
Over afbeeldingen van Persepolis en Palmyra 

door Nederlanders 

(PHILIP ANGEL - JAN JANSZ. STRUYS - HERBERT DE JAGER 
CORNELIS DE BRUYN -- G. HOFSTED VAN ESSEN). 

DOOR 

A. HOTZ. 

FWEZIGHEID en gebrek aan tijd zijn oorzaak geweest dat 
ik eerst thans, en dan nog slechts op onvolledige wijzen 
gevolg kan geven aan mijn voornemen 1) iets mede te 

deelen over hetgeen Nederlanders hebben bijgedragen 
tot onze kennis van Persepolis. 

Het onderwerp is te uitgebreid om vluchtig behandeld 

te worden. Hetgeen hier volgt bevat dus slechts een 

korte reeks aanteekeningen omtrent landgenooten, die de 

indrukken van hun bezoek aan de beroemde bouwvallen in beeld gebracht heb- 

ben, tot tijd en wijle ik gelegenheid zal hebben een en ander nader uit te werken,. 

Nederlandsche schilders die in Persie verblijf hielden, doch van wie geen 

afbeeldingen van Persepolis bekend zijn, vallen buiten het kader van dit artikel 2). 

i) Zie mijne uitg. van het Journaal der reis van JOAN CUNAEUS... door CORN. SP?FLa2.a?t Hist. Gcn. 
te Utrecht, derde Serie, No. 26, lnl. blz. XCIII, noot, Amsterdam igo8. 

2) Hun getal is trouwens beperkt. Men vindt ze vermeld in P. A. LEUPE'S "Nederl. Schilders in Persia 
en Hindostan, in de eerste helft der 17de eeuw" Spectator, z37o, No. 33 en 34. Van HOFSTED VAN 
ESSEN wordt hier echter geen melding gemaakt. 

TA VERNIER (Voyages, I, 562) vertelt van een zekeren LOKAR, die als een Hollandsch schilder wordt 
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In chronologische volgorde hebben wij ons dan bezig te houden met het 

navolgende vijftal, wier verdiensten zeer uiteenloopend waren. 

PHILIP ANGEL. 

( J 6 1 6 - n a 1683.) . 

Over dezen schilder, die in de hoedanigheid van opperkoopman den gezant 
CUNAEUS vergezelde op diens reis naar Perzie in deelde ik een en ander 

mede in de uitgave van het verbaal van deze reis, waarbij ik o. a. gebruik maakte 

van P. J. FREDERIKS' "PHILIP ANGEL's Lof der Schilder-konst" 

6de jaarg. 1888). Van ANGEL's plaat van Persepolis, voorkomende in VALENTIJN's 

"Oud en Nieuw Oost-lndz'ën" en welke deze ten onrechte toeschrijft aan HERBERT 

DE JAGER, wordt hiernevens een reproductie op halve grootte bijgevoegd met 

welwillende toestemming van het bestuur van het Historisch Genootschap te 

Utrecht, hetwelk haar reeds deed opnemen in de bovenvermelde uitgave van het 

verbaal CUNAEUS. 

JAN JANSZ. STRUYS 

STRUYS ving zijn loopbaan aan als zeilmaker te Wormer, zijn geboorte- 

plaats. Het door een ander, naar zijne meerendeels oppervlakkige herinneringen, 

opgestelde verhaal van zijne "Drie aanmerkelijke en seer rampspoedige reysen" 
is in menig opzicht merkwaardig, doch betreffende Persepolis bevat het niets van 

eenig belang, terwijl het bijgevoegde plaatje stellig niet, zooals het titelblad ver- 

meldt, ,.door den Auteur selfs na het leven geteekent" kan zijn, want het munt 

uit door de meest naieve en fantastische onnauwkeurigheid 1). (Zie de bijgevoegde 

reproductie.) Strikt genomen verdient STRUYS dus eigenlijk niet opgenomen te 

worden in deze lijst. Aan het wonderbaarlijke van zijn verhaaltrant heeft hij het 
te danken, dat zijn boek een aantal drukken heeft beleefd : 6 Nederl. (waaronder 

aangeduid, van wien Shah Abbas II les in het teekenen nam. Van de aanwezigheid in Perzie van iemand 
van dien of een daarop gelijkenden naam, is mij niets gebleken. 

In "Nieuwe bijzonderheden over ISAACK JANSZ. KOEDIJCK" (Oud.Holland, yog, p. 8 en lo) deelt 
Dr. BREDIUS mede, op gezag van P. A. LEUPE (voor de Nederl. Spectator van 1867 leze men 1873), dat deze 
schilder-koopman in Perzi6 verblijf heeft gehouden. Hiervan heb ik echter geen spoor kunnen vinden en ook 
niet dat LEUPE het in zijn artikel zegt. Voor Ahmedabad in Perzië dient gelezen Vddr-Indie. 

Het is de voordochter van de vrouw van KUEDIJCK (zijn naam vindt men ook geschreven, doch niet 
door hemzelf, COEDYCX), die 23 Nov. 1651 trouwt met den onderkoopman JUSTINUS WEYNS (Journaal 
CUNAEUS p. 9). 

1) Hetzelfde is het geval met al de platen die met betrekking tot Perzie in zijne reisbeschrijving voor- 
komen, dus ook met die aan welke de eer te heurt is gevallen opgenomen te worden in ,Amsterdam in de 
I7de eeuw" (bzdÜche handel), p. 136-137. 
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3 volksuitgaven), 6 Fransche, 3 Duitsche (waarvan een volksuitg.), I Engelsche 

benevens eene Russische betreffende het gedeelte van zijn derde reis, dat over 

Rusland handelt. Veel echter van hetgeen zijnen critici onwaar scheen 1), is later 

gebleken in hoofdzaak juist te wezen. 

De Nederl. uitgave bevat een opdracht aan NICOLAAS WITSEN en den 

gezant KOENRAAD VAN KLENK. 

W. ACKERSDIJCK gaf in de "Fakkel" van 1826 (2de jaarg.) een overzicht 

van het zeer avontuurlijke leven van STRUYS, samengesteld uit zijn reisverhaal, 
met vermelding tevens van zijn vierde en laatste reis, toen hij VAN KLENK in 

I675 als "palfrenier en konstapel" naar Rusland vergezelde 2). 

SCHEFER (Raphael du Mans, Introd, p. LXXXVIII) zegt, zonder zijn 
bron te noemen, dat STRUYS "a son retour en Europe en 1673 3) se retira dans 

le DIT?iARSCH, ou il mourut en 

HERBERT DE JAGER 

(1642-1705). 

Van eenvoudige afkomst heeft deze boerenzoon van Zwammerdam ') zich 

door volhardende vlijt een eervollen naam verworven als beoefenaar der Oostersche 

letteren. Mannen als NIC. WITSEN, CUPER, CHARDIN, VALENTIJN achtten hem 

hoog en wendden zich herhaaidelijk tot hem om voorlichting 5), Met RUMPHIUS 

stond hij in briefwisseling. 
In 1662, op voorspraak van WITSEN, in dienst der 0.-1. Compagnie 

getreden, bracht hij het tot opperkoopman en deed twee keeren (van 1665 
tot 1670 en van 1684 tot 1687) dienst in Perzie. Het was gedurende zijn tweede 

verblijf dat hij de twee teeheningen van Persepolis zal vervaardigd hebben, welke 

door hem aan WITSEN werden gezonden en door dezen, in I69q., aan de Royal 

Society te Londen, die ze in hare "Philosophical Transactions. For the month 

1) Men heeft zelfs, geheel ten onrechte, beweerd dat de geheele derde reis een verdichtsel is. Een Hs. 
dezer reis bevindt zich in de biblioth. der K. Akad. van Wetensch. te Petersburg (ADELUNG, II, 345). 
SClIELTEMA maakte meer dan eens met waardeering gebruik van bet werk van STRUYS. 

Histor. verhaal of beschrijv. van de voyage gedaan onder de suite van de Heeren ICOENRnAD t'aV 
p. 4. Amsterdam 1677. 

3) Lees: 1676 (SCHELTEMA, I, 347). 
4) Aldus LEUPE (Navorscher, X, i86o, p. 280) en eveneens in W'ITSEN'S brief aan GISB. CUPER (GEB- 

HARD, II, 361), doch elders (als voren p. 455) zegt WITSEN dat DE J. geboren werd te Alphen. In het,411,itno 
S/udiosorulll van de Leidsche Universiteit vindt men hem echter ingeschreven als: HERBERTUS DF JAGER, 
Swammerdamensis, 20, T. 

5) Zie J. F. GEBHARD "Het leven van Mr. Nic. WiTSEN", 1I, 353, 359, 361; CHARDIN, "Voyages" uitg. 
LANGL6S, VII, 288; VALENTIJ?7, "Oud en Nieuw Oost-Indiën", V, 220, 249, 269 en zijn "Verhandeling der zee 
horenkens" ; JOH. Stem., WURFFBAIN, "Vierzehnjahrige Ost-Indian. Krieg-u. Ober-Kauffmanns-Dienste",p. 131, 
waar hij verwijst naar HERBERT VON JANGER'S (sic) verhandeling over de bereiding van indigo in 
-4rad. Nat. Curiosor. Decur. 11. Ann. 11. Observ. 4. 
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of May, 1694, Number 2io" (pag. 117) in het licht gaf, tegelijk met den bege- 
leidenden brief van WITSEN. 

Van dezen brief gaf GEBHARD (II, 255/6) een afdruk, welke echter, voor 

zoover het laatste gedeelte betreft, onbegrijpelijk is geworden doordat, van af het 

woord »taken" op blz. 256 (iste regel v, b.), werd afgedrukt wat behoorde te 

volgen na het woord ,day", op biz. 254 (r 5de regel v.o.), en omgekeerd. ') 
Daar nu juist in het verminkte gedeelte sprake is van DE JAGER's teekeningen. 
volge hier de juiste tekst van bedoelden brief: 

1. A Letter from Monsieur N. WITSEN to Dr. MARTIN LISTER, with 

two Draughts of the Famous Persepolis. 

This ingenious and inquisitive gentleman having already often obliged the 

world with communications of his Discoveries, lately sent the following Letter 

with the Draughts to Dr. LISTER, who was pleased to permit their publication in 

these Tracts: The greatness of the Curiosity we hope will recommend them to 

the lovers of Antiquity, little of these famous remains having been yet publisht. 
and those that have been, but ill designed or graved. Monsieur WITSEN's Letter 

translated from the French, is as follows. 

Sir, 

Since I had the Honour of receiving your last, there came to my hands 

several curious Shehs from you, with a piece of English Agate, and the Trans- 

actions of the Royal SocietJ' for the month of June last, for which Favours I 

return my Humble Thanks. As to the Cockles of the Caspian Sea and from the 

Mouth of Wolga, I have Advice from Jfoscou, that they are expected there this 

Winter: Meanwhile I herewith send you some Snail Shells, taken out of the 

River Jaute, not far from the City of Moscou. Our Apothecaries make use of 

them powdered, and probably for the same purpose as Crabs Eyes. There are 

some others likewise which are found in the Rivers of Moscou and Neglina, and 

in the Wolga. Since you have been pleased to communicate to me an Inscrip- 

tion found at Persepolis, I thought it would be acceptable to send you the 

Draughts of part of the Ruins of the Stone-work of that Proud Palace, given me 

by the Person himself that drew them upon the place. I should be much satis- 

fied had I any thing worthy of your Curiosity and the Publick, which you so 

1) Door een vreemd toeval schijnen bij vluchtige lezing de beide zinnen geen verminking te hebben 
ondergaan. Met eenige aandacht bekeken bemerkt men echter, dat het einde in geen verband staat met 
het begin. 
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often Oblige with your Discoveries, which justly merit mine and the Thanks of 

all that esteem them as much as my self, who am the Cherisher of your Friend- 

ship, and desirous to shew that I am 

Sir 

Your most Humble and Obedient Servant 

N. WITSEN, 
Amsterdam, 

Jan. 1. I69I. 

De oorspronkelijke teekeningen zijn niet meer aanwezig in het archief van. 

de Royal Society. De bibliothecaris, de heer R. HARRISON, en vooral Prof. A. 

H. CHURCH, als samensteller van "Some account of the "classified Papers" in 

the archives ...... ", beter dan iemand vertrouwd met hetgeen het illustre 

genootschap aan historische documenten bezit, hadden de welwillendheid op mijn 
verzoek een grondig onderzoek in te stellen, hetwelk echter zonder gevolg is 

gebleven. 
Van de platen, zooals zij voorkomen in de "Philosophical Transactions" 

vindt men hiernevens de verkleinde reproductie; in het oorspronkelijke zijn de 

afmetingen van de grootste plaat 48,5 X 20 cM. en van de kleinste 35 X 20 CM. 

Het is duidelijk dat deze afbeeldingen niet het werk zijn van een kunste- 

naar ; wel geven zij een eerlijk en getrouw beeld van hetgeen wordt voorgesteld, 

getrouwer en vooral duidelijker dan al hetgeen tot dusver over Persepolis was 

verschenen. De plaatjes maken zoo ongeveer den indruk van lichtdruk; inder- 

daad weerstaan zij vrijwel, wat nauwkeurigheid betreft, de vergelijking met de 

photographien die wij thans van Persepolis bezitten, behoudens natuurlijk hetgene 

gedurende de laatstverloopen 2/,, eeuw verdwenen is. ANGEL's werk was onge- 

twijfeld artistieker van uitvoering, minder onbeholpen; een geheel ware afbeelding 
was het echter niet. Een vergelijking van beider uitvoering zal hun verschil van 

opvatting onmiddellijk duidelijk maken. 

Dat DE JAGER een geoefend teekenaar was, blijkt uit den navolgenden 
brief van CUPER aan VALCKENIER ') (1707?): 

5. Il [NIC. WITSEN] me parloit beaucoup d'un HERBERT DE JAGER, 
ALLEMAND [sic], qui par son moyen etait alle aux Indes, et y obtint quelque 

charge; et me disoit, que cet homme parloit toutes les langues orientales, qu'il 

luy avoit dessin6 au vif les fleurs et les herbes de Java, ce que personne n'avoit 

1) l'erz. Cuper, Kon. Bibliotl.1., 72 G. 31. 
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pas encore entrepris. Je les ay vu en deux volumes, dont il fit present en re- 

cognoisance 4 Mr. DE WITZEN; que ce M. JAGER etoit mort il y a deux ans; 

qu'il avoit envoye une grandissime quantite de desseins des fleurs, des plantes, 
des hommes, des femmes, des maisons, de tous les instrumens, dont les Indiens 

de Batavia se servoient dans leur agriculture et dans toutes sortes d'ouvrage; que 
la Compagnie s'en est saisie comme aussi des Mss. Arabes, persans, et d'autres; 
et que tout cela etoit ferme dans un coffre. 11 y parloit aussi du Ganges, de la 

Religion des Indiens partout qu'il avoit este, et Mr. WITSEN m'assuroit qu'il y 
avait bien 800 plantes, qui nous etoient inconnues. 

De koffer, waarvan in dezen brief sprake is, schijnt onherroepelijk verloren 

P. A. LEUPE gaf in de Bfdragen tot de T. L. en V, van Nederl. Indie; 1) 
een schets van DE JAGER'S leven. 

CORNELIS DE BRUYN. 

Wat wij van DE BRUYN weten is grootendeels ontleend aan hetgeen hij 
over zichzelf vertelt in zijne reisbeschrijvingen 1). Hij doet zich daar kennen als 

een bescheiden en beschaafd man van gezelligen aard, die echter, waar het pas 

gaf, zich best wist te weren, vooral wanneer de juistheid van zijn teekenwerk in 

twijfel werd getrokken. Want als reiziger was DE BRUYN voor alles onderzoeker, 
inzonderheid op natuurkundig en oudheidkundig gebied 3), en hij nam zijn kunst, 
die hij aan zijn onderzoek aanhoudend dienstbaar maakte, ernstig op ; als 

schrijver, hij bekent het zelf, muntte hij niet uit. Hij verhaalt echter op aan- 

gename, ongekunstelde wijze zijne persoonlijke ervaringen. Men gevoelt steeds, 

dat men met een even eerlijk als nuchter beschouwer te doen heeft, die slechts 

vaststelt wat hij qezien heeft en de wonderbaarlijkheden die men hem vertelt 

1) N. r. dl. IV. p. I7-22, 1862 en 3de r., dl. IV, p. 67-97, 1869. 
2) "Reizen door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metclíno, 

Stanchio &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina." Delft 1698, fo. Iiiervan 
verschenen twee Fransche en een Eng. uitgaven. 

"Reizen over Moskovie door Persie en Indie." Amsteldam 17II, o. Hiervan verschenen twee Fr. en 
twee Eng. uitgaven; een van dexie laatste is onvoleindigd gebleven. KRAMM (I, 177) vermeldt, naar ik meenzonder 
grond, het bestaan van eene Duitsche vertaling. 

s) Met topographie heeft hij zich niet bezig gehouden. Zijne reizen in Perzie deed hij langs welbe- 
kende karavaanwegen en wat zijn eerste reis betreft, die in de Levant, daarvan zegt VmEx DE SAINT-MARTIN 
(Description... de 1'Asie Mineure". Paris i852, II, 42): "Il n'y a nulles lunneres a tirer pour la geographie de 
1'Asie Mineure des volumineuses relations du peintre flamand (sic.) CORNELIUS I3RUI)r? quoique cetinfatigable 
artiste ait vu dans ses longues courses plusieurs parties de la Peninsule, et qu'il ait notamment suivi, en 1683, 
une route de caravane que nul voyageur n'avait encore faite, celle de Satali?h a Smyrne, a travers les cantens 
montagneux du nord de la Lycie." 
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slechts onder alle voorbehoud mededeelt. Een zeldzaam toonbeeld van inge- 

togenheid voor zijn tijd. Overigens putte hij, volgens eigen bekentenis, nogal 

veel uit voorgangers, en naar WITSEN ons mededeelt 1) werd hetgeen de tweede 

reis (Hoofdst. 50-53) geschiedkundig over Persepolis en het oude Perzie in het 

algemeen bevat, door H. PRETORIUS geschreven. Een stellig bewijs hiervoor 

geeft DE BRUYN in zijn brief aan CUPER van 29 December i 7 t 2, 2), welke ook 

om zijn verderen inhoud hier een plaats moge vinden: 

Edele achtbare Heer. 

U Edele aangename missive van 7 November soude eerder sijn beantwoort 

geweest, indien ik mij niet buijten dese stadt had onthouden. Ik hebbe dan met 

de Edele achtbare Heer Burgemeester Witzen de verbeeldingen van Persepolis, 
door de Heer Du Gardin 3) uijtgegeven, bij de mijne nagesien, welke deferentie 

niet kleijn bevinden, de reden daervan is gelijk in mijn versoek reets sij gesegt. 

Ik twijfel niet of U Edele sal vergenoeging vinden in het antwoort van boven- 

gemelde Heer, waer aen mij ditmael referere, evenwel sal ik in korte alles nog 

naeukeuriger nasien en mijne aentekening daer over op papier stellen alsdan 

U Edele 't selve mede deelen. Ik verheuge mij dat de curieuse weereldt het van 

outs befaemde werck door anderen ook int ligt siet, waerdoor mijnen arbeijt met 

deselve gebalanseert sal lof verdienen. Door welke gedagten ik eenige stucken 

hebbe uijtgehouwen, mede gevoert om die hier te vertonen en alles te bewaer- 

heden. Darenboven heb ik alle de origineelen met waterverf afgeschildert als U 

Edele bewust is, tgeen ik meene de weereldt hoort te voldoen, en datse het geen 

strijdig schijnt tegens het mijne dienen te verwerpen sonder imant te benadelen, 

ofte haren lof welke sij verdient hebben te verminderen. Wat voor mijn tijt daer 

geweest sij wil ik niet van aenroeren. 

Het bijvoegsel der outheden is gemaekt door de Heer Pretorius, woon- 

achtig tot Haerlem, welkers naem niet als bij weijnige mijner beste vrienden daer 

voor bekent staet. Waarmede ik U Edele ben toewenschende veel zeegen in dit 
' 

aenstaende nieuwe jaer met continuatie van gesontheijt nog veel navolgende. 

Ik blijve 

Amsterdam den 29 December r ? i 2 

Edele achtbare Heer 

U Edele ootmoedigsten dienaer 

D. BRUIJN. 
- -.--...- 

1) GEBHARD, II, 343. 
2) Verz. CUPER, Kon. Biblioth. B. en 67b. - De Universiteits-Biblioth. te Amsterdam is in het bezit 

van twee brieven van DE BRUYN aan CUPER (waarvan een gedagteekend 7 November 1712), die over hetzelfde 
onderwerp handelen. 

3) 1. e. CHARDIN. 
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WITSEN is van meening dat deze PRETORIUS "een Koerlander of Hoog- 

duyts Heer is, getrouwt aen een aansienlijke Dame tot Haerlem". ') Dezelfde 

H. P. vindt men terug als de schrijver van den "Brief van een braef Liefhebber 

der Oudheid", voorkomende in het zeer zeldzaam geworden werkje: Aanmer- 

kiizgen over de priiitverbeeldingen van de Overbqfselen van het Oude Persepolis, 

onlan.9s uitgegeven door de Heeren CHARDIN en KEI?tPFER, waer in derzelver 

misteken£nge1z en gebreken klaer zvorden aengewezen door CORNELIS DE BRUIN. 

(Amsterdam 1714). 2) 
Het is vooral door zijne uitstekende teekeningen van Persepolis, dat 

DE BRUYN vermaard is geworden en gebleven. (Zie de verkleinde reproductie 
van zijn ,.,deride gezicht" hiernevens). De,zP althans waren stellig oorspronkelijk. 
Niemand v66r of na hem heeft ooit met zooveel zorg en zoo lang achtereen 

te Persepolis gewerkt. Bijna drie maanden hield hij er verblijf, en zoozeer 

begeerde hij zich bij het in plaat brengen te onthouden van vreemde hulp 
of invloed, dat, toen WITSEN aanbood hem de in zijn bezit zijnde teekeningen 
van HERBERT DE JAGER te vertoonen, hij "excuseerde de lecture, om dat soude 

konnen zeggen, dat hij van niemand iets hadde geleent" 3). WITSEN, wiens 

oordeel van waarde is, want hij had veel ondervinding van het menschdom 

opgedaan, zegt dan ook van hem in 1713 : "Ik hebbe de Hr. DE BRUYN van 

voor seer veele jaeren gekent, hij is een eerlijk man".') 
Van zijne verwonderlijk juiste afbeeldingen van het spijkerschrift, en hoe 

zijn werk later benut is geworden door GROTEFEND, den grondlegger der ont- 

cijfering 5), maakte ik reeds melding (Journaal CUNAEUS, p. 108), In WITSEN's 

briefwisseling met GISB. CUPER vindt men herhaaldelijk de bewijzen van de 

belangstelling, die het geheimzinnige schrift in de geleerde wereld destijds had 

opgewekt. Uit CUPER's brieven blijkt, dat deze zich ook rechtstreeks om voor- 

lichting tot DE BRUYN ' wendde 6) : 

- 

1) WITSEN aan CUPER 1713, (GEBHARD, II, 359). 
2) 77 Blz. So., Illustr. De Universit?its-Biblioth. te Amsterdam bezit een exemplaar, evenzoo het Britsch 

Museum. Een vertaling komt voor in de Fr. uitg. van DE BRUYN'S tweede reis. Amsterdam 1718, p. 437--460 
in die van ROUEN 1725, V, p. 305-380, zonder de plaatjes, maar met eenige noten door ANT. BAXIER, en in 
de Eng. vert. (naar de Fr.), London 1737, II, p. ig8-22j, met de platen. - De bedoeling van DE BRUYN 
met dit geschrift was zich te verdedigen tegen de bedenkingen, voornamelijk van GisB. CUPER (zie Lettres 
de critique, d'hist., de litterat., &c: (Amsterdam 17?2) p. I17 en 298 en den brief van DE BRUIJN aan CUPER 
van 29 Dec. 1712, ante p. 7), die hem op verschillen had gewezen tusschen zijne teekeningen van Persepolis 
en die voorkomende in het werk van CHARDIN. Vgl. Bijl. II hierachter. 

