hem
en lofdichten
den stijl dier
brengen wij bij de opdrachten
zoo
in
dan blijft toch
en bovendien
het de 1llortiblts nog
hoog
rekening,
dagen
buiten
een
indruk
van
hem
dat
de
dien alleen een
hadden,
over,
schrijvers
twijfel
En
uit
kan
de opdracht
en beminnelijk
bepaaldelijk
geven,.
jongeling
begaafd
zouden

STRUYS

heeft

weten,

Al

van Proscrpina
spreekt
Doch nog
miskende.
zuiverder gevoel
van de eischen
van zijn eerste
der vertooningen

zijds

tot een

de overtuigde

verdediger

van een door

den grooten hoop
van niet geringe gaven :

duidelijlcer spreken zijne werken
dan IIODENBURGII, meer idealisme dan BREDEROO, meer begrip
dan HOOFT of VONDEL. En hij die reeds
der tooneeldichtkunst
maar kinderachtig
werk af het gemakkelijk
rederijkers-hulpmiddel
die

reeds

in

derde

werk

den

smaak der
of
tusschenspel
bijfiguur aan te
geen
zeggen wij : indien hij COSTER overleefd h2d, bij langer leven
om het Seneca-livreihebben gevonden
moed en de zelfstandigheid
als
VONDEL
tot
de
eclzte
klassieken,
zijnerwerpen ; en even goed
zuivere romantiek
zijn gekomen.

durfde

menigte
zou
brengen,
ook wel den
pakje weg te

met

versmaadde,
tarten
door

lachwekkend

zijn