3) GEBHARD, II, 359 en CUPER, Lettres... p. 298. 
4) GEBHARD, 11, 353. 
6) nUeber die Erklärung der Keilschriften, und besonders der Inschriften von Persepolis" (HEEREN, 

Ideen, i. Theil, 2. Abth., Beil. II, 4, Aufl. 1824. - Op T. IV zijn de aan DE BRUYN'S werk ontleende 
letterteekens met B gemerkt. 

6) Verz. CUPER, Kon. Biblioth., 72 G 19. 
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Mijn Heer. 

Aen den Heer 

CORNELIS DE BRUYN 

vermaert Reysiger. 

A Dev. le I de Juin y 

Ik koome UEd. van herten bedancken voor het laaten sien van soo veele 

seltsaemheden en heb niet naegelaaten nae Roomen Parijs en verscheyde plaatsen 
in Duytsland te schryven alle het gheene bij UEd. met verwonderinge heb 

beschouwt. 

UEd. soude mij ondertusschen veel vruntschap doen bij aldien soo goet 
beliefde te weesen van mij toetesenden 3 a 4 copien van eene van de Inscriptien 
die bestaan uit onbekende letters, ende sigh haest alle gelijcken. Ick soude die 

dan met desselfs goetvinden laaten toekoomen aen verscheyde liefhebbers van de 

Orientaalse taalen of veel ligh d'een of d'ander, daer van ietwes soude kunnen 

uytlegghen ; ende ick sal niet nalaeten aen UEd. mede te deelen alle het gheene 

mij dien-aengaande sal werden toegesonden. 
Ick hoope dat UEd. mij dit niet sal weygeren en blijve voor altoos 

Item. Ootmoed. Dienaar 

CUPER,. 

DE BRUYN's antwoord luidde 1): 

Mijn Heer. 

Uijt Uw Ed. bijsonder aengename van Primo Junij hebbe met groot genoe- 

gen gesien, het contentement van UwEd. int beschouwen mijner versamelde 

curieusheden op de reijse. 
Den vlijt daer toe aengewend, is geschiet met hoop sodanige verstanden 

als UwEd. bij de weereld bekent staet, eenigsins te mogen voldoen, en om het 

gedaene in de jongelingschap te verbeteren. Volgens UwEd. begeven, sende hier- 

nevens drie deferente partijen van weijnige inscriptien der oude Persische karakteren, 

sijnde deselve van een der vensteren tot Persepolis. En die met letter A is aenge- 
wesen het begin van de bovenste rij. Met B. neemt sijn aenvank de linker rij. 
C. de regter. Het waer te wenschen daer eenige uytlegging van te becomen. Dog 
ik gelove dat alle moeijten daer toe sal vrugteloos uytvallen. Midlerwijl mij 
recommanderende in UwEd. gunst, blijve ik altoos Mijn Heer 

Amsterdam, den 19 Juny 1709. 

UwEd. onderdanigste dienaer 

C. D. BRUYN. 

i) 
Verz. CUPER, Kon. Biblioth. 72 G 19. Zie hierachter het facsimile van den oorspronkelijken brief. 
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CUPER dankte voor de toezending den i6den Juli en verwijst naar hetgeen 
THOMAS HYDE in zijn "Historice religiones veterum Persarum" (Oxford 1700) 

zegt over spijkerschrift. Hij raadt DE BRUYN aan de twee door HYDE vermelde 

inscripties "met hetgheen daerover wordt geredecavelt" te pas te brengen in zijn 

spoedig te verschijnen reisbeschrijving. 
In de navolgende "Bekendmaking'', waaraan de datum ontbreekt, stelde 

hij de verschijning reeds voor den zomer van 1710 in het vooruitzicht. 1) 

BEKENDMAKING. 

KORNELIS DE BRUIJN Uijtgever der Reizen door hem gedaen door Kleijn 

Asie, Sijrie en Palestine in den Jaere 1698 uijtgegeven, maeckt bekent dat hij 

tegenwoordigh sigh onthout binnen Amsterdam, met insigt om in het ligt te 

geven de beschrijvinge eener tweede Reijze, door hem gedaen door Moskovie en 

Persie naar Indie, de Malabaerse kust, het eijlant Ceilon, Batavia, Bantem 

van waer hij te lande is weder gekeert. 
Dese Reijs is met voordagt door hem ondernomen, om te kunnen voor den 

dagh brengen de autentique gesigten van Steden, Vlecken, gehugten en onder- 

en bovenaartsche Ruinen en Beelden der aenmerkinge waerdigh, ook de voor- 

1) Verz. CUPER, Kon. Biblioth., 72, G. Ig. 
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naamste dragten van mannen en vrouwen, voor het grootste gedeelte door hem 

selfs op Doeck daer ter plaatse naer 't leven afgeschildert, nevens de zeldtzaamste 

vrugten en vreemde gewassen, Beesten, Vogels, Vissen, en wat des meer in de 

doaneijsde Koningrijken van hem gevonden is, zijnde alle dese dingen in een zeven- 

jarige Reize door hem selfs geteekent, en meest al met waterverff op papier gebragt. 
Hieronder munten uijt alle de overblijfsels van Persepolis, het van ouds 

befaamde Hoff der Persiaensche Coningen, nooijt voor desen gesien, en oversulcx 

de Werelt onbekent. Tot bekragtigingh waervan de schrijver eenige stucken der 

Beelden, en oude onbekende karackters uijt de Rotsen daer ter plaetse heeft uijt- 

gehouwen en met sigh gebragt, zoodat ieder die in sijn verblijffplaets hier ter 

stede kan te sien komen, om met eijgene oogen de Grootheijt en 't beslagh der 

saecken aff te meten. 

Om dit werk sijnen volkomen luijstcr te geven, vervaerdigt hij seer vele 

prentverbeeldingen, waervan meer dan een derdendeel reeds in koper gebragt is, 
zoodat hij dagelijcx hiermede voortvarende in staet sal sijn van de Exemplaren 

kompleet te leveren in den toekomenden somer van het jaar 1710. 
De groote van dit Reijsboeck sal gelijk sijn aen het eerstuitgegeven werk 

bovengemelt. Behalven dat hier een derde deel platen meer in sal zijn, zoodat 

het getal daervan sal loopen over de drie hondert: om nu niet te zeggen dat 

de beschrijvingh selve de voorgaende, gelijck d'een dagh den anderen leert, in 

naukeurigheijt verre sal overtreffen. 

Ieder exemplaer gedruckt op klein papier sal komen op 24 gulden, en 

groot mediaen op 30, zullende daervan niet meer worden gedruckt dan 1000 

exemplaren. De helft der gemelde zomme sal betaelt worden nevens de inteecke- 

ningh, de rest bij de leverantie. 

De inteeckenaers zullen sigh verseeckeren dat alles zinlijck en naeu- 

keurigh sal uijtgevoert worden op seer schoon papier, en met eene nieuwe 

schoone letter. 

De platen ook worden gesneden door alle de bequaamste en beroemste 

meesters die hier te lande gevonden worden. 

In Januari 1711 eindelijk, nadert DE BRUIJN de voleinding van zijn moeite- 

vollen arbeid. Hij schrijft achtereenvolgens aan CUPER: I). 

Edel achtbaren Heere. 

Ik oordeele mijn pligt te sijn UwEd. te doen weten dat mijn onderhanden 

werck omtrent tot op de helft in de platen is geavanseert. Ook twee bladen tot 

1) Verz. CIiPEB? Kon. Biblioth., 72 G. ig. 
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proef van den druck soo om den stijl van schrijven als den letter te doen sien 

tgeen goet gekeurt sijnde, hebbe ik na overleg van de oncosten voor weynig 
weecken een begin tot de intekening gemaeckt, gaende hier nevens Copij van 

tselve contrackt [niet aanwezig] en vermits UwEd. sij bewust soo gebruyke de 

vrijheijt van mij te recomanderen in UwEd. gunst, om het selve bij de lief- 

hebberen bekent te maeken. En die haer herwaers mogen vervoegen sullen mij 

verpligten het werck te comen sien binnen mijn logement ten huyse van juf?'r. 
Swaen in de Hartstraet waer mede sig sal gefavoriseert vinden die naer presen- 
tatie van sijn onderdanigste dienst altoos sal betonen te sijn 

Amsterdam, de 2 Januanj 1/10. 

Edel achtbaren Heer 

UwEd. onderdanigste dienaer 

C. DE BRUYN. 

Mijn Heer. 

In antwoort op UEd. bij mij seer ge'eerde van de 15 dese mds. 1710 sij 
UEd. bewust mijn werk soodanig geavanseert is, dat ik staet maek in 5 of 6 

maenden sal gedaen sijn. Van het Persepolitaense werk heb ik een seer fraeye 

uytlegging tot bewijs van het mijne daer bij gevoegt, uijt alle de voornaemste 

oude schrijvers 1), om het mijne te bewaerheden. Maer tot de uytlegging der 

karakters weet niemant raet. Soo verneme ik ook niets daer van in UE. brief 

gemelt, in antwoort op de gesonde afdrucken of weynige gekopieerde letteren. 

Onderwijl sal ik UE. nader kennisse doen hebben tegens wat tijt het werk sal 

gelevert konnen werden, en blijve 
. 

Mijn Heer 
U Ed. onderdanigsten dienaer 

Amsterdam, de 6. Januanj 1711. C. DE BRUYN. 

Men ziet het, de navorschingen van den veelzijdigen CUPER om tot de 

ontcijfering van het spijkerschrift te geraken waren, als die zijner tijdgenooten, 
van zeer primitieven aard. 2) Zijn briefwisseling draagt volop de sporen van wat 

BUSKEN HUET noemde de verwarde geleerdheid" der yde eeu%%,, die voort zou 

duren tot ver in de l8de. 

1) Dit is, zooals hierboven aangetoond, het werk van PISTORILTS. 
2) Nog in 1789 was het mogelijk dat SAMUÈL SIMON WITTE, Herzogl. Mecklenburg, Hofrath und 

Professor des Natur- und Volker-Rechtes zu Rostock, een werkje uitgaf ("Ueber den Ursprung der Pyramiden 
in Egypten und der Ruinen von Persepolis, ein neuer Versuch"), waarin hij beweerde dat de genoemde bOl1w? 
werken ontstaan waren door vulkanische werking, terwijl het spijkerschrift volstrekt geen menschentaal uit- 
beeldde, doch eenvoudig door toeval ontstaan was, daar het slechts gangen zijn geboord door de nBohrmuscheln 
oder Pholaden". 

Toen echter negen jaren na de verschijning van het allerzonderlingste werkje, zijn kollega, Hofrath 
TVCHSEX, de menschelijke oorsprong van de inschriften onwederlegbaar had aangetoond (»Lucubratio de 
Cuneatis inscriptiouibus Persepolitanis"), zag de professor zich genoopt spoedig daarop (in 1799) zijn ontdek- 
king te herroepen (Ueber die Bildung der Schriftsprache und den Ursprung der Kellfürmigen Inscliriften zu 
Persepolis. Ein philosophisch-geschichtlicher Vercuch). Hiervan berust een exemplaar in de Leidsche Univer- 
siteits-biblloteeek. Het eerste werkje is zeldzaam. Het Britsch Museum bezit er een zeer gehavend ex. van. 
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DE BRUIJN's liefhebberij in oudheidkunde werd niet weinig aangewakkerd 
door de aanmoediging welke hij ontving van mannen als WITSEN en CUPER. 

Reeds tijdens zijn eerste reis, die naar de Levant, had hij met voorliefde aan- 

dacht geschonken aan al hetgeen tot de oudheid in betrekking stond. Te betreu- 

ren is het, dat hij niet in de gelegenheid is geweest de bouwvallen van Palmyra 
te bezoeken. ) Dadelijk na de uitgave van deze reis, in 1698, vangt zijn 
verkeer met CUPER aan. WITSEN had hem reeds veel vroeger leeren kennen, 
want men vindt vermeld, dat hij hem de middelen verschaft voor het onder- 

nemen van zijne eerste reis 2) (1674), evenals hij dat later deed voorzijnetweede, 
waarvan de foliant aan hem werd opgedragen. WITSEN had DE BRUIJN aanbe- 

volen bij HENDRIK VAN DER HULST, den Resident der Staten-Generaal te 

lVloskou, en door dezen werd hij voorgesteld aan PETER DEN GROOTE, bij wien hij 
zeer in gunst kwam, zoodat hem verlof werd gegeven in Rusland naar hartelust 

te teekenen, iets dat naar het schijnt nog nooit aan vreemdelingen was vergund 

geweest. Hij vergezelt den Tsaar op diens reis naar Voronedj en schildert twee 

keeren de levensgroote portretten van drie jonge nichtjes van PETER.3) 
Van DE BRiIYN's schilderwerk is slechts weinig bekend. Dr. HOFSTEDE 

DE GROOT was zoo vriendelijk mij uit den schat zijner aanteekeningen het navol- 

gende mede te deelen : 

Veiling AKERLAKEN, en anderen te Amsterdam; 26 April 1893 : 

No. 5 5, ttude de cavalerie. A la pierre d'Italie. H. 10. L. 29. 

Veiling Junii 1765 in Leyden: 
No. 42, Een plaisant landschapje met Beelden en Beestjes, door KORNELIS 

DE BRUYN, hoog 10, breet 13'/g duim. , 

„ 43, Een dito landschapje, synde hoog en breet als 't vorige, samen 77-0. 

Veiling SEGER TIERENS, 23 July 1/40, te 's Gravenhage. 
No. 340, Een Siams vrouwtje, door N. (sic) DE BRUYN, de Rysbeschryver, 

ovaal, L. 5 en een half d., br. 4 en een half d. 1-6. ') 

Te Munchen gezien twee teekeningen van twee paardekoppen met krijt, 

maar met inkt gemerkt. Waarschijnlijk zijn deze werkelijk van 

C. DE BRUYN Zij zijn van laat 17 de eeuw en niet kwaad gedaan. 5) 
ze 
1) Wegens onveiligheid (Zie "Reizen.... door Klein Asia", p. 331. 
2) SCHELTEMA, Rusland en de Nederlanden, III, no. 
3) Het is mij niet bekend of deze portretten in Rusland nog aanwezig zijn. 
*) Vgl. GER. Hoe, "Catalogus of Naamlijst van Schilderijen" ('s.Gravenhage, 1752), II, 12i. 
5) Sedert is mij bij een bezoek aan het Kupferstick ulld Handzeiihnungs-Kabinett in de Alte Pinakothek 

te Munchen gebleken dat deze teekeningen (op een blad) in den catalogus zijn opgenomen (No. iio8) als 
zijnde van den Antwerpenaar NICOLAAS DE BRUYN. Zij zijn onderaan in modern schrift gemerkt: 5319. 
DE BRUYN ft. Dr. WEIGMANN, de conservator van het kabinet, is van oordeel dat het, door gemis aan materiaal 
zeer moeilijk is uit te maken welke der DE BRUYNS als de maker dient aangewezen. In de groote publicaties 
over teekeningen is geen werk van een van beide opgenomen. 
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HEINEKEh' 1) (III, 436) kende van hem "Un Ange annonciateur & une Ste. 

Vierge en prières, 169;, 2 pi?ces, crrav6es par GILBERT FILLOEILIL, de 

m. gr. en h." 
VAN GOOL (I, I 15) maakt melding van de portretten der Gouvertieurs-Gi. 

JAN VAN HOORN (1658-171 r) en WILLEM VAN GUTSIIOORN, welke door DE BRUYN 

in 1705 te Batavia zijn geschilderd. Ik weet niet of dit dezelfde zijn die deel 

uitmaken van de verzameling portretten van Gouverneurs.Gl. die in de vergader- 
zaal te Weltevreden aanwezig zijn en waarvan copien op kleine schaal de com- 

missiekamer van het Departement van Kolonien in den Haag versieren. 2) 

Van DE BRUYN's schilderwerk is dus weinig bekend. In onze musea kort. 

voor zoover ik heb kunnen nagaan, geen enkel stuk van hem voor. In olieverf 

schijnt hij dan ook niet veel te hebben voortgebracht en ook niet te hebben 

uitgeblonken. Zijn hoofdwerk bestaat in de verluchting zijner werken. De hon- 

derden platen die daartoe gediend hebben, en waarvan men aanneemt dat ver- 

scheidene ook door hem op koper gestoken werden, zijn door DE BRUYN ter 

plaatse, meest als aquarellen, maar ook wel, volgens UFFENBACH (III, 676), in 

Oost-Indische inkt, zeer zorgvuldig ontworpen 3). Van dit groote aantal moeten 

er stellig velen in verzamelingen berusten. Ik vond er v66r eenige jaren een 

drietal bij de firma FR. MULLER. Zij zijn ongeteekend, maar ik herkende ze als 

DE BRUYN'S werk, omdat zij in reproductie, met slechts weinig wijziging, zijn 

opgenomen in de beschrijving van zijn tweede reis 4). Evenzoo bracht ik een 

groote aquarel (1.60 X o.3I M.) t'huis, die berust in het Rijksarchief en de nauw- 

keurige afbeelding vertoont van Gamron 5).. 
DE BRUYN liet, met meer recht dan menig ander, de forsch gebeitelde 

inscriptie van zijn naam achter op den zijkant van een der monumentale stieren 

van de "portiek van Xerxes", (zie nevensgaande afbeelding naar eene photographie 
door mij ill 1801 genomen). Boven zijn naam prijkt die van zijn metgezel, 
ADRIAAN BACKER, onderkoopman der O. I. Cie. Lager staat: CARSTEN NIEBUHR 

(1765), wiens afbeeldingen van het spijkerschrift van Persepolis, naast die van 

DE BRUYN, door GROTEFEND werden aangewend. Daaronder W. FRANCKLIN ( 1 787), 

1) "Dictionn. des artistes dont nous avons des estampes...", Leipzig 1789. 
2) VAN RHEDE VAN DER KLOOT, p. 18. 
3) UFFENBACH (III, 675), die DE I?RLiY'N in 1711 te Amsterdam bezoekt, spreekt ook van "bel zwanzig 

kleine schilderijen, van Trachten, Vogeln. Thieren etc. so er nach dem Leben auf seiner letzten Reise ziemlich 
wohl mit Oel farbe gemalt." 

4) Zij meten 23J.í X ruim c.M. en dragen tot opschrift: "Gezicht op den chyaer baeg" (Tjahar 
bagh te Isfahan), Pl. 79, blz. 152; ,Gezielit op den weg teng alla Agbar" (Shiraz), ongenummerd, blz. 325 
,Gezicht op Zja reza" (Shah Reza, nabij Kumisheh), ongenummerd, blz. 334. 

5) Komt zeer verkleind voor in zijn "Reizen ... door Persie", Pl. 187. 
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een jong Engelsch vaandrig; hij deed eveneens een beschrijving van zijn bezoek 

in druk verschijnen, die echter onbeduidend is. 

De plaats die DE BRUYN in onze kunstgeschiedenis inneemt is een zeer 

eigenaardige. Hij behoort geenszins tot onze groote kunstenaars 1), maar wel 

was hij, als schilder-reiziger in Azie, een zeldzame figuur in het Nederland van 

het laatste vierdedeel der 17e en het eerste der 18e eeuw. Ons land was in het 

Oosten grootendeels bekend en beroemd om zijn handel en scheepvaart, en de 

Hollanders die er voor hunne zaken vertoefden, gaven in den regel geen blijk 
in iets anders belang te stellen. Vermogende toeristen strekten hunnen reizen 

niet zoover uit. DE BRUYN echter, behoorde tot de zeer weinigen die door een 

meer voorname levensbeschouwing tot de eer van zijn land ook in andere op- 
zichten heeft bijgedragen. Zijn optreden in Rusland, in Perzie en ook in Indie 2) 
heeft niet kunnen nalaten in meer dan eene richting een goede uitwerking te 

hebben, daar het ons als volk nu ook eens van onzen kunstlievenden en zoo 

men wil meer beminnelijken kant in Azie deed kennen, want DE BRUYN, man 

rijp in jaren en ondervinding, had het voorrecht zich door zijn aangenamen omgang 
in elken kring te doen achten. Uit alles blijkt dat hij een door en door eerlijk 
en eenvoudig man was, steeds vol ijver werkzaam en bereid diensten te bewijzen. 

Wel hield hij in zijn verkeer met lieden van aanzien nauwkeurig de vormen 

in acht. Men moet ook van hem geen critiek verwachten op PETER DEN GROOTE 

of de Hooge Regeering te Batavia 3). Alles is wat glad, maar toch nooit slaafsch, 

steeds waardig, oprecht en bescheiden. 

Bijna weemoedig doet menigmaal die gelijkmatige gelatenheid aan. En 

1) Hij begint de beschrijving zijner eerste reis met de verklaring dat hij zich op het schilderen en 
teekenen had toegelegd met het oog op zijn begeerte om vreemde landen te bezoeken: 

?Gelyk doorgaans alle menschen van natuure zekere driften onderworpen zyn, waar tegen het als 
onmogelyk is zich te kanten, inzonderheid wanneer de jonge jaaren noch geen plaats aan rype overweegingen 
vergunnen, gevoelde ik van myne tedere jeugd af een onverzettelyke neiging om vreemde Gewesten en Landen 
te bezichtigen, zonder voor alstoen, ter oorzaak myner nieuwelingschap in de wereld, te bezeffen wat swaa- 
righeden en gevaaren dusdanige tochten onderworpen zyn. En dewyl ik, wat meerder jaaren gekreegen 
hebbende, oordeelde niets noodiger en dienstiger voor een Reiziger te zyn, om eenige vrucht uit zyne Reizen 
te trekken, als kennis van de Teekenkonst te hebben... besloot ik toevlucht te neementot de scnilderkonst.. " 

Vermoedelijk geschiedde het op raad van W1TSFN dat hij hiertoe besloot. Van een onweerstaanbare 
roeping tot de kunst is er dus geen sprake geweest. 

2) Te Bantam b.v. werd hij met veel onderscheiding bejegend. Na een gastmaal aan het hof heet 
het: pDe Koning liet my eindelijk vragen, hoe my het onthael geviel. Als ik met eerbiedt myn genoegen 
betuigde sprak hij vervolgens: De gunst die ik u in deze myne gehoorzaal bewyze, heeft niemant der Raden 
van Indie, nochte de Commandeur, oit genoten. En ik begunstige U hiermede, omdat gy een vremdeling 
zyt, in wien ik gevallen hebbe. En ik zeg het U met myn eigen mont, om dat gy cr van verzekert moogt 
zyn. Ik opstaende toonde my verheugt over de ongewone eere my bewezen, en dankte den Koning in alle 
onderdanigheit. Hierop reikte hij my zyn hant tot verder blyk zijner genegenheit" enz. (Reizen.. door Persie, p. 380). 

3) De eenige uitzondering vormt het vernietigende oordeel dat hij uitspreekt (pag. 164-5) over Shah 
HUSEIN. Hiertoe echter bestond overvloedige reden en aan zijn regeering en dynastie maakte de inval der 
Afghanen (1722) een vernederend einde. 
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steeds blijft hij echt Hollandsch bedachtzaam in zijn optreden, nooit stelt hij 

zich doldriftig aan noodelooze gevaren bloot. 

Met de opperhoofden en verdere dienaren der Compagnie in Perzie ver- 

keerde DE BRUYN op vriendschappelijken voet. Hij vergezelt den Directeur 

FRANS CASTELEIN op diens reis van Isfahan naar Gamron in 1704 en het is, . 

zooals wij zagen, in gezelschap van ADRIAAN BACKER, dat hij de bouwvallen 

van Persepolis bezoekt. Toch vindt men in de ingekomen brieven, berustend 

in het Koloniaal Archief, bijna geen spoor van zijne aanwezigheid in Perzic. 

Een onderzoek, hetwelk de Heer J. K. BONDAM zoo vriendelijk was in het 

Rijksarchief in te stellen, bracht slechts de navolgende, recht ambtelijk uit- 

ziende mededeeling aan het licht voorkomende in eene missive van den Direc- 

teur CASTELEIN en den raad aan de Hooge Regeering te Batavia, gedateerd 

Gamron, 25 October 1705: "..... gaande denselven [HENDRICK HENDRICKSz 

,,VAN HOOGSIEL, constabel] als syn persoon hier niet meer noodig synde, nu met 

,,desen bodem Meydregt over, soomede een seeker reysiger en schilder CORNELIS 

,,DE BRUYN, die wij op den verthooninge van twee paspoorten, door den over- 

"leden koning van Engeland en prince van Orangie WILHELSIVS TERTIUS, hoog- 

"loffelijker memorie, aan hem verleend, waar van de affschriften hier neevens 

"gaan, transport hebben vergund 2)." 
Bizonderheden die omtrent zijn leven tot ons kwamen zijn uitermate schaarsch. 

Wij weten niets van zijn afkomst. Alleen staat het vast dat hij Hagenaar was 

en geboren werd in I652. Zijn sterfjaar wordt verschillend opgegeven. KRA??M? 
die door de meesten gevolgd wordt, heeft "y26 of 1727". V. D. AA (Biogr. 

Wdbk) "in of omtrent het jaar 1719". Daar deze echter DE BRUYN's geboorte 
stelt in 1624, verdient zijn bepaling van het sterfjaar niet veel vertrouwen. Aan- 

genomen wordt, dat zijn overlijden plaats had te Utrecht op de bekende buiten- 

plaats Zijdebalen, destijds bewoond door DAVID, den zoon van JACOB VAN 

MOLLEM, die den bijbehoorenden zijdemolen in 1681 gesticht had 3). Waarschijnlijk 
hield DE BRUYN er zich dus slechts tijdelijk op. Zijn begrafenis schijnt niet te 

Utrecht te hebben plaatsgevonden ; zelfs van zijn overlijden is gedurende een 

ingesteld onderzoek geen spoor aanwezig gebleken in het gemeente-archief aldaar. 
In de beschrijving van zijne eerste reis (Hoofdst. LXXVI, p. 388-390) 

verhaalt DE BRUYN, hoe men hem in Italid en te Smyrna beschuldigd had te 
- ---.- 

1) Kol. Archief, No. 1624, 7de Batavia's uitkomend briefboek overgekomen 1707, fol. 29. 
2) Evenmin vindt men iets omtrent DE BRUIJN vermeld in de in het Rijksarchief aanwezige brieven 

gericht aan de Staten-Generaal door PETER DEN GROOTE, de bij dezen geaccrediteerde gezanten en de Consuls 
in Egypte, te Smyrna (VAN DAM), Venetie en Livorno. (Mededeeling van den Heer E. HOOGENUIJK). 

s) Zie "BF:NT FERRNER'S dagboek van zijn reis door Nederland in 1759" (Uitg. Prof. KERNKAMP in 
Bajdr. en Meded. v. h. Hisi. Gen., DI. 31, 1910, p. en UFFENBACH, III, 698-699. - J. C. WEYERMAN 
IV, p. 64) laat DE BRUYN te Vianen sterven. 
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hebben behoord tot de vier Prinsgezinden, wier nachtelijke aanranding, den 

Listen juni 1672, bijna aan den Raadpensionaris JOHAN DE WITT het leven kostte. 

Men vindt over deze beschuldiging een beoordeeling in de Bijvoegsels en Aan. 

merkingen op het XIVde deel van WAGENAAR. Het is inderdaad niet mogelijk 

dat de CORNELIS DE BRUYN, die tot twee keeren door het lot daartoe aange. 

wezen 1), den laffen en onbezonnen aanval had geopend, onze reiziger is geweest. 

Deze toch, was toenmaal eerst 20 jaren oud, terwijl de medeplichtige der VAN 

DER GRAAF'S beschreven wordt 2) als koopman in granen en officier der schutterij 

en bovendien gehuwd (in tegenstelling van den reiziger, die zoover wij weten als 

vrijgezel stierf), terwijl hij door WILLEM III weinig tijds daarna in de magistra- 

tuur van den Haag benoemd werd. 

Zonderling blijft het, dat DE BRUYN in zijn verdediging 3) niet "het onder- 

scheid van zijn geslacht en dat van den aanvaller van DE WITT, hadt aangewezen, 

en dat hy ook de aangewreeve vlek, terstond, hadt kunnen wegnemen, met te 

toonen, dat hem, in de regte hand, alwaar de aanvaller gekwetst was geworden, 

geen wondteeken overbleef'); zo als het ook dienstig zou geweest zyn, indien hy 

het Haagsch getuigschrift, by zyne verdediging, hadt doen drukken" z). 
In V. D. AA's Biogr. Wdbk. (II, 459) wordt de niet onaannemelijke gis- 

sing gemaakt dat de schilder, zoo al niet een zoon, dan toch een bloedverwant 

is geweest van den gelijknamigen graankoopman 6). Hierdoor zou DE BRUYN'S 

stilzwijgen worden verklaard aangaande zijn afkomst, en ook wellicht zijn lang- 

durige afwezigheid tijdens zijn eerste reis (19 jaren)'). Het verdient tevens aan- 

dacht dat DE BRUYN overtuigd Prinsgezind was, en dat hij door WITSEN vrij 

kort na den aanslag, in 1674, dus eigenlijk zoo spoedig als dit met het oog op 

zijn jeugdigen leeftijd (22 jaren) mogelijk scheen, in staat werd gesteld naar het 

buitenland te vertrekken. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit alles eens tot 

klaarheid zal komen. Wij weten dat CORN. DE BRUYN, de graankooper, was 

gehuwd met SUSANNA HENDRIKSD. en woonachtig was "in 't Koppelpaerden, in 

den Haage" 8). Het Haagsche gemeente-archief bevat echter niet de vereischte 

1) LEFÈVRE PONTALIS, JEAN DE WITT", II, 396. 
2) WICQUEFORT, liV. 21, p. 10. 
3) Eerste reis, p. 388-390. 
t) Uitdrukkelijk wordt vermeld, dat de Die BRUIJN van het complot aan de rechterhand gewond was 

geworden door DE WITT. 
5) P. BURMANNI, Secundi Dictata ad Histor. Patr. Ms. (in Bijv. en Aanm. op Dl. XIV VAN WAGN- 

NAAR p. 55). 
6) Vgl. "Navorscher", 1856. p. 269 en 1857, p. 57, waar, op een vraag van SIMON" door A. J. VAM 

DER AA dezelfde gissing wordt gemaakt die in zijn Biogr, Woordenboek voorkomt. 
7) Intusschen was de familienaam DE BRUIJN zeer verbreid hier te lande en niet het minst in den Haag. 

Inzonderheid treft men vele schilders van dien naam aan. VVuRZSecH geeft er niet minder dan 18, waar. 
onder 3 met den voornaam CORNELIS. 

8) Bijv. en Aanm. op Dl. XIV van WAGENAAR p. 53. 
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gegevens. Een onderzoek, hetwelk de archivaris, Dr. H. E. VAN GELDER, de 

vriendelijkheid had in te stellen, gaf slechts negatieve resultaten: van den doop 
van CORNELIS DE BRUYN in het door hem zelf opgegeven geboortejaar (1652) 
is geen spoor gevonden. Ook komt zijn naam niet voor in den klapper op de 

registers van transporten van huizen, evenmin die van zijn naamgenoot, den 

graankoopman, terwijl de huisnaam "Het koppel Paerden" nergens is aangetroffen. 
Wellicht dat ook hier uit de protocollen der Haagsche notarissen eens de oplossing 
te voorschijn zal komen. 

DE BRUYN's verdediging schijnt in ons land geen tegenspraak uitgelokt te 

hebben, doch ook evenmin instemming. Vermoedelijk gevoelde men weinig lust 

de treurige gebeurtenissen van een kwart eeuw geleden, en waarvan de aanslag der 

VAN DER GRAAFS een voorspel was geweest, ten zijnen behoeve op te rakelen. 

Bij zijn terugkomst van de eerste reis heeft DE BRUIJN zich metterwoon 

in den Haag gevestigd. 1) Men vindt sporen van zijn verblijf gedurende de jaren 

r695-i697 in de boeken der Haagsche "Schilder-confrerye" '), waarvan hij lid 

was. Uit den inhoud van een perkamenten bandje berustende op het Haagsch 

Gemeentearchief, met het opschrift: "Accademie van de Teycken-Const, 

1682-yoo", blijkt dat DE BRUIJN den 21sten September 1695 en in 1697,,assis- 

tent" was. In 1699 is hij opgeklommen tot den rang van een der 10 "Regenten 
van de accademieschilders." 1) 

Evenwel, in 17°1 wordt de reislust weer vaardig en hij begint zijn tweedeii 

en meest beroemden tocht. Zoowel de tekst als het plaatwerk van de beschrijving 

ervan, die in 1 7 1 tie Amsterdam bij W, en D. GOEREE verscheen, muntte uit boven 

die van zijn eerste reis. Hijzelf verklaart in zijn voorbericht dat dit te danken 

was aan de meerdere ervaring en opmerkingsgave waarover hij toen beschikte. 

Teruggekeerd in 1708 koos hij zijn verblijf, terwille van deze uitgave, te 

Amsterdam, en wel ten huize van Juffrouw SwAEN in de Hartstraat 4). 

De laatste jaren van zijn leven schijnen den zoo sympathieken DE BRUIJN 

niet gunstig te zijn geweest, Bij al de gezellige uitingen van zijn imborst hangt 
er toch steeds iets zwaarmoedigs over zijn wezen. Met al zijn werken en reizen 

was hij er niet in geslaagd zich een onbezorgden ouden dag te verzekeren. In 

1) De beschrijving van deze reis is uitgekomen in het nabijgelegen Delft, bij HENDRIK VAN KROONE- 
VELD in 1698. 

2) Medegedeeld door Dr. BREntUS in Obreen's Archief, Din. IV en V. Hier wordt ook het bericht 
bevestigd van KRAMM en anderen dat DE BRUIJN ter voorbereiding van zijn eerste reis onderricht ontving 
van den schilder TH. VAN DER SCHUER: den 12 Mey 1674 heeft CORNELIS DE BRUN, als dissipel van den 
Hoofdman Tii. VAN DER SCHUER betaelt 2-0-0 (V, 144). 

3) Als boven, dl. IV. - Zie voor de Haa,-sche Schildersconfrerie en de Academie: JOH. GRAM, "De 
Schildersconfrerie Picturia en hare Academie van Beeldende Kunsten te 's-Gravenhage z68a-i882". 

4) Zie hierboven, blz. 13, brief van DE BRUIJN aan CUPER. 
m. 
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1714, toen DE BRUIJN dus den leeftijd van 62 jaren had bereikt, schrijft WITSEN 
aan CUPER, blijkbaar in antwoord op een vraag van dezen: "..... de Hr. DE 

BRUIJN begint out en mede swak te werden, ik gelove niet dat hij andere reysen 
zal aenvangen, doch gedenke hem sulx te vragen en UEd. te berigten" I). 
UFFENBACH (III, 674) bezocht hem te Amsterdam in 17 ? ten zegt: "Den 24 
Mart. Morgens fuhren wir zu Herrn CORNELIUS DE BRUIJN, welcher wegen seiner 

weiten und vielen Reisen, die er durch die Turkey, Griechenland, und noch neulichst 

in Persien gethan, bertihmt ist, sonst aber gar nicht curios aussiehet, und an den 

man nicht sehen kan, dasz er so weite Reisen gethan, wiewohl er doch gar 
h6flich ist. Er zeigte uns erstlich allerhand Conchylien, Thiere in Weingeist und 
andere Sachen, so er von seinen Reisen mitgebracht, welche er verhandelt. Es 

war aber nicht besonders mehr vorhanden, und schiene das beste schon hinweg 
zu seyn; wie es uns dann vorkam, als wenn er solche Sachen aus Durftigkeit 
verkauffte..." '). 

Het schijnt dat zijn veerkracht en levensmoed hem aan het eind verlaten 

hebben. VAN GOOL (I, 116) althans, besluit zijn kort levensbericht als volgt : 

,,Hij was 't lest van zijn leven zoo wonderzinnig en eigenwys, dat zijn geselschap 
voor luiden van verstand onaengenaem wiert." 3) . 

Van DE BRUIJN schilderde Sir GODFREY KNELLER een mooi portret, dat 

aanwezig is in het Rijks Museum (zaal 268, No. I3ss, h. 72, b. 60 cM,).4) 

Blijkens het onderschrift werd het in 1885 ten geschenke ontvangen van den 

Heer A. WILLET. Het is in grauwen toon, flinke kop van omstreeks 45 tot 50 

jaren. De trekken zijn fraai en verklaren hoe DE 1-3RUIJN, toen hij op 22jarigen 

leeftijd te Rome verblijf hield als "bendvogel" den bijnaam Adonis ontving. ?) Een 

1) G6BHARD, II, 392 en ante p. 7. 
2) Het te koop stellen van curiositeiten door reizigers uit Oostersche landen mcegebracht kwam veel 

voor in de eeuw der wcabinetten". Zoo heeft PAUL Lucks, blijkens de "Mercure de France" van Dec. 1732, 
nadat hij alle gedachten aan verdere reizen in de Levant had moeten opgeven, te Parijs een ,cabinet d'anti- 
quit6s et d'histoire naturelle" geopend, waar hij verkocht. Bij zijn dood, in 1737, werd dit cabinet geveild en 
er bestaat daarvan een catalogus, gedateerd 1738 (Missioyis Arcltéologiques fran;?aises tit Orient, I, 382. 

3) GERARD HOET echter, weerspt eekt deze bewering in zijne zeer zeldzame .4anmerkingen ofi het eerste 
ell tweede deel des Nieuwen Schouburgs... door J. VAN GOOL" (p. 31), na aanhaling ervan, als volgt: "Licht 
geloof ik voor zulke verstandige, dle by hem in wetenschap verre te kort schooten en daar over jaloers waren; 
want menigmalen, noch jong zijnde, heb ik DE BRUYN aan mijn Vaders huis gezien, maar nooit iets diergelyks 
hem hooren nageven." (Mededeeling van den Heer MOES). 

4) GOrTFRIED KNILLER (1646-1723) werd geboren te Lubeck en had tot leermeester te Amsterdam 
FERDINAND BOL. Hij kwam naar Engeland in 1675 en heette voortaan (Sir) GODFREY KNELLER. Schilderde 
de portretten van KAREL II, LODEW1JK XIV, WILLEhz III. Ridder in 1691, Baronet in 1715. Bleef in gunst 
onder ANNA en GEORGE I. Begraven in de Westminster Abbey (Diction. of National Biography, XXXI, 240). 
Zijn betrekking tot PETER DEN GROOTE, wiens portret hij schilderde tijdens diens verblijf in Engeland (1697), 
vormde zonder twijfel de schakel die leidde tot zijn bekendheid met DE BRUIJN. Mogelijk heeft Kr·rLLER 
ons land nogmaals bezocht, want uit niets blijkt dat DE BRU1JN ooit in Engeland is geweest. 

5) Over de hier bedoelde broederschap zie HOUBRrIkEtv. Mean vindt DE BRUYN's naam bij hem ver- 
meld (III, 102) onder die der 24 getuigen bij de opneming van ABR. GENOELS (Archimedes). Wanneer 
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kopergravure naar dit portret door G. VALCK, in ov. met 6 reg. vers, van 

J. BRANDT, fol. borstb. rechts, komt voor in de uitgave van DE BRUYN'S beide 

reizen alsook in de vertalingen. Een photogravure in kooldruk verscheen in 1905 
te Parijs bij AD. BRAUN EN CIE. (BRAUN CLEMENT ET CIE, successeurs). Verder 

geeft VAN GooL in zijn Nieuwe Schouburg" (p. 112) een portret I29, borstb. 

links, gestoken door J. HOUBRAKEN (175o) naar A. SCHOUMAN. Ten slotte ver- 

meldt VAN SOMEREN (II, 165, No. 858) een portret, borstb. rechts met groote 

pruik, in ov. 4°, door PH. BOUTTATS JR., voorkomende in "True Effigies 1694." 

In de beschrijving van zijn tweede reis (p. 219) zegt DE BRUYN: "Uit 

lust, die ik had om dese seltsame en by de werelt onbekende overblyfsels der 

outheit na te sporen, nam ik eenen steenhouwer van de stad Zje-raes, om my 
van zyne hulp te bedienen. Want de hardigheit der rotsen had my alle de beitels, 
die ik van Spahan met my genomen hadt, in korten tydt zoo't onbruik gemaeckt, 
dat ik ze niet meer bezigen konde. Hy voer niet beter dan ik: en zyne beitels, 
schoon veel grooter en steviger dan de myne, werden wel haest onbequaem om 

hun werk te doen. Uit ongedult evenwel, en begeerte om iets hier van met my 
in het Vaderlant te brengen, hakte ik een stuk uit een der vensteren, dat met 

verscheide dusdanige karakteren bezaeit was. Gy ziet het, zoo groot als 't is, 

afgebeelt op No. 137. Dit stuk is het onderste van de regterzyde, daer de 

karakters beginneii, gelyk aen het afscheytsel der ingehouwe linie te zien is. 

Men ziet ook een gedeelte van een der kleene beelden, gelijk dat in zyn eigen 

grootte door No. 138 aengewezen wort. Dusdanige twee stukken van handen 

ziet men op No. t 39, ook een gedeelte des lichaems van een kleener beelt door 

No. 140. Nogh ziet men een diergelyk stukje van een der kleenste beelden uit 

een der poortalen op No. 141. Ik wilde nogh andere brokken van zoodanige 
beelden athouwen : maer zy schilferden tot kleene en onkennelyke stukken at. 

"Het voornaemste van alle was het beelt van een vervallen brok eens rots- 

steens van den gemelden trap. Maer het zelve, hoe dik de steen ook was, daer 

het op stondt, en my daerom hope gaf van het met tydt en gedult daer te zullen 

uitkrygen, barstte eindelyk, nadat ik eenige dagen met houwen en steken daer 

aan bezigh was geweest, in drie stukken van een, zoo nogtans, dat men ze weder 

konde sanienvoegen. Ik deed dan yder stuk door eenen man naer het dorp in 

myne herbergh brengen, om ze met my te voeren naer Zje-raes, en, gelyk ver- 

HOUBRAKEN (II, 353) een zinnespel bijeenrijmt, dat verondersteld wordt gegeven te zijn door den "hoomschen 
bent", heet het van DE BRUYN 

"Nevens hem rn.m. de Echo, op een wagentroon] de schoone Adoon. 
Die voor Ariadne speelde 
Om de Fabel te verbeelde." 
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sproken was, te doen komen in handen van den Heer KASTELEIN, als hy hier 

naer toe zoude komen. Want ons inzicht was deze stukken te zenden aen zyn 
Edelheit den Heer JOHAN VAN Horn Gouverneur Generael van het Nederlandsch 

Indie, opdat het door zorge zyner Edelheit van daer mogte gezonden worden 

naer het Vaderlant aen den Edelen Grootagtbaren Heere NICOLAES WITSEN, 

Burgemeester der Stadt Amsterdam, dien ik voornemens was te begiftigen met 

dit stuk der outheit, tot erkentenisse van de beleeftheden, my door zyne Ed. 

Grootagtb. bewezen. Ik pakte het dan zorgvuldigh in katoen op hope dat het 

eenmael in het Vaderlant komen zou. Gij ziet het op No. 142." 
Hier wordt dus slechts het beeld verantwoord hetwelk hij aan NIC. WITSEN 

heeft vereerd en, blijkens zijn voorbericht, behouden aangekomen, zich in 1y14 
ten diens huize bevond. Verder vermeldt DE BRUYN dat het bovengenoemde 

vensterstuk (Pl. No. 137) terzelfder tijd te vinden was in het kabinet van Hertog 
ANTON ULRICH VAN BRUNSWIJK en LUNENBURG 1 j te Wolfenbuttel. Het overige 
bleef in handen van DE BRUYN en was bestemd verkocht te worden.2) 

Waar is dit alles gebleven? UFFENBACH, die een zeer nauwgezet verslag 

geeft van zijn bezoek in 1799 aan het paleis van den hertog te Salzdahlum, een 

halve Duitsche mijl van Wolfenbuttel aan den weg naar Brunswijk gelegen, waar 

dit museum van kunst en zeldzaamheden zich bevond, maakt geen melding van 

voorwerpen afkomstig van Persepolis. Het is echter mogelijk dat zij in de over- 

groote, niet stelselmatig gerangschikte ?vorrath", zooals hij zich uitdrukt, aan 

zijn aandacht zijn ontsnapt. 
Het door ANTON ULRICH gestichte en in 1697 voleindigde lustslot Salz- 

dahlum, een klein Versailles, werd door zijne opvolgers steeds minder tot verblijf- 

plaats gekozen, totdat, toen in 1754 de residentie voor goed van Wolfenbuttel 

naar Brunswijk verplaatst werd, ook de kunstverzameling daarheen werd over- 

gebracht. Thans is van den prachtigen aanleg zoo goed als niets overgebleven. 
In den afgeloopen zomer maakte ik van een kort bezoek te Brunswijk en 

Wolfenbuttel gebruik om te onderzoeken of er aldaar nog sporen aanwezig zijn 
van DE BRUYN's betrekking tot de toenmalige hertogelijke familie. De uitkomst 

heeft niet aan mijne verwachtingen beantwoord. In het "Herzogliches Museum" 

te Brunswijk, waar thans alles is vereenigd hetgeen overgebleven is van de ver- 

maarde verzameling, bevindt zich niets dat aan DE BRUYN herinnert, noch beeld- 

houwwerk van Persepolis, noch teekeningen. Ook was de zeer tot voorlichting 

1) AKTON ULRICH (1633-1714), dezelfde aan wien DE BRUIJN de beschrijving zijner tweede reis op- 
droeg, deelde den troon met zijn broeder, RUDOLF AUGUSTUS Beide broeders beoefenden de 
letteren en vooral ANTON Ur.RCCH maakte zich verdienstelijk door de verrijking van de prachtige door zijn 
vader gestichte ,,Bibliothe;a Augusta" te Wolfenbuttel. 

2) Vgl. UFFENBACH, III, 676. 
3) Als boven, I, 326-349. 
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bereidwillige Directie 1) niet in staat door eenig document vast te stellen of het 

bovenvermelde ,,vensterstuk" aanwezig is geweest en op welke wijze het verdween. 

Op een in het archief van het Museum zich bevindenden ouden inventaris vindt men 

niets vermeld van hetgeen door DE BRUYN aan Hertog ULRICH werd afgestaan. 
Mochten de nasporingen, die te Wolfenbuttel worden voortgezet, nog tot eenige 

uitkomst leiden, dan beloofde de Directie mij daarvan mededeeling te zullen doen. 

Vermoedelijk behoort het vensterstuk tot het groot aantal kunstvoorwerpen 

die in den NAPOLEON'tischeii tijd door den Directeur-General DENO1V werden 

geconfisqueerd en naar Parijs gezonden 2). Door de voortvarende zorgen van 

BLVCHER werd dit alles in 1815 weder vermeesterd, doch gedurende de verwar- 

ring zijn sommige zaken niet teruggevonden, of ook wel aan andere musea dan 

het rechthebbende toegekend. 
Hoe dit zij, de tegenwoordige verblijfplaats van DE BRUYN'S meest merk- 

waardige uithouwsel, het meergemelde "stuk uit een der vensteren", waarvan 

ook sprake is in zijn brief aan CUPER van Ig Juni 1709 (zie boven) in verband 

met de daarop voorkomende inscriptie'), op wier ontcijfering de professor en diens 

vrienden in het buitenland te vergeefs hunne krachten beproefden, is mij bekend 

geworden. Het bevindt zich in het Cabinet des Medailles (Bibliotheque nationale) 
te Parijs. Het werd ten geschenke ontvangen van den beroemden orientalist 

SILVESTRE DE SACY Op welke wijze deze in bezit ervan was gekomen 
is mij niet gebleken. 

MARCEL, DIEULArOI, schrijver van een der meest u?aardevolle werken over 

Perzische oudheidkunde ontleende aan dezen steen het uitgangspunt voor eene 

belangwekkende studie 5). Bij ontcijfering van het omrande inschrift bleek hem, 
dat eenige woorden, ter besparing van plaats, door ideogrammen zijn voorgesteld 
en hij leest: "Moi DARIUS roi grand, fils d'HYSTASPES achemenide". De gevolg- 

trekking makende, dat men zich aan eene bepaalde lengte van de omrande opper- 
vlakte gebonden achtte, en bemerkende dat deze lengte, met inachtneming van 

het kleine afgebrokene deel van het inschrift ter rechterzijde, tusschen 54 en 

55 cM. moet bedragen hebben, komt de scherpzinnige franschman tot de slotsom, 
dat wij hier te doen hebben met de onveranderlijke vastlegging van een standaard 

voor de Perzische el. 6) 

1) Direktor Prof. Dr. P. J. MEIER, Museum Inspektor Proi. Dr. CHRISTIAN SCHERER. 
2) O. a. 2go schilderijen van Brunswijk en 400 der zeldzaamste en kostbaarste Hss. en boeken der 

bibliotheek te Wolfenbuttel. (TH. BOGES, Erzahlungen aus der Gesch. der Stadt Wolfenbuttel, p. 11?. 
3) Zie rij C van het facsimile, ante p. it. 
4) nL'Art atdique de la Perse", 5 parties, illustr., fo. Paris, x88q.-85. 
5) vnotes sur les coud-l',es etalons perses et chald6ennes ....... " 

6) DIF.ULAFUY verwijst naar den tekst bij DE BRUYN die doelt op Pl. 157, maar zijn letterteekens zijn 
niet die, welke bij DE BRUYN staan afgebeeld. Het is mij niet mogelijk geweest deze tegenstrijdigheid door 
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Een bespreking van de zeer belangwekkende gevolgtrekkingen, die de Heer 

DIEULAFOY verder aan zijn ontdekking verbindt, zoude hier te onpas zijn 1). 

UFFENBACH (III, 67 5) zag bij DE BRUYN een exemplaar van de Hollandsche 

en een van de Fransche uitgave der eerste reisbeschrijving op groot papier, 

waarvan hij de illustratien "mit Farben" had laten drukken en hem verklaarde 

"dasz viele diese seine Reisebeschreibung mit Farben illuminiren lassen, es ware 

aber mit diesen gar nicht zu vergleichen". Het eerste gedeelte van deze mede- 

deeling ziet er onwaarschijnlijk uit, en mij zijn ook geen exemplaren bekend met 

uit de hand gekleurde illustraties. De "Bibliotheca Augusta" te Wolfenbuttel s) 
bezit er geen, wel een zeer fraai gebonden exemplaar op groot papier, verguld 

op snee, van de eerste reis, zonder twijfel door DE BRUYN zelf aangeboden, en 

verder verschillende drukken zoowel in het Nederlandsch als in het Fransch van 

beide reizen en een Engelsche uitgave van de eerste. 1) 

Overigens was ook hier niets omtrent DE BRUYN bekend, doch de bizonder 

welwillende bibliothecaris, Prof. Dr. GUST. MILCHSACK, beloofde mij in het archiet 

van de instelling nasporingen te zullen doen en mij de uitkomst daarvan te 

berichten. 

DE BRUYN's werk heeft ook in het buitenland steeds de waardeering ge- 

vonden, die het zoo ten volle verdient. Aldaar heet hij echter gewoonlijk LE 

BRUN: Het is zelfs onder dien naam dat de Fransche en Engelsche vertalingen van 

zijne werken zijn verschenen en menigmaal wordt hij door buitenlanders beschre- 

ven als een Fransch reiziger'). 
S. F. GtiNTHER WAHL s) spreekt bij de vermelding van DE BRUYN'S tweede 

een bezoek te Parijs tot klaarheid te brengen, en daar ook de heer DIEULnI; oY afwezig was kon hij mij, in 
antwoord op mijn verzoek om opheldering, slechts verzekeren, dat zijne interpretatie van het inschrift zonder 
eenigen twijfel de juiste is. 

i) Vgl. C. MAUSS: ,Le rectangle de Khorsabad", 1895 en ,La colonize du temple ?lantitedeChouchi?zak". 
"L'osselet de Suse", (De laatste twee in ,Recueil de travaux relat. à la Philol. et à 1'Archeol, egypt et assyr. 
Vol. XXIX, 1906). 

2) Dus genaamd naar Hertog AUGUST (1634-1666), die als de eigenlijke stichter kan beschouwd wor- 
den, hoewel de eerste grondslagen reeds gelegd waren door Hertog JULIUS (1568-1589). Ten tijde van 
UFFENBACH werd deze bibliotheek de rijkste geacht in Europa. Onder hare beheerders telt men mannen als 
LEtBNtTZ en LESSING. Voor beschrijving zie: C. J. MEIER "Die Bau- und Kunstdenkmaler der Stadt Wolfen- 
butter (1904), p. 149. 

3) In den eenigen aanwezigen, van voor twee eeuwen dagteekenenden catalogus komt slechts deze Eng. 
uitgave voor. 

4) FALKENER zegt in den aanvang van zijn ,Ephesus and the Temple of Diana (London 1862) "A dis- 
tinguished French traveller in the latter part of the I7th century...'' en noemt zijr naam in een noot: COR- 
NEiLLE LE BRUN. 

5) "...Schilderung und Geschichte des Persischen Reichs, Leipzig 1795, p. 81-82. Bij hem heet hij 
.1,E BRUIJN,." 





BOUWVAL 
Naar eene schilderij c 



) A L 1\1 Y R A. 
D VAN ESSEN (1693). 





25 

reis over de "Vortrefftichkeit der kupfertafeln" en houdt hem voor "ein Mahler 

von entschiedenem Ruhm." 

DESCAMPS zegt: "Les ouvrages en peinture de cet artiste sont bien colories 

et d'un dessein correct...; nous ne parlons de lui que comme bon peintre" '). 

Overigens volgt hij getrouw VAN GOOL. Nieuw echter is: "il doit autant son 

gout extraordinaire pour voyager, 4 l'art de peindre qu'a 1'6tude du latin auquel 

il consacra sa jeunesse." Dit is evenwel onwaarschijnlijk. Uit niets blijkt 

DE BRUYN's bekendheid met oude talen. CUPER b.v. schrijft hem steeds in het 

nederlandsch, hoewel hij anders nooit nalaat zijnen vrienden nu en dan met in 

het latijn gestelde brieven te verblijden. 
CARL RITTER noemt DE BRUYN in de eerste plaats, en daarna CARSTEN 

NIEBUHR, KER PORTER en Dr. SCHULZ, als "die sorgf?ltigsten Sammler und 

getreuen Copisten der weit umher zerstreuten Keilinscriptionen 2)." 
In onze eigen hedendaagsche literatuur, zoo beperkt wat de LEVANT be- 

treft, wordt DE BRUYN slechts zeldzaam herdacht. Aangaande zijn kort verblijf 

op Java wijdde de heer S. KALFF hem eenige jaren geleden een waardeerend artikel 3). 

G. HOFSTED VAN ESSEN. 

Zoowel zijn geboorte- als sterfjaar zijn tot dusver onbekend gebleven. Mijn 
aandacht werd op hem gevestigd door den Heer MOES, naar aanleiding van een 

artikel van Prof. F. VON DUHN te Heidelberg 4) betreffende een schilderij van 

de bouwvallen van Palmyra, hetwelk zich bevindt in den voorhal van het Uni- 

versiteitsgebouw te Amsterdam en geteekend is: G. HOFSTEDE fec. I Aug. 
Prof. VON DUHN trachtte te vergeefs iets naders omtrent hem te weten te komen ; 

hij bleef voor hem "ein sonst vollig unbekannter Maler." 

Een paar jaren geleden echter, gelukte het mij bij toeval een tip van den 

sluier op te lichten, toen ik bij een bezoek in het "Manuscript Department" van 

het Britsch Museum eenige teekeningen ontdekte, grootendeels gemaakt in Perzie 

en overigens in Aziatisch Turkije, blijkbaar van eene en dezelfde hand, en waarvan 

sommige onderteekend zijn: G. HOFSTED VAN ESSEN. 

Het ontbreken van de laatste e aan den naam, zooals hij zich te 

Amsterdam vertoont, en de bijvoeging VAN ESSEN wijzen wellicht op Duitsche 

nation aliteit. 

) nLa vie des peintres Flamatzds, .411eiiiands et Hollandais... (Paris 176o), II, 297. 
) Die Erdkunde", 8. Teil, 3. Buch, West-Asien, Berlin 1838. 
3) "Een kunstschilder in Oud-Batavia". Bijdr. tot de T. L. en Y. van Nederl.-/ndië, 1895, P. 1735-50 

en 1896, p. 129-52. 
) "Die alteste Ansicht von Palmyra". (Arckäolofiscker Anxeiger, 1894, 3). 
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De bedoelde teekeningen bevinden zich in een groot folio album op den 

rug waarvan gestempeld staat: "Drawings of buildings, caravans, dresses &c. 

Mus. Brit. Bibl. Sloane. 5234. Plut. XL B." Het heeft dus deel uitgemaakt van 

de vermaarde verzameling, tezamengebracht door Sir HANS SLOANE 1). 
Het album, voor zoover HOFSTED VAN ESSEN betreft, want er komt ook 

werk in voor van anderen2), bevat de navolgende teekeningen, nagenoeg alle in 

O. I. inkt. De meeste zijn onderaan voorzien van een smalle papieren strook, 

waarop dan in schrift van jonger dagteekening de hierachter volgende titels 

voorkomen. Bij sommige wordt de omschrijving aan de keerzijde herhaald in het 

Nederlandsch. 

Persepolis in vogelvlucht. Geen onderschrift of onderteekening. (Zie 
hierachter p. 29). 

,,A door in Persepolis in wch is the Bass [o] relievo marked No. 3." 

"A Basso relievo taken from Persepolis." Op de teekening: G. HOFSTED 

VAN ESSEN fc. Goed gedaan in O. I. inkt. 

4. "A pleasure house of ye Kings of Persia at Shiraz ;?tb a very large 
tanck & Cypress walk". Bovenaan op de teekening zelf: "Een geweese palleys 

met een overgroote tang en springwater. Casteel Fardras etc., hier naer breeder; 

met cypressen, tot Cyras." [Geteekend] G. HOFSTED VAN ESSEN. 

5. "The great Mosque or Church at Ispahan in the Madan or Market 

place". Een mooie O. I. teekening. 

"The audience Chamber of ye Palace of ye Kings of Persia at Ispahan." 
De twee volgende teekeningen zijn van klein formaat en op een blad 

geplaatst: 

,,The Bridge by Ispahan going to Shiraz where ye Kings of Persia take 

the Air." Op de teekening hetzelfde opschrift. De Engelsche opschriften op 

de teekeningen zijn naar het schijnt niet van dezelfde hand als de Hol- 

landsche. Wellicht zijn ze er door SLOANE zelf op geplaatst toen ze in zijn 

bezit geraakten. 

"Exercises of ye Persians near ye Bridge of Zulfa." En op de teekening: 

,Exercises near the bridge of Sulfa." Dit is een voorstelling van het balspel te 

paard (polo), hetwelk van zeer ouden Perzischen oorsprong is. 

1) Sir HANS SLOANE geneesheer, studeerde in Frankrijk, was secretaris, later president 
van de Royal Society. Zijne verzameling, voor welke hij £ 50.00o besteed had, legateerde hij aan den staat 
voor £ 20.00o aan zijne erfgenamen uit te betalen. Zij vormde met toevoeging van andere, waaronder die 
van COTTON en HARLEY, den grondslag voor het in 1754 gestichte Britsch Museum. 

2) Het eerste blad bevat een gekleurd encadrement, waarvan de oningevulde ruimte bestemd achijnt t 

geweest te zijn voor een titel. 
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. "The curing of ye colar by ye Persians by treading on their bellies & 

ye hobble-bubble or Instrumt thro wch they smoke tobacco." En op de teeke- 

ning : "Het geneesen van buick and (sic) ragge pynen der Persianischer Reysi- 

gers." (De spelling schijnt het vermoeden te bevestigen, dat onze vriend een 

Duitscher van geboorte was). 

"Synat Chaen. Excellent Prince in Persia. The Great Sophie King of 

Persia's Embassador to RODOLPH the Emperor of Germany." Dit is een goede 

copie van SADELER's bekende kopergravure. 
8. "The breaking of ground for making ye King of Persia's new gardens 

near Zulfa." 

,,Baba Abdila's Tomb where ye Persians pretend that when one shakes 

one Tower the other person in ye other Tower trembles. Ye place is 3 miles 

from Ispahan." Op de teekening: "Sepulchre du prophete Persien Baha Abdila." 

Deze "shaking minarets" bestaan in hun wankelenden toestand nog steeds en 

worden geregeld aan vreemdelingen vertoond. 

"Sultania. ? I and 2 are great Mosques, ye I all ruined." Op de teekening: 

"Sultania. ? & 2 Mosques of great Qualities, the I all ruined." 

"A great Sheck or holy place 2 miles from Ispahan." Op de teekening 
nagenoeg hetzelfde opschrift. 

. "Ye burying places of ye Kings of Persia." Op de teekening flauw 

G. HOFSTED VAN ESSEN en zeer duidelijk "Tombes des Rois des Perses." 

Een tweede teekening, vervolg op de voorgaande, met zelfde opschrift. 

"Mount Ararat near Van" (Aziat. Turkije). 

,,The manner of thrashing Corn in Persia." Hetzeltde op de teekening. 
"Serbargh. A Persian game or playing at Mall on Horseback." Op de 

teekening: "Serbargh, a game." Voor "Serbargh" dient wellicht gelezen "Tjahar 

bagh", i. e. een zeer breede en lange laan te Isfahan waar dit spel (polo) 
beoefend werd. 

Een goed ruiterstuk zonder opschrift. 
12. "The manner of a Persian caravan, its travelling up & down hills." 

13. The same caravan lying in their night Quarters, the guards being 
placed." 

14. ,The way of an Ambassador's travelling in his Litter." Geteekend: 
G. HOFSTED VAN ESSEN. 

Een groote fo, teekening. Views of a caravan passing over a bridge 
& in their quarters." 5 ontbreekt. Op de aanwezige teekening, gemerkt 16, 
is van de brug niets te bemerken. 

"y. A view of a caravan near a Hill 3 or 4 days from Tauni [Tauris?, 
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i. e. Tabriz], whereon appear hills & resembling ye statue of a man." Op den 

achterkant het jaartal: iso3. 

n 1 8. A view of ye goods of a caravan carry [sic], is to be laid up all night." 
Nu volgen 35 bladen bevattende teekeningen en beschrijvingen van zeer 

verschillenden aard: plaatsen en gebouwen in Oostenrijk, Italië, de tegenwoordige 
Balkanstaten, oudheden, kunstemakers in onderscheiden standen enz. Geen 

enkele daarvan staat naar het schijnt in betrekking tot HOFSTED. 

Dan weer: "A Bassorelievo on ye sepulches in ye Mountain of Perse- 

polis." En daaronder in ander schrift, wellicht van SLOANE: "Mountfaucon 

F. Supp p. 402. M. 2. 3. where there are not right copied." 
Daarna een Q. I, teekening zonder opschritt, 0.25 M. X (grootste hoogte) 

0.33 M. (zie de verkleinde reproductie hiervoor; de teekening was reeds aan 

den bovenkant onregelmatig afgesneden alvorens zij in het album een plaats 
vond. Hetzelfde is met eenige andere het geval.) 

Ten slotte volgen een aantal blanco bladen; op het laatste zijn een 

negental etiketten geplakt voorzien van opschriften betreffende Indie, China, 

Jamaica, Konstantinopel enz. De bijbehoorende teekeningen zijn echter niet 

aanwezig. Op het laatste blad komt een register voor. 

Een tweede vondst viel mij ten deel toen ik in het bezit geraakte van 

een vijftal O. I. teekeningen voorkomende in den catalogus FREDERIK MULLER : 

Geographic-Voyages igio, No. 2541. De omschrijving : "Vues et scenes en Perse, 

dessinees par un voyageur hollandais vers 1700 (C. DE BRUYN?) - 5 Dessins 

au lavis de 1'encre de Chine, datant vers 1700, avec des inscriptions hollan- 

daises", deed mij onmiddellijk aan HOFS.TED denken, daar DE BRUYN, voor zoover 

mij bekend, niet gewoon was veel met O. I. inkt te werken. Bij ontvangst der 

teekeningen bleek mij dat zij inderdaad in opvatting geheel overeenkwamen met 

hetgeen ik van HOFSTED in het album SLOANE had gezien en dus zonder 

twijfel aan hem dienen te worden toegeschreven. 
De bedoelde teekeningen dragen de navolgende opschriften: 

"Meydoen off Beurs." (42 X 68.5 cM.) De legenda, aan den benedenrand 

geschreven, luidt: No. I . 's Konings masjiet of kerck. No. 2. 's Konings Harams off 

vrouwen-huys poort. No. 3. 's Konings talaal gena amt Alakapi. No. 4. 's Konings 

Nacharae off Speelhuys. No. 5. De weg nade groote Marckt gent. Keiseri. No. 6. 

De kerck off masjiet van 's Konings moeder. No. 7. 's Konings horologie. No. 8. 

Middelpunt van de Meydoen off beurs. No. g. De weg naar Sjulpha. 
Deze merkwaardige teekening (zie de reproductie hiernevens) munt uit 

door oorspronkelijkheid in de wijze van afbeelding vergeleken met de vele die 

in reisbeschrijvingen voorkomen van het Koningsplein te Isfahan. 



KURDISCHE KRIJGSLIEDEN IN LEGERKAMP. 

Naar cene teekcning (verkteind) door G. HOFSTED VAN ESSEN (omstr. 1703). 
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,,d'Brugh van Zjulfa" [meer bekend als die van Allah Verdi Khan]. 

(44 X 31 cM.) Onderaan 8 verwijzigingen. 

"d'Brugh van Chiraas" [vroeger meestal genoemd Hasanabad, thans 

,,Khadju".] 44 X 31.5 cM. De verwijzingen zijn: NO.1.'t Middelpunt van de 

brugh. No. 2. Een thuyn. No. 3. Een voorhuys van 's Konings thuyn. No. 4. 
d'Steene trappen, daer 't water van de rivier over heen valt. No. 5. Den opgang 
van de brugh. 

Ook van deze teekening wordt hiernevens een reproductie bijgevoegd. 

,,De plaat Choom (44,5 X 32 cM.) Met 7 verwijzingen. Zij geeft de 

afbeelding van "d'Koningen haer begraevplaetsen" en van "diverse wijse van 

tombens voor persoonen van aensien." 

,,Baaijzet", i. e. Bajazet in Aziatisch Turkije, vertoonende een gedeelte 
der stad en de beide bergen Ararat. 

Het is wel zeer opmerkelijk, dat al dit knappe werk ongepubliceerd is 

gebleven, niet op koper is gebracht. Evenals dat van DE BRUYN toch, staat het 

ver boven hetgeen men in de reisbeschrijvingen van beider tijdperk aantreft. 

Heeft HOFSTED in opdracht van een liefhebber (SLOANE b.v.) geteekend, of had 

hij, als DE BRUYN en zoovele anderen, plan zelf een beschrijving van zijne reizen 

uit te geven? Deze vragen blijven voorloopig onopgelost, zooals trouwens het 

geheele raadsel van 's mans leven. Wat wij nu althans weten is dat hij, behalve 

te Palmyra, ook in Klein-Azie en Perzic heeft gewerkt en wel waarschijnlijk 
omstreeks 17°3, welk jaartal, zooals wij boven zagen, voorkomt op een zijner 

teekeningen. Als dit zoo is dan blijft het echter zonderling, dat DE BRUYN, die 

in December van genoemd jaar te Isfahan aankwam, volstrekt geen melding maakt 

van zijn voorganger, vooral daar hij, terwijl hij zijn werk schreef, moet geweten 
hebben dat HOFSTED de maker was van het schilderij van Palmyra, waarvan 

hij zelf gebruik maakte voor de afbeelding dier bouwvallen in de beschrijving 

zijner eerste reis (zie lager). In het archief van de O. 1. Compagnie kon geen 

spoor ontdekt worden van HOFSTED's aanwezigheid in Perzie omstreeks het jaar 

1703, doch dit bewijst niet veel, want de Compagnie, wij zagen het reeds, 
bekommerde zich in hare briefwisseling niet over schilders die Perzie bezochten. 

Maar van HOFSTED VAN ESSEN is thans sprake gekomen door zijne 

afbeeldingen der bouwvallen die ons hier bezig houden. 

Van zijn panorama van Persepolis in vogelvlucht (HOFSTED schijnt een 

zekere voorliefde voor deze wijze van voorstelling gehad te hebben), vindt men 

hierachter de reproductie. De oorspronkelijke O. I. teekening is van groote afme- 

ting (1.II X 0.35 M.). De bovenrand is niet gaaf en over het geheel verkeert 

zij, door vouwen als anderszins, lang niet in ongerepten staat, zooals helaas 
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maar al te duidelijk op de reproductie kan worden waargenomen. Toch blijft 
het als unicum een document dat verdient behouden te blijven, want HOFSTED 

is, zoover bekend, de eenige die zoowel Palmyra als Persepolis, dus de beide 

beroemdste bouwvallen die ons van de oudheid zijn overgebleven, in beeld 

heeft gebracht. 

Wat nu Palmyra betreft heb ik, in aansluiting op hetgeen wij door Prof. 

VON DUHN's nasporingen weten omtrent HOFSTED's afbeelding daarvan, in CUPER's 

correspondentie een paar gegevens gevonden, die eenig licht werpen op het 

ontstaan van genoemd schilderstuk. 

CUPER, die in alle richtingen zijn weetgierigheid trachtte te bevredigen, 
had ook een uitvoerige briefwisseling aangeknoopt met den consul der Staten 

te Aleppo COENRAET CALCKBERNER 1), welke vrij volledig in het Gemeente- 

archief te Amsterdam berust, want CUPER was een zorgvuldig man en behield 

afschriften van al zijne talrijke brieven. Hij dan, zendt hem den 3 I sten Maart 

1688 een uitgebreide memorie, bevattende een aantal vragen betreffende de meest 

uiteenloopende onderwerpen die betrekking hebben op Syrie en Egypte. Vooral 

verlangt hij van CALCKBERNER: "Afftetekenen antykse en oude beelden en 

basrelijf, waar van nae alle apparentie nogh wel overblijffselen tot Aleppo en 

andere plaatsen van Syrien sullen gevonden worden." Voorts: "Te ondersoeken 

off tot Aleppo geen overblijfselen zijn van groote alouwde gebouwen, als tempels, 

Amphitheaters, Aquaductors en meer diergelijke, die in en bij alle de groote 

steden, waar van de Romeijnen meester zijn geweest, gevonden worden." 

In zijn antwoord, van den 28sten Augustus, weet CALCKBERNER slechts 

bescheid te geven op sommigen der gestelde vragen, maar hij belooft nader onder- 

zoek en bericht. En deze belofte houdt hij getrouw. Een van de redenen voor 

zijn ijver is dat hij hoopte in CUPER, die niet alleen geleerde, doch ook staatsman 

was, en als gecommiteerde ter Staten-Generaal veel invloedrijke betrekkingen 

onderhield, een beschermer te vinden. Want het leven was hem zeer zuur 

gemaakt doordat zijne inkomsten, die bijna geheel afhingen van het aantal inge- 
komen Nederl. schepen, in den laatsten tijd tengevolge van den voortdurenden 

oorlogstoestand tot een uiterst laag peil waren gezonken. Hij biijft dus onver- 

saagd in de beantwoording van CUPER's lange brieven, waarvan sommige in het 

Latijn gesteld zijn en overloopen van geleerdheid. 1) 

1) Aldus onderteekent hij zijne brieven. CUPER spelt den naam Calkberne1', DE BRUYN Kalk- 
berntr zooals hij ook thans, o. a. in Duitschland, voorkomt. 

2) Uit DE BRUYN'S beschrijving zijner eerste reis weten wij dat CALCKBERNER zijn loopbaan begon 
als koopman. DE BRUYN toch, vertelt dat hij van 12 Mei i68a tot 6 April 1683 (niet in 1679, zooals bij 
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Eerst in een brief van Juli 1692, geschreven van het "Geberghte van 

Beylan" (nabij Alexandrette, op de weg naar Aleppo) is er sprake van het 

bewuste schilderij. Hij hoopt "in corte wederom naer huys te keeren, als wanneer 

UE. Gestr. niet alleen breedere schrijven sal maer oock poogen toe te senden 

d'afteeckeningh van Tadmur of Palmira, welck door een bijsondere accident den 

schilder overcomen tot dato nogh niet heeft connen geschieden. Ick sal daer 

neffens voegen alle d'inscriptien die aldaer genoomen sijn en so veel medalien 

als hebbe connen te saemen schraepen." 
Den dag van zijn terugkomst te Aleppo, 2 September, schrijft hij: 

"... Nlijn schilder is doende om Palmira te voltooyen, en met het schip d'Asia 
werd UE. Gestr. sulx toegesonden beneffens eenige weynighe medalien en ben 

verseeckert UE. Gestr. in d'afbeeltsel van Palmira bijsonder vergenoegen sult 

vinden." 

Doch er is weder vertraging gekomen; welke vindt men niet vermeld. 

In een brief van 3 April 1693 heet het dat de afzending nu spoedig volgen zal 

en inderdaad, reeds den daaropvolgenden 15/25 Mei is dit geschied: "Desen 

gaet indien Godt believende met het schip den St. Pieter waermede aen mijn 
Broeder sende een cascken gemerkt G. C. waerinne is het schilderij van Tadmor: 
en daer beneffens 2 andere kleene schilderijkens, het eene van een tempel aldaer 

en het andere van een der begraeffplaetsen ..... Ick sende oock aen mijn 
Broeder de beschrijvinge van de Tadmorsche rijse en van alle de curieusheden 

en inscriptien so aldaer gevonden sijn, welck seer nauwkeurigh en inde veele 

opmercking door den Engelse predicant (een der rijsbroeders) beschreven is. 

Het is in het Engels so dat U. H. E. G. het sal dienen te doen translateren, 
dat ick gaerne wensch gedaen souw hebben, dan hebbe het onmoogelijck niet 

connen bijbrengen door manquement van tijt, alsoo het al vrij wat langh is en 

daerom hebbe ook aen monsr versoght U. E. G. sulx niet met de post te senden 
ten waere sulx expres ordonneeren moght. Ick hoope U. H. E: G. zich inne 

sodanighe sattisfactie sal vinden als daervan verwaghtende sijt, welck mij seer 

aengenaem te verstaen sal weesen." 

Dat CUPER zijn volle tevredenheid over het schilderij heeft betuigd blijkt 
uit een brief van CALCKBERNER van 3/13 October 1694 (ontv. te Amsterdam 

voN DUHN) te Aleppo verblijf hield ten huize van JOH. VAN BOBBERT, deelgenoot in de handelszaak van 
den lateren consul, die zelf tijdelijk afwezig was in patria. Verder, blijkens een brief van CALCxsxENxExaan 
CUPER van 12 Juli 1694, had hij tot zwager: JOANNES COLERUS, predikant van d-Augsburgsche confes, 
welcke eenige jaren tot Amsterdam gestaan hebbende nu in den Haag is komen wonen ; hij sal sig d'eer 
geven U. W. E. G. mijnentwegen de handen te kussen." 
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den loden November), waarin hij in opgewonden bewoordingen daarover zijn 

blijdschap te kennen geeft. ') 
Uit het bovenstaande volgt dat het schilderij reeds in 1693 in Holland 

moet zijn aangekomen, en het is zonder twijfel door CALCKBERNERS broeder 

zonder verwijl bij CUPER bezorgd. DB BRUYN, die in hetzelfde jaar, na een 

langdurig verblijf te Venetie, in het vaderland was teruggekeerd, vermeldt dat 

het door HENRIK LUB is overgebracht. Deze heeft dan passage op de ,,set. Pieter" 

genomen, en het schilderij zal aan hem zijn toevertrouwd. Van de beide mee- 

gezonden kleine schilderijtjes is het mij niet gelukt eenig spoor te ontdekken. 

Opmerkenswaardig is, dat CALCKBERNER het schilderij vergezeld deed 

gaan van een afschrift der beschrijving van Palmyra door een "Engelse predicant." 
Dit is zonder twijfel geweest de Dr. WILLIAM HALIFAX, die ongeveer terzelfder 

tijd (de reis werd gemaakt in 16gi) een bericht gezonden had aan de Royal 

Society te Londen. Het afschrift dat aan CUPER werd gezonden is bewaard 

gebleven 2), en blijkt het reisverhaal van HALIFAX te zijn, zooals het in de 

,,,Philosophical Transactions" (XIX, 1695-97) verscheen, en dus niet het meer 

uitvoerige relaas dat (zie VON DUHN) naar een beter Hs. door het Palestina 

Exploration Fund in zijn Quarterly Stafement van i8go werd uitgegeven. Van 

daar dat DE BRUYN in zijn werk slechts een woordelijke vertaling van hetgeen 
voorkomt in de Philos. Transact. heeft kunnen opnemen. a). 

De Royal Society heeft, vreemd genoeg, geen haast gemaakt met het 

1) UFFENBACH (II, 389), die in 1710 met zijn broeder een bezoek brengt bij CUPER te Deventer, 
vindt er het schilderij aanwezig. Zij bezichtigen de bibliotheek en den tuin: "Als wir wiederum zurück gingen, 
sahen wir in dem Gang einige Schilderyen, sonderlich eine curi6se lange Tafel, darauf die rudera urbis Pal- 
myrenae so wie sie noch wirklich zu sehen sind, am Orte selbst abgemalt, und ihm zugesendet worden. Man 
kan sich nicht genug verwundern, wenn mann die grossen Saulen und anders, was von dieser vortrefflichen 
Stadt ubrig ist, ansiehet. - Blijkens eene ter Kon. Biblioth. (Verz. CUPER, 72 G 32) aanwezige bekend- 
making, werd een deel van CUPERS nalatenschap den 2osten Sept. 1718 te Amsterdam in den Keyzers Kroon 
geveild. Vermoedelijk heeft GER. VAN PAPENBROEK, die het schilderij in 1743 aan het Athenaeum illitstre ten 
geschenke gaf, het bij die gelegenheid in bezit gekregen. 

2) Verz. CUPER, Kon. Biblioth., Q 3. Het begint met den Eng, tekst (bl. x-x5), dan volgt de 
Nederl, vertaling (bl. '17/32) met het opschrift: "Relaes van een Voyagie naar Tadmor. Begonnen 29 Sep- 
tember x691." De bijgevoegde inhoudsopgave heeft tot hoofd: "Itinerarium Palmyrenum Anglice et Belgice" 
en op het schutblad staat als aanteekening: "Editum hoc Itinerarium Belgice est a DE BRUYN in suo Itinerario." 

a) De plaat No. 187, die deze beschrijving (p. 335/58) vergezelt, is eveneens door DE BRUYN overge- 
nomen uit de Philos. Transact., vdoch zo, dat dezelve noch eenigzins door mij verbeterd is, door een kleen 
bijvoegsel, te weeten, van een stuk van een ronde Porfyre kolom, leggende op den grond, henevens de zes 
staande kolommen, welke zich in het midden van de Prent, op de voorgrond vertonen, aangewezen met de 
letter G. 't Geen mij hier voet toe heeft gegeven, is, dat ik het aldus gevonden heb in een schilderij op 
de plaats zelve ontworpen, 't welk den Heer HENRICO LuB, jongst van Aleppo tot Amsterdam gekomen, van 
daar heeft medegebracht." 

Het is onverklaarbaar waarom DE BRU7trr niet veel liever in zijn geheel het veel fraaiere werk van 
HOFSTED tot voorbeeld heeft gekozen dan de gebrekkige gravure in de Philos. Transact. 

Prof. voN DUHN geeft zeer aannemelijke gronden voor de meening dat de schets, die tot grondslag 
diende voor genoemde gravure, door HOFSTED gemaakt werd tijdens de tweede reis naar Palmyra, en dat 
hij later (in opdracht dus van CALCKBERNER, zooals nu gebleken is) zijn schilderij heeft vervaardigd. 
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wereldkundig maken der belangrijke wederontdekking van Palmyra. Zij bewaarde 

jaren lang het stilzwijgen, ') En gedurende twee jaren voor de publicatie waren 

ook CUPER en anderen in Holland er mede bekend. 

Prof. VON DUHN's vermoeden dat HOFSTED deelgenomen heeft aan de 

reis naar Palmyra der Engelsche kooplieden in 16gi wordt, door hetgeen wij 

thans weten omtrent zijne verdere reizen, versterkt. 2) Of hij echter, zooals de 

professor gist, een Hollander was "der von der Prosa der Kaufmannischen 

Beschaftigung sich vortbergebend in das heimatliche Reich der Kunst flüchtete", 

is minder waarschijnlijk. CALCKBERNER had alsdan zonder twijfel zijn naam, of 

althans zijn kwaliteit, in zijn brieven aan CUPER vermeld, terwijl hij nu slechts 

spreekt van "mijn schilder." Trouwens, ware HOFSTED in den handel werkzaam 

geweest, hij zou er zich wel voor gewacht hebben naar Perzie te gaan, tenzij 

in dienst van de O. 1. Cpmpagnie (hetgeen niet blijkt het geval te zijn geweest), 
want deze zorgde wel dat zich geen vreemde eenden in de bijt vertoonde, waar 

zij te nauwernood hare Engelsche "vrunden" toeliet. 

Eerder is aan te nemen dat HOFSTED een van de vele kunstvaardige 

gelukzoekers is geweest, die vooral in de 7de, maar ook nog in de i8de eeuw, 

van Europa naar Azie trokken, en van welke zoovelen geen spoor hebben ach- 

tergelaten. 
Van hem althans bezitten wij het vermaarde afbeeldsel, dat wel geen 

bizondere kunstwaarde bezit (vermoedelijk was HOFSTED in het geheel geen 

schilder, doch uitsluitend teekenaar), maar toch als een getrouw beeld van het 

Palmyra van het eind der yde eeuw, en vooral als het oudst bestaande beeld 

dier bouwvallen, een document van werkelijke waarde blijft en verdient gewaar- 
deerd te worden. (Zie hiernevens de verkleinde reproductie) 3) 

1) De eigenlijke ontdekking der bouwvallen had plaats in 1678, eveneens door Engelschen van Aleppo, 
waarvan vermoedelijk eenige ook de tweede reis (1691) meemaakten. Van de reis van 1678 bevatte de Pliilo;. 
Transact. van 1695197 eveneens voor het eerst een bericht. 

2) CUPER zegt het op stellige wijze in een brief aan TOINARD van 10 April 169g (Kon. Biblioth., 
Q. 60): "Lon doit etre fait comme le p?re Hardouin pour soutenir que les inscriptions de Palmyre sont 
suppos6es; personne ne l'encroira sans doute; et comment est, qu'on se pourroit imaginer que des savans 

tnnerseroient les deserts de la Syrie pour y contrefaire des inscriptions anciennes. Le peintre qui iti dans 
la compagnie des Anglois, les a copie6s, et il a dipeint les restes de cette superbe ville; il a donn6 le tableau 
a Mr. CALKBERNER, consul pour Mess. les Estats G6n6raux a Aleppo, et celui-cy m'en a fait present: cet 
homme n'auroit pas fait un mystere de dire, de quelle facon les Anglois en avoient us6 s'il y avoit eu 
quelqu'apparence de fraude...." 

3) Door bemiddeling van den Heer MoEa liet Prof. vorr DUHN het schilderij in drie stukken photo- 
grapheeren en copi?n daarvan werden verkrijgbaar gesteld bij den uitgever van den Archiiolog. Anzeiger". 
Naar het schijnt is er geen exemplaar in ons land aanwezig; het is mij althans niet gelukt er een aan te 
ireffen in een onzer bibliotheken. En, blijkens eene mededeeling van den professor, zijn de clicb?s te Berlijn 
op onbegrijpelijke wijze verloren gegaan. Het werd onder deze omstandigheden wenschelijk geacht HOFSTEDS 
afbeeldsel opnieuw te doen photographeeren en door publicatie te verspreiden. Het schilderij wordt er niet 
beter op met den tijd. 

",... J U .....11.-... À ...,......... 
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Zooals hierboven reeds aangestipt is HOFSTED's herkomst vermoedelijk te 

zoeken in Duitschland, misschien wel te Essen. 

Een onderzoek van de zeer uitvoerige briefwisseling nagelaten door Sir 

HANS SLOANE, waartoe mij den tijd tot dusver heeft ontbroken, zou zeer waar- 

schijnlijk veel aan het licht kunnen brengen omtrent den loopbaan van den 

ondernemenden, knappen teekenaar. 

De hiernevens geplaatste afbeelding van Persepolis werd gemaakt naar 

eene photographie door mij genomen in I 89I en kan als zoodanig tot slot dienen 

van de reeks die het onderwerp van dit artikel gevormd heeft. 

De platte grond tegenover den titel is ontleend aan MARCEL DIEULAFOY's 

,,L'art antique de la Perse." (1884). 





PLATTEGROI 1 I. I L 4Till_.ll 

NAAR IJHEULAFt 
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BIJLAGEN. 

Herrn ZACHARIAS CONRAD VON UFFENBACH merkwtirdige Reisen 

durch Niedersachsen, Holland und Engelland. 3 Th. Mit Kupfern. Ulm 1754. 
Auf Kosten der Gaumischen Handlung. 8°. Dritter Theil, blz. 674-677. 

Den 24 Mart. 17 1. Morgens fuhren wir zu Herrn CORNELIUS DE BRUYN, 
welcher wegen seiner weiten und vielen Reisen, die er durch die Turkey, Grie- 

chenland, und noch neulichst in Persien gethan, ber3hmt ist, sonst aber gar nicht 

curios aussiehet, und an dem man nicht sehen kan, dasz er so weite Reisen 

gethan, wiewohl er doch gar hbflich ist. Er zeigte uns erstlich allerhand Con- 

chylien, Thiere in Weingeist und andere Sachen, so er von seinen Reisen mit- 

gebracht, welche er verhandelt. Es war aber nichts besonders mehr vorhanden, 
und schiene das beste schon hinweg zu seyn ; wie es uns dann vorkam, als wenn 

er solche Sachen aus Dtirftigkeit verkauffte. An der Wand herum hiengen bey 

zwanzig kleyne Schildereyen, von Trachten, Vbgeln, Thieren &c. so er nach 

dem Leben auf seiner letzten Reise ziemlich wohl mit Oelfarbe gemahlt. Er wird 

aber alle diese Sachen zu seiner neuen Reisebeschreibung durch Persien in Kupfer 
stechen lassen. Auf dem Tische stunden auch verschiedene Gtitzen, und andere 

Bilder, so er mitgebracht. Zwey waren von Palmholz geschnitten, unter welchen 

insonderheit das eine, einen alten Mann vorstellend, gar proportionirlich und wohl 

gemacht war, welches von dergleichen auslandischen Bildern sonst etwas rares ist. 

Er forderte aber vor diesen alten Mann, so nicht viel uber Hand hoch, zehen 

Ducaten. Herr LE BRUYN zeigte uns hierauf seine erste Reisebeschreibung sowohl 

in holldndischer als franz6sischer Sprache, Es waren diese beyde Exemplare 
nicht nur auf grosz Papier, sondern er hatte Sie nach seinen Zeichnungen, so er 

nach dem Leben auf seiner Reise gemacht, mit Farben drucken lassen. Er sagte 
dasz viele diese seine Reisebeschreibung mit Farben illuminiren lassen, es ware 

aber mit diesem gar nicht zu vergleichen. Er machte gar viel Wesens, was ihn 

diese beyde Exemplare vor Geld und Miihe gekostet, indem er bey dem Abdrucke 

bestandig selbst zugegen seyn mussen. Im seiner neuen Reisebeschreibung gibt 
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er eine sehr umstandliche und gute Beschreibung von Persien. Die bereits ter- 

tigen Kupferstiche waren gar viele, auch gar sch6n. Noch schbner aber waren 

seine Original-Zeichnungen davon, welche gewisz gar wohl, sauber und mit uner- 

h6rten Fleisz gemacht sind. Er hat sie nicht allein mit Indianischer Dinte, sondern 

auch meistentheils mit allerhand Wassertarben nach dem Leben verfertiget, und 

zwar nicht als blose Entwurfe, sondern er hat sie jedesmals in loco, wie er versicherte, 

ausgearbeitet und ausgefuhrt, mit dem Vorgrund und ganzer Ausstoffirung. Es 

sind darunter sehr viele sch6ne Gegenden, und andere curibse Dinge. Das merk- 

wiirdigste aber sind die Rudera von Persepolis, davon er so gar, wie er ver- 

sicherte, verschiedene Figuren und Inscriptionen ausgehauen und mitgebracht, 
so er aber meistentheils an den Herzog VON WOLFENBtiTTEL, Burgermeister WITSEN, 

und andere Liebhaber verkauft. Er hatte nur noch ein paar Inscriptionen, so er 

uns zeigte. Man kan sich nicht genug verwundern, was grosze Milhe sich dieser 

Mann wegen der Aufschriften gegeben, welche aus sehr wunderlichen Characteren 

bestehen, und die weder die jezigen Einwohner des Landes, noch sonst jemand 
verstehet. Herr RELAND und andere Sprache- und Antiquitaten-Liebhaber in Hol- 

land habe sich sehr bemtihet, etwas zu dechiffriren, Herr CUPERUS hat auch von 

vielen die Abrisse an auslandische Gelehrte geschickt, aber vergebens. Er ver- 

sicherte, dasz es ihm Anfangs unerhorte Muhe verursacht, selbige zu copiren, 
weil er gar keinen Buchstaben oder Character gekannt. Nachdem er aber etliche 

Inscriptionen, so unter herum gestanden, und dazu er fuglich kommen konnen, 

fleissig und genau betrachtet, und ein Paar abgezeichnet, habe er sich diese ihm 

sonst unbekannte Characteren so sehr imprimirt, dasz es sie gar geschwinde und 

leicht copiren konnen,. Sonst sind auch die Zeichnungen von Ispahan, und die 

Geschichte und Gegende da herum gar sch6n, welches aber aus dem Werke selbst, ', 
wenn es fertig ist, besser ersehen, alls allhier beschrieben werden kan. Er hat 

wie er sagte, von dieser neuen Reisebeschreibung nur tausend, Exemplaren durch 

Subscription drucken lassen, so dasz dieses Werk ziemlich rar und kostbar 

werden wird. Zuletzt zeigte uns Herr LE BRUYN verschiedene sehr schone Mogo- 
lische Mignatur-Zeichnungen, die er aber gar hoch hielte. Er hatte insonderheit 

ein schon Werk von etwa ftinfzig Figuren, die Hofhaltung des grossen Mogols 

vorstellend. Er hatte auch viele figuras Sotadicas aut dergleichen Art gemacht. 

Man musz sich uber die Obcoenitdt dieser Figuren verwundern, und siehet man, 

dasz diese Nationen der Geilheit ja so sehr ergeben sind, als die Italianer und 

andere V61cker. - 
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II. 

Uit de briefwisseling van CUPER met WITSEN en DE BRUYN blijkt de 

wijze waarop het zeldzame werkje ontstaan is, hetwelk door dezen in 16l4 te 

Amsterdam werd uitgegeven: "Aanmerkt'nge1t over de printverbeeldingen van de 

Overbliffsele1l van het Oude Persepolis..." (zie ante, blz. 8). 

Wij hebben het aan GISBERT CUPERS eigenwijsheid te danken dat DE BRUYN 
er toe bewogen werd een verweerschrift op te stellen, waardoor wij een duidelijk 
overzicht verkregen hebben ter kenschetsing van zijn werk tegenover dat zijner 
niet minder beroemde tijdgenooten CHARDIN en KDMPFER. 

Zelfs een vergelijking met den veel lateren CARSTEN NIEBUHR (1765) zou, 
voor zoover de illustraties betreft, tot diens nadeel uitvallen. NIEBUHR toch, 
verviel weder in het oude euvel van CHARDIN en anderen door te trachten het 

geschonden beeldhouwwerk van Persepolis in zijn oorspronkelijken staat weer te 

geven. De stelselmtig door de Arabieren en later ook door de door hen bekeerde 

Perzen wegens mohammedaanschen geloofsijver afgehakte aangezichten, werden 

dus, natuurlijk met zeer onbevredigend gevolg, bijgeteekend. 
DE BRUYN nu, onthield zich van dit alles op de meest nauwgezette wijze. 
Reeds had CUPER zich meer dan eens in zijne brieven aan V4TITSEZ?T uit- 

gelaten over zijne bedenkingen aangaande DE BRUYN's platen. Eindelijk besluit 

hij zich als volgt tot dezen zelf te wenden i): 

Mijll Heer. 

U Ed. sal veel light verstaen hebben uyt de Heer Burgemeester WITZEN, 

dat ik mij verwonderde, hoe het bij konde komen, dat tusschen de Ruinen van 

Persepolis bij de Heer Du CHARDIN en U. Ed. uitgegeven, hier en daer een 

merkelijk ondersceit wierde gevonden. Ick meende in het eerste, dat dit door 

de tijdt, die alles verslindt, soude kunnen veroorsaek zijn, maer als ick denke 

aen de herdigheit van de steen of rots, waer uyt de beelden gehouwen zijn, heb 
ick mij in die bedenckinge niet wel kunnen voldoen; ende aldewijl mij ook niet 

toeschijnt dat de Persianen sulx uyt moedwilligheid, of uit superstitie en volgens 
de wetten van haer geloof souden hebben gedaen, soo neme de vrijheit mij bij 

U. Ed. te informeeren, of deselve niet heeft op de plaats zijnde kunnen bemerken, 

waeruyt dit verderf van sommige beelden is gekomen, wand ick twijfel geensints 
of U. Ed. sal alles net en wel nae het leven afgetekent hebben. 

1) Koninkl. Biblioth., Verzam. CUPER, Be. 64b. 
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Ick sie dan voor eerst bij den Heer Du CHARDIN NO. LVII twee monsters, 
off dieren, met menschenaengesigten, seer lange gekrulde baerden, met vleugels 

(immers het eene) ende op het hooft hebbende eene Tiara Recta, of reght 

opgaenden Persiaensen hoet. Ende is dit altemael soo geheel en net, alsof die 

beelden eerst quamen van den steenhouwer. 

Ick sie in het tegendeel dat num. 122 en 123 van UEd. taferelen, die 

twee beelden, of monsters of sphynges seer zijn mishandelt, ende dat in scoonheit 

met de andere gants uit niet zijn te vergelijken, ende ick kan egter geensints 

twijfelen, of dit zijn de eygenste beelden. 

Num. LVIII bij de Heer Du CHARDIJN siet men eenen Leeuw bespringen 
en aentasten eenen os, of beest met twee hoornen; ende bij U Edele heeft dat 

beest maer eenen horen, ende dat wel in 't midden van het hooft, waerom mij 
dan ook daer van bedient hebbe in brieven aen de Heer WITZEN en andere 

gescreven, om te beweeren dat daer Eenhoorns gevonden werden; welk bewijs 
t'enemael swak en van geender weerden is, soo dat beest met twee hoornen is 

gewapent geweest. 
Men soude ook segghen dat in de aftekeninge bij U Ed. uytgegeven 

num. 126 twee beesten of scaepen elk maer eenen hoorn ende die 't eenemael 

krom hadden; maer bij den Heer Du CHARDIN, onder hetselve numer, hebben 

deselve ieder twee horenen en langh soo krom niet, ende scijnen die eerder nae 

geyten als scapen te gelijcken. 
Ick bevinde verder dat eenige luyden van die processie en pompe van 

offerhande waertoe scijnen menschen en beesten te hebben gedient, dragen 
menscen benen, welke beenen ick bij UEd. niet kan vinden, hebbende aldaer 

ietwes anders in de hand, dat daerop geensints is lijckende. 
De Heer CHARDIN vertoont ons num. LXV twee dieren, die door twee 

jagers in den buik gestoten werden, welke jagers, of campvegters met de regh- 
terhanden houden vlocken van hayr van het voorhooft, doch bij UEd. num. 129 

heeft eene van die beesten eenen hoorn welke van den campveghter werdt aen- 

getast, en vinde bij deselve niet de twee andere dieren, waervan het eene wel 

gelijkt nae eenen wilden eesel, ende het andere met den Arentskop scijnt mij 
toe te wesen een puir verdightsel. 

Ick verneeme verder leeuwen, peerden, of andere hoofden met eenen 

hoorn yder, en wel bijsonder No. 158 en 263; gelijk dan sulcx ook klaerlijk 
is te sien bij DU CHARDIN num. LXVII maer ick sie daerenboven in die 

twee prenten soo eene merkelijke veranderinge, dat niet weete hoe die kan komen 

te gebeuren. 
Ende U. Ed. verthoont ons num. 147 eene geyte of bok, met eenen 
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uytermaten groten kromme hoorn, welke ick te vergeef bij den anderen Heer 

Reiziger gesogt hebbe. 

Eyndelijk komen mij de colommen en pylaeren van de Heer DU CHARDIN 

en van U. Ed. niet al te eenformigh voor en mij dunkt, dat bij den eersten Heer 

meer soorten van pylaeren zijn of ten minsten dat daer weinigh conformiteit is 

tusschen deselve; ende U. Ed. sal mij veel vriendscap doen bij aldien mij op 

yder vraeghartikel, en swaerigheit net belieft te antwoorden, schrijft mij ook eens 

wie de dissertatie over heeft gemaekt blijve 
U Ed, ootmoed dienaer 

CUPER. 

Deventer, den 7 Nov. 1712. 

Voor alle zekerheid schrijft CUPER den volgenden dag ook nog aan WITSEN, 

over hetzelfde onderwerp, in de hoop zeker, dat deze DE BRUYN tot ijver in de 

beantwoording zal aansporen. Den 20sten December nog geen bescheid ontvangen 

hebbende, schrijft hij weder aan WITSEN, want er is hem blijkbaar veel aan 

gelegen de zaak tot klaarheid te brengen. Den 29sten December eindelijk, zendt 

DE BRUYN hem het voorloopig bericht, hetwelk hiervoor (zie blz. 7) reeds werd 

afgedrukt, om dan ten slotte, den 26sten Januari I7I 3, aan CUPER het lang ver- 
wachte antwoord op diens vragen te zenden, hetwelk den grondslag zou vormen 

van het in het daaropvolgende jaar te Amsterdam uitgekomen en hierboven 

aangehaalde werkje 1). 

Edele achtbare Heer. 
' 

Volgens belofte in mijn laetsten brief soo gaet hier nevens het geen ik 

uyt de reis van de Hr. DU GARDIN hebbe aengetekent dat U Ede nasiende 

sodanig bevinden sal. Ik oordeel ook goet het selve weereldkundig te maeken 

om te doen sien dat mijn werk waerachtig en 't geen door andere uytgegeven, 
meerendeel gefingeert en niets van de aloude hoedanigheyt bezit. 

Ik heb ook in kort aengenoteert de misslagen van ENGELBERT KEMPHER, 
gelijk U Ed. in het bijgaende sult sien, alsoo mij bewust is, dat de Edele 

achtbare Heer Burgemeester WITSEN 't selve boek in 't latijn beschreven U E 

soude toesenden, ik sal met verlangen UEd. genoegen en sentiment daerover 

tegemoet sien, middelerwijl blijven 

Buyten Haerlem op de plaets van 

[den] Heer HENRICO LUB 

den 26 January 

Edel achtbare Heer 

UEd, onderdanigsten dienaer 

D. BRUYN. 

i) Kon. Biblioth. Verz, CUPER, Be 68b. 
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Aentekeningen uyt de reis door ENGELBERT KEMPHER in 't latijn 

uytgegeven waerin de tegenstrydigheden der Prentverbeeldingen 
van Persepolis werden aengetoont. 

Sijn eerste gesigt daervan op pa 308 kan tegen het mijne no y werden 

nagesien. 
Pa 310 vertoont I I beelden en sijn aldaer maer 6: te weeten 3 ter regter 

en 2 ter linker sijde van het beeld dat ten midden uytkomende sig vertoont, 
de 5 andere Beelden gelijk door mij beschreven is, werden niet verder als tot 

de borst gesien. 
Pa 312. Toont een der grafsteden, welke meer de overeenkoming met een 

tapijtwerk als rots geeft. Sijnde ook tot boven aen met Beelden opgepronkt, 
die aldaer niet werden gevonden nogte ook ooyt geweest gelijk hetselfde graft 

bij mij no. t 58 de waerheyt aentoont. 

Pa 318. Sulx is aldaer niet kennelijk. 
Pa 319. Schijnt te willen sijn 't geen bij mij no. 168 verbeeld. 

Pa 320. Toont hetgeen daer niet is te zien. 

Pa 321. Siet bij mij no. 169. 
Pa 322. Het mijn no. 166. 

Pa 324 en 334 tegens mijne nos 117 en t 19. 
Pa 336 toont twee Poortalen en een kolom, bij mij no 121, daer twee 

kolommen en van een gans ander kapitaal te zijn. 
Pa 340 en 345 is alles gefingeert. 
Pa 347 een opgepronkt venster sonder ware hoedanigheyt, siet bij mij 

Pa 218, het stuk van een derselve vensteren door mij uyt den rots gehouwen 
daer de karakters in sijn siet no. 137. 

Pa 354 wil hetselve sijn bij mij no 178, alwaer de wesentlijke rots met 

het overgeblevene beeldwerk niet staet aengetekent tot den minsten steen en 

heeft gans geen werk ooyt aen sodanige Poortalen geweest. 
Pa 363 werden 4 Beelden getoont die bij mij no 179 te vinden sijn. Selts 

tot den stam des booms uyt den rots voortgegroeyt. 

Onwaerheden in de reis van de Heer DU GARDIN aengetoont. 

No 52 werd verbeeld het eerste gesigt van Persepolis als in manier voor 

een Plaen daer men op siet, 't geen uyt gedagten moet geschieden, want uyt 
de laege vlakten kan het sodanig niet werden gesien, maer wel gelijk het door 

mij is getekent. Den voortrap is niet hooger als de sijde muyren staen gebouwt, 
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uytgesondert daer men ter regter sijde tot de kolommen opgaet. Den voormuyr 

moet de helft laeger na desselfs lengte verbeeld son. De colommen staen niet 

daerse behooren en 3 sijnder te veel, 5 omtrent maer half vertoont en sodanig 

isser maer een. De meeste Piedestalen zijn onwaer, geen een siet men daer anders 

als deselve door mij sijn geteekent. Soo ook de kapitelen en 't geen daer boven 

op wert gesien en gelijk sig als daer op siende vertoont dienden de twee Konings 

grafsteden laeger als de mijne, maer niet hooger in de rots (gelijk die haer 

verbeelden te staen. Het gebergte daer boven is veel te laeg, den uytspringenden 

muyr ter regter sij aen 't eynde kan van vooren niet worden gesien. Hoedanig 
de steenen van 't gebouw en alles wesentlijk is wert bij mij no 117, dat hetselve 

gesigt vertoont, gesien. 

No. 53. In de grootste partij gebouwen voor aen mankeeren der 3. Aen 

die daer over koresponderen 4. Beyde d'andre sijden geheel tegen de wesent- 

lijke hoedanigheyt. Van de 4 Poortaelstucken daer benevens staeter een te veel 

sijnde ook niet op haer regte plaets. Weyr.ig verder daer afmankeerter een. Die 

daer nevens aen volgen hebben geen overeenkoming met die daer gevonden 
werden. Soo mede het laetste achterste gebouw, veel minder die tussen het selve 

in de colommen staen daer geen teeken van muyr om gesien wert. Twee colommen 

sijn hier minder als in de voorige verbeelding 't geen een grofve misslag is, 

sijnde wederom gestelt 5 halve colommen, welker eerste ter regter sijde vooraen 

staet en denselven is een der hoogste van allen, gelijk van mij no. 129 kan 

gesien werden. De twee colommen bij de twee Poortalen sijn de helft te lang en 

het kapiteel te kort. 

No. 55· Den voormuyr van 't gebouw heeft voor aen tussen de trappen 
de helft te veel steenen in de hoogte, alle egael in form regt strijdig tegen het 

maeksel gelijk no. 124 door mij met ider steen en desselfs gebrokenheyt soo aen 

de trappen als anders getoont wert. 

No. 56 toont twee colommen in geheele form met kapiteelen daerop 
soiider iets meerder daer boven. De mijne no. 121, die deselve sijn, siet men 

veel verbroken, maer evenwel vertoonen sig boven het kapittel nog groote brocken 
steenen. De beesten hebben geen gelijkheyt van lighaem ofte sieraetwerk, maer 

wel met hoofden die daer niet aen gevonden werden. De Poortalen schijnen mede 

niets verbroken, 't geen alles in tegendeel op bovengemelde no. wert getoont, 
de hoedanigheyt der steenen met het Poortalenstuk, siet no. II2. 

No. 57 werden de beesten in de poortalen vlak van de sijden en sodanig 

tegelijk van vooren gesien, 't geen onmogelijk is. Darenboven hebbense de ware 
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gestalte niet nogte het sieraetwerk, veel minder de vleugels die tot beneden 

gelijk met het sieraetwerk van de borst komen, en sijn als geseyt sonder hoofden. 

No. 58 beginnende van vooren met de bovenste rij Beelden, dog voor 

af dient geseyt, dat deselve alle te veer van den ander staen. Darom reykt het 

tweede beeld sijn arm te ver van het lijf om den eersten de hand te geven. 
Ook hangt de linker arm tegen de waerheyt om laeg. Het 3e beeld heeft in elke 

hand iets onbekend, soo ook het 4e en 't 5e heeft in elke hand een been met 

den voed daeraen, het 6e in elke hand een bakje, 'tgeen alles gefingeert is. 

Dese 5 beelden sijn eveneens met beyde de armen daer een kleed overhangt en 

de hoofden verbroken gelijk op no. 126 in mijne prent klaer getoont wert. Het 

vaeswijse sieraet tussen de Beelden heeft ook de wesentlijke hoedanigheyt niet, 

nogte de kledinge ofte mutsen op de hoofden der beelden. 

2 partij Heeft het eerste beeld iets onbekent in de hand, 't geen een 

stok moet sijn die achter de beenen tot op de grond komt. De 4 volgende is 

alles tegen de waerheyt, selfs de kleeding en mutsen op de hoofden, want deze 

5 sijn op eene wijze gekleet, hetgeen duydelijk in den rots te sien is, maer niet 

de hoofden, veel minder de aengesigten. Het beest hier achter volgende is getoomt 

daer het bij wert geleyt onder aen den bek afhangende maer niet aen de hoorns 

vast. Den stok van den leyder komt tot op den grond soo mede al de pooten 

van het beest. Het beeld daer neven staende heeft een langer stok in de hand 

op het beest, aldaer sijn 7 Beelden en werden maer 6 vertoont. 

3 partij siet men 7 Beelden waervan 3 bakjes hebben de 4 als flesjes, 

het 5 weder mensche beenen 't geen alles gefingeert is. Dese vier dragen kleeden 

over de handen, hebbende een breden gordel om het lijf. De 2 beelden met de 

lange stocken bij de twee Bocken sijn gans anders, deselve hebben die Beesten 

met beyde de armen omvat welke maer een grooten krommen hoorn iu 't voor- 

hooft hebben, ook komen die twee Beelden laeger als d'andere uit de hoofden. 

4 partij hier heeft den voorganger iets onbekent in de regter hand, 

waerin hij een stock moet hebben die tot op den grond komt. De tweede heeft 

het schilt hooger tot aen het paart sijn hooft dat met de vier pooten op den 

grond staet, en de regter voed van het 3 beeld voor de poot van 't paart dat 

den staert niet hangende maer opgebonden heeft. De 3 volgende sijn onwaer 

en moeten der 4 sijn, waervan den eerste achter het paart in elke hand een 

ring heeft, d'ander drie kleeden over de handen, daer hier den laetsten weder 

twee menschebeenen draegt, soo tegenstrijdig als iets kan bedagt werden. Den 

gordel om de lighamen vertonen sig ook heel duydelijk met het eynde over- 

hangende en vlak op den middel maer niet op den buyk. 
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5 partij siet men 8 Beelden met gans andere kleeding en behooren maer 

7 Beelden, het 3e wert daer niet gevonden. ook moeten de 3 laetste maer lansen 

hebben, te weten die met het schilt een, de andere twee elk 3 lansen digt aen 

den ander. Den os is getoomt en wert daer bij onder aen den bek afhangende 

geleyt, maer niet aen de hoorns. Den staert hangt digt aen d'achterste poot tot 

bij den grond neer. De regter achterste poot isser niet, de gedaente van 't heele 

beest is tot de hoorns self geheel anders. 

6 partij wert getoont 5 Beelden ider met een pijlkoker op den rug, 
hebbende in de handen iets onbekent, dese sijn alle gefingeert, bovendien moeten 

daer sijn 6 Beelden. Den eersten die geleyt heeft een stok in de regter hand 

en is gans anders gekleet, het bintsel om den middel hangt met twee eynden 
neerwaers. De andere 5 sijn met schilden, korte rokken en lange smalle broeken 

die tot op de voeten komen. Het 4e en 5e beeld heeft ringen in de handen, 
het 6e een gaffel met drie punten daer het paart achter van een 7e beeld wert 

geleyt op deselve wijse gekleet, staende het beest met de 4 pooten op den grond 
en 'met de voorsten omhoog, de snuyt van 't paart komt achter het schilt van 

't laetste beeld. 

Nu volgt de onderste rij. Een beelt dat den tweeden geleyt, twee andere 

in elke hand een bakje, het 5e iets anders, de 2 laetste met een paart aen den 

wagen en het begin is aldaer, regt onder de bovenste eerste partij met de 

Beelden als na boven gaende op de trappen, alle op eene wijze met lange ruyme 

kleeding, ider een lans met beyde de handen vast houdende en een pijlkoker 

op den rug, uytgesondert den laetsten. Voor dese 6 van mij vertoont siet men 

nog eenige diergelijke, dog soo veelder aldaer sijn geweest kan men niet bemer- 

ken doordien alles verder verbroken is. En vermits dese die de trappen opgaen 
hier niet werden vertoont, sullen wij de 5 partijen met den ander naest overeen 

brengen. De bovengemelde Beelden dan met het paart en den wagen, kan tegens 
de hoedanigheyt van de mijne werden gesien. 

2 partij dan van 6 Beelden met een paart dat de voorste poot omhoog 

heeft, is alles bij het mijne deferent. Het eerste beeld moet lange wijde mouwen 

hebben, den hand van die het paart leyt moet boven aen het lijf komen. De 4 

pooten staen anders en sodanige kleeding ofte mutsen sijn daer niet. De laetste 

drie komen de handen waer op sij kieeden dragen veel hooger, het middelste 

beeld deser drie heeft de linkerhand nederwaers. 

3 partij vertoont 9 Beelden, 8 derselve met vremde bonte kleeren w elke 

hoedanigheyt aen geen beeld op heel Persepolis gesien wert. Het middelste beeld 
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heeft iets vreems in de handen en datselve draegt mede bakjes gelijk door mij 

getoont is. 

4 partij sijn 6 Beelden op eene wijse gekleet, daer het eerste moet 

groote ruyme mouwen hebben, met een anderen muts op het hooft, de andere 

broeken tot halver been met breede ronde vouwen. Den kameel heeft een ander 

gedaente, met de 2 beelden achter nader bij elkander, den bek moet op 't hooft 

van 't laetste beeld comen. 

5 partij sijn 7 Beelden, waervan d'eerste moet lange wijde mouwen 

hebben, het 2 ofte 3 is ook sodanig niet gekleet. De schalen van de balans sijn 
veel te plat en hangen niet aen 3 maer aen 2 hoofden. Het 4 beeld heeft geen 
twee bakjes maer in elke hand een ring. Het 5 beeld moet den lans met beyde 
de handen vast hebben. Het 6 metten esel staet alles anders en wert niet bij 
den toom geleyt. 

Nu volgt de leeuw met den stier vegtende, welke dieren gans geen gelij- 
kenis met de waerheyt hebben. Den bek van desen stier wert open en na den 

leeuw verbeeld staende met drie pooten op den grond, de 4 omhoog, den staert 

nederhangende tot bij de achterste poot des leeuws, hebbende twee hoorns aen 

den kop. 
Desen stier is een heel ander beest met een hoorn, regt in 't voorhooft, 

komende den bek op sijn eygen lijf en heeft een groot oor, de twee achterste 

pooten op den grond, de linker voor en de regter achter uyt, de linker voorste 

gebogen omhoog als opspringende om sig met den hoorn te defenderen, de 

4 poot wert niet gesien. Den staert is tussen de achterste pooten tot den grond 

afhangende met veel sieraetwerk bezet gelijk ook het lighaem en hooft is getoont. 

Den leeuw staet aldaer met de regter poot achteruyt en de linker voor, den 

staert tot bij den grond gebogen en 't eynde omhoog, de voorste pooten ook 

geheel anders, bijtende den stier achter op het lijf met een gans anderen kop 
die met sieraetwerk, gelijk het lijf ten deele staet bezet. Den rots aldaer komt 

de helft laf er en ruym soo veel langer met lofwerk tot aen 't eynde, gelijk alles 

duydelijk in mijne verbeelding wert getoont. 

No. 59 siet men 42 Beelden waervan de 28 voorste lansen hebben, 

alles net en onbeschadigt sodanig alser geen een gevonden wert. Deselve sijn 

ook niet met de klederen kenlijk tot aen den hals, maer wel duidelijk den gordel 

achter aen den middel te sien gelijk dc hoedanigheyt in mijn prent nr. 127 

genoegsaem toont. Het 4 volgende beeld sijn de handen en het schild weg. 

Het 6 moet de klederen tot bij de voeten afhangen, het I I moet de hand aen 't schilt 
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van 't volgende beeld hebben. Het 14 of laetste, sodanig isser geen van kleding 

op geheel Persepolis, en dat heeft deselve kleding als het tweede voorstaende 

beeld. Ik vertoon in deze rij 5o beelden en hebbe nog de 10 daer voor staende 

omdat die te veel verbroken vont, afgelaten. 

No. 60 toont 2 colommen, op d'een het bovenlijf en de Hoofden van dieren 

als paarden met de een voorste poot knielende, aldaer wert geen kenteken van 

sulcx gesien maer wel gelijk ik een met nr. 17 ten deele verbroken verbeel, waer 

aen de twee voorste pooten met den brok van 't lijf, nog kennelijk van een kameel 

wert bevonden, ook op den grond getuygen sulcx de stucken die er door der 

tijt afgevallen sijn. De ander daer den brok steen op leyt, isser mede sodanig 
niet van kapiteel, nogte ook die op no, 61 getoont wert, als sijnde het kapiteel 
een heel ander sieraetwerk en veel hooger, 't geen ik met alle de stucken buyten 

mijn uytgegeven werk apart getekent van deferente sijden daerse het minst ver- 

broken sijn kan bewijsen, en mede sodanig als deselve in haer geheel moeten 

sijn geweest, van mening die nog apart in 't ligt te geven, met de drie soorten 

van Pedestalen ofte wel de deferentie van het lofwerk aen deselve. 

No. 62. Dese 3 Beelden willen deselve sijn bij mij no. 143 welke defe- 

rentie kan gesien werden. De 2 met het sonnescherm hebben geen openheyt 
tussen de schouder ofte de hoofden vermits die voor malkander komen en 

meestendeels verbroken sijn, soo ook het voorste beeld waer bij den stok niet 

gesien wert, dog aparent geweest doordien sodanige Beelden met een stok werden 

gevonden. Den baert van dat beeld komt soo laeg niet en hangt maer tot de 

borst, gelijk tussen de mouwen en den baert, de borst bij den arm kan gesien 

werden, dit staet met de voeten In den grond. 

No. 63. Dit Poortaelstuck schijnt nieuw gemaeckt, vol sieraet boven met 

beesten en anders versiert. Dit selve toont bij mij no. i52 soo als het verbroken 

staet, de bovenste steenen sijn weg, veel beelden onkennelijk, andere niets van 

te sien. Ook bewijst het bovenste beeld voor den stoel eerbiedigheyt met buyging 
des lighaems maer staet niet regt. Het beeld daer achter schijnt een man maer 

geen vrouw. 

No. 64 vertoont mede een nieuw Poortaalstuk, en niettegenstaende 
hetselve door mij getekent verbroken is, sijnder evenwel nog meerder steenen 

boven op, gelijk no. 153 aentoont, alsmede de vervallen brocken die daer nevens 

en voor leggen, maer dien tekenaer heeft bij dat nieuw werk ook sodanige afge- 
valle stucken willen voegen. Voor eerst soo wert den ruymen mouw niet gesien 
waer van de plooyen over den stoel hangen, daer het beeld ook te veel achter 
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af zit. De meeste kleding der onderste Beelden is nooyt sodan ig geweest, hetgeen 

nog genoegsaem kennelijk in den rots is. De verder deferentie kan tegen het 

mijne werden gezien. Omdat mij dit werkstuk bijzonder fraey voorquam tekende 

een sijdestuk wat grooter apart gelijk no. 163 aenwijst. Het bovenste stuk van 

't koloms wijse sieraetwerk isser bij Du GARDIN niet aen, maer doorgaens wel 

lofwerk 't geen daer niet gevonden wert. 

No. 65 vertonen sig drie kampvegters met beesten die alle met de vier 

pooten eveneens staen, heel strijdig tegen die daer sijn, gelijk bij mij no. 130 
en 146 kan gesien werden. Aldaer siet men verscheyde kampvegters met deferente 

beesten, sommige een stier gelijkende die maer een hoorn heeft, gestoken van 

het beeld met de regter hand aen de eene sijde in 't Poortael en met de linker 

hand aen d'ander sijde. Ook sijnder dieren als een leeuw met een hoorn, en 

sommige met een vleugel aen 't lijf, een leeuw gelijkende't geen bij de hoofthairen 

wert gevad. Dit siet men maer ter halver beenen andere tot de kuid in den 

grond, gelijk die alle en waer deselve staen door mij op pa 212 tot 215 net 
beschreven sijn. 

No. 66 twee beelden waervan het voorste achter tegen den stoel moet 

sitten en niet tussen beyden doorgesien werden, soo mede niet tussen de voeten, 
den mouw ook ten deele over den stoel hangen. De hoedanigheyt van den stoel 

en het voetbankje siet no. I45, 

No. 67 vertoont een der konings grafsteden, waer van de onderste partij 
tot aen de cornis wel de helft en een vierde te hoog is, de bovenste van de 

cornis tot aen de onbewerkten rots net de helft te laeg. Het bovenste beeld 

gelijk ook een altaer staen te digt bij de beestekoppen. Eenige leeuvrtjes sijnder 
te weynig, de rest kan tegen het mijne no. ?t 58 werden gesien, daer de wesent- 

lijke hoedanigheyt tot de minsten verbroken steen en hoe weynig den rots maer 

boven het werk strekt getoont wert. De beestekop met het sieraetwerk siet 

no. 162, de beesten op de colommen die het werk dragen no. 164. Het andere 

graft als met dit overeenkomende, is derhalve van mij niet getekent. 

No. 69 verbeelden sig de karakteren van een venster, welke bovenste 

rij een stukweegs met het mijne op no. 134 accordeert maer vervolgens niet. 

De twee sijde partijen komen niet overeen, dog deselve konnen van een ander 

venster sijn, derhalven kan ik met geen fondament het tegenspreken. De andere 

karakteren hebben geen overeenkoming met de mijne. 

No. 74 verbeeld de grafsteden te Naxti Rustan waer van dient gesegt 
dat dit geheele ontwerp bij den ander niet kan werden gesien en de twee laetste 
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verbeeldingen te weten de twee beelden te paart met den ring en dat daer het 

beeld ten midden uyt komt, ten oosten sijn gestelt daer die contrarie op den 

hoek van dat gebergte ten westen, 230 schreeden van de graven staen en niet 

konnen werden gesien voordat men daeromtrent is. Ook staen de beelden daer 

den man ten midden uytkomt veel laeger in den rots als die met den ring, 
bovendien sijnder vertoont 8 beelden en sijn aldaer maer 6, te weten 3 ter regter 
en 2 ter linker sijde van het beeld, dat uytkomt. 

Het vierkant gebouw bij de grafsteden is geplaetst voorbij het laetste graf 
en hetselve staet regt onder het eerste op 60 schreeden afstand, met sodanige 

meenigte deferente gaten gelijk het van mij bij 't geheele werk op Ilo. 166 wert 

getoont, de gedaente van een derselve grafsteden no. 167. Wat de vier verbeel- 

dingeu onder de grafsteden aengaet die sijn alle tegen de waerheyt, gelijk in 

mijn beschrijving met twee daer van op no. 168 en 169 kan gesien werden, de 

twee beelden te paart met den ring op no. I 

Op deze uiteenzetting, die zulk een afdoende afwijzing vormde van CUPER'S 

bedenkingen, schijnt deze niet geantwoord te hebben. Slechts vinden wij in een 

P. S. op een brief van CUPER aan 1VITSEN van 7 Februari 1713 de volgende 

toespeling 1) : 

"Ik heb ook op den selfden dag ontfanghen eenen brief van de Heer 

DE BRUYN waerin deselve handelt van de misgrepen, die door de Heeren CHARDIN 

en KEMPFERUS zijn begaen in het aftekenen van de overblijfselen van het paleys 
van Persepolis, van welke stoffe aldewijl ik spreken in desen brief, soo sal 

U Wel Ed. soo goed believen te sijn, van die me te deelen aen gedaghten Heer 

DE BRUYN, kunnende deselve mede sien dat wij in verscheyde saaken het eens zijn." 
Het gedeelte van den brief waarnaar hier verwezen wordt luidt als volgt 2): 

Wel Ed. Gestr. Heel'. 

Ik heb de Amoenitates van den Heer KEMPFERUS met veel vergenoeghen 
en met vermaek gelesen ende kan niet naelaten te betuyghen, dat deselve uyter- 
maeten vcel heeft aengetekent, dat bij andere Reysigers niet is te vinden, soo 

dat wensche van herten, dat de boeken waervan hij spreekt in de voorreden, al 

in het light moghten sijn gegeven, dewijl het niet anders wesen kan, of veele 

saecken en zeltsaemheden van de Indien en van geheel Asia moeten daerin 

opgeheldert werden. 

Het sal U Wel ED. niet verveelen, dat deselve onderhoude over eenighe 

plaatsen van dit aengenaem boek en bijsonder over de overblijfselen van de 
- -_---- 

1) Kon, Biblioth. Verz, CUPER, Be 63a. 
2) r 1 » Be 68:1. 
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Coninghlijke Hooft-stad Persepolis en van Rustans gebouwen, dewijl bevinde dat 

verscheyde aftekeningen hierin anders staen, als bij de Heeren CHARDIN en 

DE BRUYN. Tab i t van KEMPFERUS verscheelt veel van de andere dewijl bij de 

Heer DE BRUYN niet vinde de twee vertrede lychamen onder de peerden liggende 
en bij den Heer CHARDIN maer een; daerenbooven de optooisels van de peerden 
koomen ook niet overeen, ende sie ik bij den Heer DE BRUYN niet hangen aghter 
van de zaal twee ronde dinghen, soo het schijnt aen eenen ketting vastgemaekt, 

zijnde bij CHARDIEN ietwes diergelykx, ende daer is ook soo een groot onder- 

scheyt in de mutsen en andere saeken dat het mij haest toeschijnt, dat het andere 

figuiren zijn, of dat die ter loops van sommige van dese befaemde Reysigers zijn 

afgetekent. De holte plaat, getekent met Num. 3I I is bij de andere niet te vinden, 
ende is het aenmerkelijk dat daer in staat een man met twee aengesighten, soo 

als de Janus van de Romeynen. Ik vinde ook niet bij de twee meergenoemde 
Heeren de VIIIste, IXde en Xde plaat, ende is daerenboven de elfde seer ver- 

scheyden van die van den Heer DE BRUYN, werdende bijsonders daer niet bij 

gesien het gekroonde hooft van een jonge vrouwspersoon ofkindt welkers onderste 

lychaem in de gronndt schijnt te sitten. Maer dese saeken raeken eygentlijk 

Persepolis niet, ende zijn die betrekkelijck op de overblijfsels van de gebouwen 
die de persianen aen Rustan toeschrijven, die schijnen door de andere soo niet 

doorsogt te zijn. 
Ik sie dan verder op het 336 bladt, dat het viervoetigh gevleugelt dier 

heeft een hooft van een man soo als die ten naesten bij ook vertoont wert bij 
den Heer CHARDIN. Op het 344 bladt heeft men ook een dier met vleugels en 

met eenen Arentskop, hetwelk in den buyk wert gestooken van een voorveghter 
of jaeger, hoedaenigh een dier te vinden is bij Mr. CHARDIN ende niet bij de 

Heer DE BRUIJN, sooals ik meene geschreven te hebben in mijnen laetsten brief. 

Ik ben noghtans volkoomen van U Wel Ed. gevoelen, dat de Heer DE BRUIJN 
meer geloof verdient als de andere, omdat selfs een vermaert tekenaer en schilder 

is, ende omdat ook de laetste is, die dese groote en schoone overblijfselen heeft 

afgetekent, opdat niet segghe dat de HH. CHARDIEN ende KEMPFERUS het schijnen 
door andere gedaen te hebben. 

DE BRUYN moest dus genoegen nemen met deze weinig loyale bekentenis 

van ongelijk, waarachter zijn veeleischende correspondent het gepast vond zich 

te verschuilen ; en daarmede neemt dan ook de briefwisseling tusschen de beide 

mannen, ook de indirecte door bemiddeling van WITTE, een einde. 



Verdere bijdragen tot de geschiedenis van 

Rembrandt's broeders en zuster 

DOOR 

A. BREDIUS. 

OFSTEDE DE GROOT deelt in,,Urkunden uber REMBRANDT" 

het in Oud-Holland 1887 gegeven uittreksel mede van 

een testament van REWBRANDT's zuster, ELISABETH 

HARMENS VAN RHYN, waarin zij haren oudsten broeder 

ADRIAEN tot eenig erfgenaam maakt, mits een jaar na 

haar overlijden aan elk harer broeders REMBRANDT en 

WILLEiIrI uitkeerende negenhonderd guldens. Dat testa- 

ment is van 24 Juli 1641. Reeds 12 December van 

datzelfde jaar wijzigde zij dit Testament weer. REMBRANDT en WILLEM krijgen 

nog maar een legaatje van f 300,- ieder. En in een derde testament van 

10 September 1652 (waarop mij de Heer D. VAN ZUIDEN wees, die ook de 

afschriften bezorgde) herroept zij ook die legaten en blijft haar broeder ADRIAEN 

eenig erfgenaam. Daar ADRIAEN, zooals wij straks zien zullen, 22 November 

t652 reeds overleden was, is diens sterfdatum reeds tamelijk nauwkeurig te bepalen. 
Hier volgen de drie testamenten: 

In den name Godes Amen. By den innehouden van desen jegenwoordigen 

openbaren instrument sij elck eenen diet aengaet kennelick dat in den jare na der 

geboorte ons Heeren ende Salichmaker Jhesu Christy 1641 in de maent van 

Julij op ten 24sten dach der selver maent des naermiddachs de clocke omtrent 
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twee uyren impererende FERDINANDUS VAN OOSTENRIJCK, gecooren Roomsch 

Keijser, de derde dier name voor mij ADRIAEN PAETS, Notaris public, mits- 

gaders voor de getuygen naergenoemt in eygener personen gecomen ende gecom- 

pareert sijn ELISABETH HARMENSDR. VAN RHIJN, ongehuwde persoon, wonende 

binnen deser stede, mij notario wel bekent wesende deur Godts genade in goeder 

gesontheijt gaende ende staende heur redenen en memorie ende verstant wel 

hebbende ende ten vollen gebruijckende soo uytwendich blijckende was ende 

ick notario metten getuijgen niet anders bemercken conde en welcke verclaerde 

opdat zij acht nemende op de algemeene swack ende broosheyt van 't leven der 

menschen op deser aerden de seeckerheijt des doots ende d'onseeckerheijt van 

de tijt en de uijre van dien goet gevonden hadde omme de onseeckere uijre des 

doots voor te comen te maecken heur testament en de uijtterste wille, terwijl sij 
des door Godes genade machtigh was, doende 't selve zoe zij opentlijck ver- 

claerde met goeden voorsien wel bedacht ende beraden wesende ende sulcx mit 

ende uijt heur eygen vrye op gemoet ende wille sonder bij yemant ter werelt 

daer toe geordineert, gepersuadeert off misleyt te sijn, des zij als vooren bevelende 

heure onsterffelicke ziel in de handen Godes Almachtich heur schepper ende 

salichmaker ende heur doode lichaeme d'aerde met een eerlicke begraeffenisse 
nae heur staet ende daer mede comende ter dispositie van de tijdelicke goederen 
heur van Gode Almachtich verleent, verclaerde heur testament ende utterste wille 

te wesen ende te maecken ende ordonneeren 't gene volcht, te weten dat ADRIAEN 

HARMENSZ VAN RHIJN, heur broeder, indien deselve theuren overlijden int leven 

es ende sy comparante compt te sterven zonder kint off kinderen nae te laten 

in vollen vrijen eijgendomme hebben, behouden ende genieten zal alle de goe- 

deren, zoo roerende als onroerende, actien ende credyten, gelt goudt, zilver 

gemunt ende ongemunt, die zij comparante metter doot ontruymen ende nae 

laten sal geen van dien utgesondert deselve heur voorseyde broeder die bij 
dese maeckende ende daerinne tot heur universeel ende algeheele erffgenaem 
nomineerende stellende ende instituerende om redenen heur testatrice daer toe 

moverende, op den last en onder conditie dat deselve ADRIAEN HARMENSZ 

gehouden zal zijn een jaer naer heur testatrices overlijden uytte keeren ende 

te voldoen aen heur testatrices twee andere broeders elck de somme van 

negenhondert guldens die sij testatrice deselve heur twee andere broeders bij 
dese verclaert te maecken ende legateeren om redenen ende indien maer een 

van dezelve heur broeders in 't leven is wil sij testatrice dat de voorseyde 
ADRIAEN HARMENSZ alleen sal moeten uijtkeeren de somme van goo guldens, 
wil ende begeet vorders sij testatrice, dat indien de voorseyde heur twee broeders 

off een van dien kint off kinderen naelaten, dat de selve de plaetse van heur 
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vader sal oft sullen presenteren ende indien gebeurt dat d'een of d'ander van 

heur voorseyde twee broeders comen te sterven, sonder levende bleycken geboorte 

nae te laten wil en begeert zij testatrice dat de voorseijde gemaeckte 900 gulden 

comen ende erven sullen op de voorseyde ADRIAEN HARMENSZ off zijn kinderen 

voor de helfte ende op te langstlevende van de voorseijde twee broeders of haer 

kinderen voor de wederhelfte, dezelve sulcx bij desen maeckende om redenen; 

ten laesten wil ende begeert zij testatrice wel expresselyck dat heure(?) vrunden 

ende erffgenaemen hen naer den innehouden van dien zullen gedragen zonder 

tegen den innehouden deses te opposeeren, rebelleeren off contrarie van dien te 

affecteren op poene van te verliesen 't voorseijde gemaeckte en dat sulcx genoten 
ende getrocken sal werden bij de huijsarmen deser stede voor d'een helft ende 

de meesteren van 't Elyzabeth en Catharina gasthuyse voor d'ander helft die sij 
testatrice in 't voorseyde geval sulcx makende es. Alle t gene voorseydt staet, 
verclaerde sij comparante ende testante met wettige stipulatie tot dieneijnden 
aen handen van mijn notaris als een publycke persoon gedaen alzoo te wesen 

heur testament ende uijtterste wille die zij daervooren gehouden achtervolcht ende 

naergecomen willen hebben ende te sullen valideren ende volcomen effect sor- 

teeren 't sy als solempneele testamente codicille gifte uyt zaecke des doots ofte 

eenige andere gevinge of maeckinge soe deselve naer rechten costuymen ende 

gewoonten deser landen best ende crachtigste sal cunnen ende mogen bestaen 

ende plaetse grijpen nietjegenstaende eenige defecten off ontissien ende sonder 

alle beleth van dien. Ende versochte sij comparante bij mij notario hiervan 

instrument in forma gemaeckt ende heur gelevert te werden. 

Aldus gedaen ende byde comparante gepasseert ende verleden ten dage, 

maent, jaer en uijre ende keysserrycx alsboven ten huyse van mijns notaris, 

staende alhier in de Maersmanssteech ter presentie van CLAES PAETS mede notaris 

ende PIETER VAN DER MAES inwoonder deser stede als getuijgen gelooffwaerdich 
hiertoe beneffens mij notario versoght, overgeropen ende gebeden. 

dus ELYSABETH HARMENSDR. VAN RHIJN heurselff gestelde merck. 

E. PAETS 1641. 

D. V. MAES 7/24 1641. 
't Welk ick affermeere 

A. PAETS. Nots publ. I64, I , 

In den name ons Heeren amen. Op huijden den twaelffden Decembris 

anno 1641 compareerde voor mij HENRICK MELCHIORSZ BRASSER, notaris public 
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bij den Hove van Hollant, geadmitteert binnen deser stede Leijden residerende 

ende den getugen onder genomineert ELISABETH HARMENSDR. VAN RHIJN, 

ongehuwde persoon, wonende in de Weddesteech binnen deser stede bij haer 

broeder ADRIAEN HARMENSZ VAN RHIJN, moutmolenaer, my notario ende getu- 

gen wel bekent, gaende en staende, haer verstant, redenen ende memorie wel 

hebbende ende met volcomen uytspraeck gebruijckende (als mij notario ende 

getugen bleeck). Aenmerckende de seeckerheijt des doots ende datter niet 

onseeckerder en is als de tijt ende uyre van dien, willende daeromme uyt haer 

vrije eijgen wille ende sonder inductie of misleydinge van yemant (soo sij voor 

mij notario ende getugen opentlijck seyde ende verclaerde) disponeren van haer 

tijtelicke goederen in vougen ende manieren hier naer volgende. Bevelende 

alvoorens haer siele, soo wanneer die bij den wille des Heeren uyt haer lichaem 

scheyden sal in de goedertieren barmherticheyt Godts ende haer doode lichaem 

de begravinge der aerden, comende ter dispositie voorseyd verclaerde alvoren te 

casseren doot ende te niet te doen sulx sij casseert doot ende te niet doen bij 
desen alle testamente codicillen ende andere maeckinge bij haer voor date deses 

gemaect ende specialic het testament 't welc sij opte 24 July deses lopenden 

jaere heeft verleden voor den notaris ADRIAEN PAEDTS en seeckere getugen, als 

niet willende dat het selve nochte eenige andere testamente codicillen voor desen 

gemaect effect hebben maer bey ydereen voor nul ende van onwaerden gehouden 

sullen werden in allen schijn of deselve noyt gemaect of verleden en waren 

geweest. Ende nu wederomme van nieuws disponerende heeft eerst gemaect of 

geprelegateert aen CORNELIA ADRIAENSDR. VAN RHIJN, haer voorseyde broeders 

doghter, die sij ten doop geheven heeft, alle haer clederen van linnen ende 

wollen, gout ende silverwerck ende verdere clenodien tot haer comparantes lijve 

gerijve ende ornamente dienende. Verclaerde noch sij comparante te maecken 

ende te legateren, sulcx sij maect ende legateert mits desen aen haer twee 

broeders REMBRANT en WILLEM HARMENSZ VAN RHIJN elck drie hondert gulden 

te 40 groten 't stuck ende bij vooroverlijden van deselve beyden of d'een of 

d'ander van hen aen de kinderen van sulcken vooroverleden bij representatie 

ende in plaetse van haer voorgestorven vader, ende dat uyt te keren eerst een 

jaer na haer comparantes aflivicheyt. Ende of geviel dat d'een of d'ander der 

voorseyde REMBRANT of WILLEIVi HARMENSZOONEN quamen na 't affsterven van 

de comparante te overlyden sonder kint off kinderen of verdere afcomelingen 

na te laten, soo wil sij comparante dat de soodanigen driehondert guldens sullen 

erven ende succederen voor d'een helft op de voorseyde ADRIAEN HERMANSZ 

VAN RHYN of op sijne kinderen bij representatie ende voor de wederhelft op 

de langstlevende van de voorseyde REMBRANT en WILLEM of op desselfs kinderen 
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mede bij representatie, ende in gevalle de langstlevende van de voorseyde 

REMBRANT ende WILLEM mede quamen te overlijden na den sterfdagen van de 

comparante sonder descendenten na te laten, dat de driehondert guldens van 

deselve langstlevende mitsgaders de helft van de driehondert guldens die van de 

eerstoverledene der voorseyde WILLEM en REMBRANT op de langstlevende soude 

mogen sijn gecomen sullen erven ende versterven voor d'eene helft op de kinderen 

soo daer eenige sijn, van de eerst overledene der voorseyde REMBRANT en 

WILLEM ende voor de wederhelft ofte ingevalle deselve REMBRANT ende WILLEM 

geen kint of kinderen hadden nagelaten alsdan in 't geheel aen de voorseyde 

ADRIAEN HERMANSZ VAN RHIJN of sijne kinderen bij representatie. 
Ende alle de verdere ende andere goederen, roerende ende onroerende, 

actien ende crediten, gelt, gout, silver, gemunt ende ongemunt, geune goederen 

ter werelt uytgeseijt, die sij comparante metter doot ontruymen ende achterlaten 

sal, heeft deselve comparante tot haer algeheele erfgenaem of erfgenaemen gestelt, 

genomineert ende geinstitueert de gemelde haer broeder ADRIAEN HERMANSZ 

VAN RHIJN of bij sijn voorsterven, desselfs na te laten kint, kinderen ende verdere 

descendenten bij representatie in haer voorgestorven ouders plaetse, ende dat 

met vollen recht ende titul van institutie ende uyt oorsaecken dat sij comparante 

bij hare voorseyde broeder als voornoemt woont ende veel dienst, hulp ende 

bijstant ende vruntschap van deselve en van sijne huysvrouwe heeft gehadt ende 

ontfangen ende om andere redenen haer comparante als voech geroert hiertoe 

bewegende. 
Ende dit alles wes voorseyd staat op sulcke conditie ende gelegentheyt 

ingevalle sij comparante deser werelt comt te overlijden sonder wettige kint, 
kinderen nochte afcomelingen van dien in 't leven naer te laten. Ten laetste soo 

wil ende begeert sij comparante wel expresselic dat heure vrunden ende maecking 
beurdens naer den inhout van desen sich gerust sullen dragen, sonder daertegens 
te opposeren, rebelleren, of contrarie doen, op pene van te verliesen 't gene de 

soodanige tegendoende maecking beurder uyt crachte van desen soude mogen 

genieten. Ende dat hetselve getrocken ende genoten sal werden voor d'een helft 

bij de huysarmen deser stede, ende voor de wederhelft bij 't Sint Elisabeth ende 

Catharinen gasthuysen alhier, 't welck sy comparante deselve in sulcken gevalle 
is maeckende bij desen. 

Alle 't gunt voorseyd staet verclaerde sij comparante te wesen haer testa- 

ment ende uyterste wille. Willende ende begerende oversulcx dat hetselve in 

alle sijne poincten ende leden nagecomen werden ende effect sorteeren sal als 

testament codicil, gifte uyt saeck des doots of andersints soo het selve best 

subsisteeren ende bestaen sal connen, nietjegenstaende alle solemniteyten ten 
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desen gerequireert hier inne niet geobserveert maer gecommitteert ende achter 

gelaten waren, implorerende op alles het benefitie der selver. 

Aldus gepasseert ende verleden binnen deser stede ter woonplaetse van 

de comparante ter presentie van JOANNES VAN WIJNINGEN ende PIETER MATTHIJSZ 

VAN EGMONT, getugen van gelove hiertoe gerequireert. 

ELIZABETH H ARMENSDR. VAN RHIjN selfs gestelde mere. 

J. V. WYNINGEN. 

P. M. V. EGMONT. 

Mij jegenwoordich 
H. M. BRASSER. Nots. publ. 

In den name ons Heeren, Amen. Huyden den loden Septembris 165 2 com- 

pareerde voor mij HENRIC MELCHIORSZ BRASSER, notaris public bij den Hove 

van Hollant, geadmitteert binnen deser stede Leyden residerende ende den getugen 

onder genomineert, ELISABETH HARMENSZDR. VAN RHIJN, ongehuwde persoon, 
wonende in de Weddesteech binnen deser stede, mij notario wel bekent, gaende 

ende staende, haer verstant, redenen ende memorie wel hebbende ende gebruyckende 

(als mij notario ende getugen claerlic bleec) dewelcke verclaerde de casseren 

doot ende te niet doende twe legaten, elck van drie hondert gulden te 4o groten 

't stuck die sy aen haer twe broeders REMBRANT ende WILLEM HARMENSSOONEN 

VAN RHYN of bij d'een of d'anders vooroverlyden van hen, aen de afcomelingen 

van soodanige voorgestorven by representatie ende de respective verbintenisse 

der selver legaten heeft gemaect ende gedaen bij haer comparantes testamentaire 

dispositie verleden op den 12den Decembris 1641 voor mij notario ende seeckere 

getugen, sonder dat deselve legaten eenige cracht hebben, maer nul ende van 

onwaerde by yder geacht ende gehouden werden sullen. Blijvende 't selve 

testament in sijn andere poincten ende leden in syn vollen vigueur ende cracht; 

Als approberende ende van waerde houdende sy comparante den selven testa- 

mente buyten de twe legaten alsnoch by dese; willende ende begerende sij com- 

parante dat dese syn cracht ende effect hebben sal, niettegenstaende allen solem- 

niteyten na rechte of costumen ten dese gerequireert hier inne gecommitteert 
ende achter gelaten waren, versouckende hier op alle het behulp derselver. Aldus 

gepasseert ende verleden binnen dese stadt Leyden te woonplaetse der compa- 
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rante ter presentie van JACOB CORNELISZ WEYTLANT ende THOMAS DE VOGEL 

de jonge, getugen van gelove hiertoe gerequireert. 

A 

–!– 

LYSBETH HARMENSDR. VAN RHIJN heeft gesteld(e) (dit) mere 

JACOB CORNELISZ WITTLANT. 

THOMAS DE VOGEL. 

My jegenwoordich 
L. BRASSER. Not. publ. 
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Voorts ontving ik eenige in de rechterlijke archieven van Soeterwoude en 

Voorschoten gevonden gegevens, die ik onder dankbetuiging aan den mededeeler 

hier laat volgen. 

20 Dec. 1610. CORNELIS FRANSZ, timmerman te Leiden, verkoopt aan 

HARMAN GERYTSZ VAN RHYN, molenaar, een tuin buiten de Wittepoort onder 

Soeterwoude voor f 500.- 
R. A. Soeterwoude. 

7 Maart 1648. Mr. JACOB VAN DER ?1VIUNCK verkoopt aan ADRIAEN 

HARMENSZ VAN RIJN te Leiden een huis, erf en tuin, genaamd het huis te 

Uytterdyck aan den Hoogen Rijndijk omtrent het Haagsche Schouw onder 

Voorschoten voor f l600.- 

R. A. Voorschoten. 

I i Aug. 1648, ADRIAEN HARMENSZ VAN RYN, molenaar te Leiden, is 

schuldig aan PIETER VERGUNST een losrente van 62 gulden. 
Als voren. 

Oct. 1650 wordt er land verkocht buiten de Bitte poort te Leiden onder 

Soeterwoude, grenzende ten Oosten aan ADRIAEN HARMENSZ VAN RIJN. 
R. A. Soeterwoude. 

22 Nov. 1652. LYSBETH SYMONS VAN LEEUWEN, Wede van ADRIAEN 
HARMENSZ VAN RIJN, molenaar, en CORNELIS ADRIAENSZ VAN RIJN, met AERT 
SYMONSZ VAN LEEUWEN, voogden over CORNELIA, minderjarige dochter van 
ADRIAEN HARMENSZ VAN RIJN, allen wonende te Leiden, verkoopen CORNELIS 
DE HAES en ADAM DE ROY een huis en erf met speeltuin aan den Hoogen 
Rijndijk onder Voorschoten voor 1200 car: guldens. 

R. A. Soeterwoude. 
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20 November 1648. WILLEM HARMENSZ VAN RIJN te Leiden is schuldich 

aan TEUNTGEN VINCENTENDR. VAN DOESWERFF, wede van JACOB FRANSZ VAN 

SWANEVELT, een losrente van 40 gulden waarvoor hij verbindt zijn tuin en tuinhuis 

aan de Steenstraat buiten de Witte Poort te Leiden. 

R. A. Soeterwoude. 

13 Maart 1649. WILLEM HARMENSZ VAN RYN te Leiden stelt zich borg 
voor LAMBERT JANSZ VAN DEN BROUCK. 

Als voren. 

24 April 1649. CORNELIS(?) HARMENSZ VAN RIJN verkoopt aan JAN 
SYMONSZ DE VINCK een rente van 37 gulden. 

Als voren. 

29 Januari 1681, JAN JACOBSZ. bleycker, is schuldich aan CORNELIA 

ARYAENSZ VAN RYN, wede van MATYS TYsz VAN CASSER f 2800.- wegens 

geleende penningen. 
Als voren. 



De beide Willem's van Nieuwlandt, 

OOM EN NEEF, 

. DOOR 

G. I. HOOGEWERFF. 

;T voorkomen van twee gelijknamige en gelijktijdige 
schilders is voor de kunstgeschiedenis wel het meest 

heillooze wat men zich denken kan. Gelukkig zijn zulke 

dubbelgangers uiterst zeldzaam, maar in zake de beide 

WILLEM'S VAN NIEUWLANDT, die in Italie beide als 

GUGLIELMO TERRANOVA bekend waren, was het ergste, 
dat tengevolge van de verwarring wel misgetast moest 

worden bij de toewijzing van het oeuvre van den oom 

en van den neef. Enkele gegevens in archieven te Rome gevonden stellen mij 
in de gelegenheid aan de onzekerheid in hoofdzaak een eind te maken. De 

resultaten laat ik hier volgen. 
't Meest bekend is de VV ILLE?i VAN NIEUWLANDT, neef, almee omdat hij 

na zijn verblijf in Italie naar het vaderland terugkeerde, terwijl zijn oom daar 

metterwoon gevestigd bleef, zoodoende zich, zeer ten ongerieve van latere onder- 

zoekers, aan den nationalen gezichtskring geheel onttrekkende. Van den jongen 
WILLEM weten we, dat hij in 1584 te Antwerpen werd geboren, reeds op 
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vierjarigen leeftijd met zijn protestantsch-gezinde ouders naar Amsterdam kwam 

en daar bij JACOB SAVERIJ de kunst leerde. In 1594 (volgens HOUBRAKEN) of 

waarschijnlijker in i5gg (volgens DE BIE) toog hij naar Rome, waar hij de leer- 

ling werd van PAULUS BRIL en bij zijn gelijknamigen oom inwoonde. Hij moet 

echter niet lang, nauwelijks drie of vif-rjaren, in Italie geweest zijn. VAN MANDER, 

die wel schijnt ingelicht, weet te vertellen, dat hij slechts 66n jaar bij BRIL 

werkte, en zegt nadrukkelijk, dat op 't oogenblik waarop hij zijn boek schreef, 

dus in 16o3-oq., VAN NIEUWLANDT weder te Amsterdam woonde. Echter schijnt 

dit verblijf slechts tijdelijk geweest te zijn, want reeds in 1605 was hij naar 

Antwerpen verhuisd, waar hij dat jaar als meesterszoon in het gild voorkomt; 

in 1606 wordt PIETER HEREMANS er als zijn leerling genoemd. De jonge 
VAN NIEUwLANDT was ook poeet en ijverig lid van de kamer Olijftak" . , 
hij is de auteur van een half dozijn tragedies, waarvan vijt geschreven tusschen 

I6Is en 1628 en een nakomer in 1635. In 1629, of een weinig vroeger,trokhij 
weder naar Amsterdam, waar hij kort na 1635, 't jaar van zijn laatste treurspel, 

is gestorven. 

Is de biografie van den jongen ?VILLEM vrij volledig, met de levens- 

berichten omtrent zijn oom is het niet zoo gunstig gesteld. Ook deze is geboortig 

van Antwerpen, doch het jaar is onbekend. Hij schijnt op jongen leeftijd naar 

Rome te zijn gegaan en is daar voortaan gebleven. Tot aanzien echter heeft hij 

het in de Eeuwige Stad zeker g ebracht. In 1634 werd ,,GUGLIELMO TERRANOVA 

D'ANVERSA" onder de leden van de Academie van S. Luca opgenomen, Zooals 

uit het entree-boek blijkt. Den 3o April betaalde hij zijn "introito". De neef 

kan dit onmogelijk zijn, die, gesteld al dat hij in 1604 nog te Rome was, 
- wat na 't bericht bij VAN MANDER zeer onwaarschijnlijk is, - in 1604 

voor het lidmaatschap stellig nog te jong was. Bovendien komt de academicus 

TERRANOVA ook in archiefstukken van de jaren 1605 en 1607 voor-'). Dat hij in 

1608 ook te Rome was kan ten overvloede uit het boekje van BERTOLOTTI 

blijken. Deze vond ook zijn testament, dat hij in uittreksel mededeelt (26 Maart 

1626). 2) NIEUWLANDT sprak daarin den wensch uit, in S. Lorenzo in Lucina 

1) Dat gegevens uit volgende jaren ontbreken, behoeft geen verwondering te wekken, daar na 1603 
alleen rekeningen en losse stukken, dus toevallige bescheiden, over zijn. De protocollen der vergaderingen, en 
daarmede de presentielijsten, vangen eerst in i63¢ aan. 

2) Artisti Belgi ed Olandesi in Roma (Firenze 1880) p. 378. - Een bericht ovel WILLEM VAN NlEuw- 
LANDT Sr. uit hc t jaar 1610 vond ik sedert het ter perse gaan van deze bijdrage in het archief van S. Maria 
in Campo Santo. 31 Januari 1610 wordt door de broederfcbap het besluit genomen cen nieuwen "standaard" 
te laten maken. Als de drie voornaamste VIaamsche schilders, die voor het werk in aanmerking komen, worden 
genoemd GULIELMO NIEUVVLAND1', FRANCESCO DA CASTELLO en GIACOMO DE HASE. De uitvoering Vet'd 
ten slotte gegund aan GEORGIO KoPr, "vr?lerrte pittore tedesco". 
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begraven te worden en vermaakte zijn huis te Antwerpen, ,,conprata col frutto 

della sua arte", aan zijn beide zusters BARBARA en MARIA, of in geval die niet 

meer in leven mochten zijn, aan zijn gelijknamigen neef. Aan zijn broeder J ORIS 

vermaakte hij een legaat. 
Men heeft, om met meer succes de schilderijen, die den naam "GUGLIELMO 

VAN NIEULA?'T" voeren, te kunnen toewijzen, aangenomen, dat de testator zijn 

uitersten wil nog verscheiden jaren heeft overleefd. Dit is echter niet juist. Het 

parochiaal archief van S. Lorenzo in Lucina leert, dat "GUGLIELMO TERRANOVA 

d'Anversa, pittore", wonende in de Via Frattina, reeds den 31 Maar 1626 

overleden is '). 
Het vaststaan vooral van dezen laatsten datum is belangrijk en stelt ons 

in staat de ,TER RANOVA-kwestie" in hoofdzaak op te lossen. Immers, met behulp 
daarvan is uit te maken van wien der beide TERRANOVA'S de schilderijen zijn, die 

met den naam van WII,LE,,,[ VAN NIEU?YLAND1' geteekend zijn 2). De schilderijen, 
die meest gezichten en monumenten te Rome voorstellen en de jaartallen ?6o9-t I 

en 1628-29 voeren '), heeft men schijnbaar met grond aan den ouden WILLEM1 

VAN NIEUWLA?'DT willen toeschrijven. Wanneer het waar is, dat ze stellig van 

een en dezelfde hand zijn. wat de signatuur wel schijnt uit te wijzen, moeten ze 

door het enkele vinden van het sterfjaar met stelligheid van den oom op den neef 

worden overgebracht. De gezichten in Rome zijn door den laatsten thuis naar 

schetsen gemaakt. Schetsboeken zijn nu eenmaal booze dingen, die niet enkel 

in dit geval tot onjuiste gevolgtrekkingen aanleiding hebben gegeven. 
Het plaatwerk "VAN ?IEUWLA?'DT"? dat sommigen gemeend hebben over 

de beide WILLE1?I's te moeten verdeelen, behoort volgens de meer gangbare 

meening den neef toe. In hoever dit juist is kan ik niet met zekerheid uitmaken, 
daar ik te Rome geen gelegenheid heb de platen volledig te vergelijken. Het 

uitsluitend auteurschap van den jongen WILLE1I scheen echter wel 't ineest 

aannemelijk. Gedateerd is van de drie groote series met voorstellingen van 

Romeinsche monumenten en gebouwen slechts een: "Variae Antiquitatis Romanae 

sive Ruinae ad vivum delineatae per GUILIELVIUM VAN NIEULANDT, anno 1618. 

1) Ik dank dit laatste gegeven niet aan eigen onderzoek, daar ik aan de patochiale archieven nog 
niet toe ben, doch aan de vriendelijkheid van Dr. FKIEDRICH NOACK te Rome. 

2) Men zie de opsomming van het oeuvre, ook van het prentwerk bij VON WURZBACH, Niederl. 
Kuustlerlexicon, II 235, wiens toewijzing echter hier wordt gerectificeerd. Vgl. ook NAGLER, X 235. 

3) Weenen. Gezicht op het Forum. Get.: GUILMO VAN NIEULANT. 1609. 
Ko,penhagen. Idem Get.: GUILMO VAN NIELANTA. 16og. 
Antwerpen. Gezicht op Rome. Get.: G. v. NIEULANT. 1611. 
Boedapest. Het Fornm. Get.: GUIL. NIEULANT. 1628. 
Pommersfelden. Romeinsche ruines. Get.: GuiL. NIEULANT. 1629. 

(Overgenomen uit v. Wuxzs Acli? II 235, waar drie van de vijf signaturen in facsimile). 
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C. J. VISSCHER excudebat". - De jonge WILLEM VAN NIEUWLANDT zou dan 

wel een enorm materiaal van schetsen uit Rome meegebracht moeten hebben 

waarnaar hij niet afliet zijn platen te laten steken. Te "laten" steken, want zelf 

schijnt hij de graveernaald alleen bij uitzondering gevoerd te hebben ; hij leverde 

gewoonlijk enkel de schetsen en liet die door anderen in prent brengen. Door 

deze bijzonderheid is het des te moeilijker, met zekerheid te bepalen, of de teeke- 

ningen die aan de prenten (Io4 bladen in 't geheel) ten grondslag liggen zonder 

uitzondering van zijn hand zijn. Reeds aanstonds moet met de mogelijkheid 

rekening gehouden worden, dat de oude TERRANOVA zijn schetsen naar Ant- 

werpen kan gezonden hebben, om ze daar te laten steken, iets wat immers in 

dien tijd niet zelden voorkwam. Er zijn zelfs gronden, die deze mogelijkheid 
komen versterken: 

ie. Is het opmerkelijk, dat er onder de prenten van "WILLEM VAN 

NIEUWLANDT" zijn, die de Romeinsche ruines en gebouwen in spiegelbeeld weer- 

geven. Nu zou 't zich laten hooren, dat de meester, zelf te Antwerpen woon- 

achtig, wel gezorgd zal hebben, dat de graveur de platen z6o maakte, dat ze 

een juiste voorstelling der gebouwen gaven. Immers een afbeelding in spiegelbeeld 
kan men toch bezwaarlijk juist noemen. 

2e. Vraagt men zich af: Hoe heeft de jonge WILLEM VAN NIEUWLANDT 

in den korten tijd dat hij te Rome was gelegenheid kunnen vinden zulk een 

enorm aantal uitvoerige teekeningen te maken, naar ruines niet alleen, maar 

ook b.v. naar dertig werken van PAULUS BRIL? Want het wil mij voorkomen, 

dat ook de teekeningen naar de schilderijen van BRIL te Rome gemaakt moeten 

zijn; in 't vaderland zal men toch bij het leven van dezen meester, die uitsluitend 

te Rome werkte, niet zoo gemakkelijk dertig van zijn werken bij elkander 

hebben kunnen vinden. 

Tegenover deze beide gronden staat als tegengrond, dat juist een kleine 

serie van vier bladen, waarvan twee de voorstellingen in spiegelbeeld geven 1), 

gemerkt is op het eerste blad, dat den boog van Septimius Severus voorstelt: 

,,GUILLELbIO VAN NIEUWLANT fecit et excudit Antverpiae. C. DANKERTS 

excudit." Nu kan "Antverpiae" toch moeilijk iets anders beduiden dan "te" 

1) N1. blad 2 en 3. Het eerste met het onderschrift "Torre di Conti et Santo Maria, di retonde" (sic) 
stelt in werkelijkheid de "'I'orre delle Milizie" voor, met S. Maria Rotonda d. i. het Pantheon op den 
achtergrond. Het andere blad dat een afbeelding geeft van de Oostzijde van het Forum, met de tempels van 
Faustina en van Romulus, is typisch, zoowel voor de onjuistheden in het onderschrift, als voor de onnauw- 
keurigheid waarmee de ruines in prent zijn gebracht. Zoo heet dit laatste blad op den achtergrond de 
,Torre delle Milizie" te toonen; het is echter hicr juist de "Torre dei Conti", die eerst onder de regeering 
van Unsnrtus VIII voor twee derde zou worden gesloopt. Dit is niet de eenige maal dat VAN NIEUWLANDT 
monumenten verwisselt. 
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Antwerpen. Dus woonde de auteur wel in die stad? En liet hij enkel uit slor- 

digheid toe, dat de graveur de prenten zoo maakte, dat twee er van de voor- 

stellingen in spiegelbeeld weergaven? Of wist hij misschien niet goed meer 

hoe de ru'ines er in werkelijkheid uitzagen? Dan is er nog een ander op zich 

zelf staand blad in groot formaat, den Engelenburcht voorstellende, dat de signa- 
tuur draagt "Antwerpiae". Bedoelde de auteur door die toevoeging zich van 

een anderen, niet te Antwerpen woonachtigen, VVILLEM VAN NIEU?VLANDT te 

onderscheiden? a 

Wil men deze moeilijkheden oplossen, dan zie ik slech`s een uitweg, en 

dat in de volgende veronderstelling, die ik voor 't oogenblik slechts als zoodanig 

geef, zonder nadere bewijzen aan te kunnen voeren : Het is mogelijk (aannemelijk), 
dat de jonge WILLEM VAN NIEUWLANDT voor de uitgave van zijn plaatwerken 
de schetsen, voor een deel althans van zijn te Rome wonenden oom betrok. Het 

komt mij voor, dat men enkel door zulk een samenwerking als werk-hypothese 
aan te nemen de TERRANOVA-kwestie, ook wat het prentwerk betreft, tot een 

bevredigende oplossing kan brengen. Zoo zou ook tevens de verwonderlijke 

productiviteit van den jongen WILLEM verklaard zijn, en eveneens sommige 
incorrectheden in zijn werk, die zich niet alleen tot het geven in spiegelbeeld der 

voorstellingen bepalen. Onnauwkeurigheden in de teekening komen er bij en ooh 

de opmerkelijke verwisseling van de monumenten in de onderschriften. 

In ieder geval mag men aannemen, dat de betrekking tusschen oom en 

neef, ook nadat de laatste Rome verlaten had, wel niet zal zijn afgebroken. Dit 

wordt alleen reeds bewezen door het feit, dat de jonge WILLEM, sedert vijf en 

twintig jaren weer in 't vaderland gevestigd, door zijn oom uit drie broers tot 

erfgenaam wordt aangewezen. 
Ten slotte de opmerking, dat gelijknamigheid in de familie VAN NIEUWLANDT 

wel een gewoon euvel schijnt geweest te zijn: De vader van den ouden 

GUGLIELMO heette ook al VVILLEM, en de familie kent in twee geslachten 
drie ADRIAANS. 



IETS OVER OUDE COPIEËN 

DOOR 

A. BREDIUS. 

:T is van algemeene bekendheid, dat de kunstmarkt 

wemelt van oude copieen. En hoe schaarscher en duurder 

de origineelen worden, des te ijveriger trachten sommige 

gewetenlooze kunsthandelaars goede oude copieen als 

echte waar aan den markt de brengen. Ik hoop over 

dit onderwerp nog allerlei mede te deelen, dat ter 

waarschuwing moge strekken. Ditmaal vindt men hier 

een zeer opmerkelijk gegeven tenbewijze voor den over- 

vloed van oude, zeker zeer goede copieen die hier te lande gedurende het leve1z 

of kort na den dood der schilders in den handel waren. 

Uit de navolgende taxatie der schilderijen in het bezit van den schilder 

JOHANNES HAENSBERGEN, een leerling van POELENBURCH, die dezen zeer knap 

navolgde, zoodat nog dikwijls zijn werk voor dat van zijn voorbeeld doorgaat, 

blijkt, dat men een copie naar OSTADE op f 40.-, een origineel op f 72.- 

taxeerde. Zelfs achtte HAENSBERGEN drie copieen naar zijne eigene schilderijen 

nog f t 30.- waard. Eenigsins verbaast ons de waardeering van copieen naar 

het thans zoo zeldzame werk van MARTINIS LENGELE, over wiens teloor gegane 
schutterstuk ik in der tijd in "de Nederlandsche Kunstbode" berichtte. Zes van 

die copieen worden f t 30.- waard geacht. Aardig is dat de schilder zelf 

spreekt van zijne ,,modellen, van mijn geschildert naer POELENBURCH". 
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Het leerzame document volge hier verder in zijn geheel: 

31 1 Maart 1679 maken de E. JOHAN VAN HAENSBERGEN Weduwenaer, 

Constrijck schilder in den Hage en Joffr. SOPHIA YAN DER SNOUCK, wede. 

wijlen za. : WILLEI?i VAN HAESTERT, huwelijksche voorwaarden. Geen gemeenschap 
van goederen. Daarom volgen de Inventarissen. In dien van den schilder 

vinden wij : 
2 Huizen aan de Nieuwe Veerkade enz. 

Voorts een aantal schilderijen, velen zonder naam der schilders, wellicht 

meest van den bruidegom. Dan : 

2 stucken naer POUSSIJN .................... f 200.- 

I " „ MIERIS ..................... ,, 80.- 

Een Vonnis van Paris nae VAN BALEN .............. ,, 36.- 
Een St. Christoffel nae een Italiaen ............... " 25.- 
Een landschapje nae POELENBURCH ............... " 30.- 
Een Ruwijn nae denzelfden ................... " I5.- 
Een stuckie nae BOTH ..................... " 20.- 

Een Bachus, Veenis en Seeris naer 36.- 
2 prinssen nae NETSCHER ................... , 50.– 

5 portretten nae NETSCHER ................... ,, 200.- 

3 stucken naer mijn geschildert 
8 stucken naer I07.- 
Een Advocaet en Doctor naer OSTADE .............. " 40.- 
Een naer BERCHEM en een naer VAN DER DOES ......... " 40.-, 
2 stucken naer GEERAERS ................... " q 2.- 
Een stuck naer MIERIS .................... „ 25.- 

3 stucken naer NETSCHER ................... " q.2.- 
I stuck naer TERBURCH ...................  30.- 
Een naer RUBBENS, een naer DE WIT en een naer MIJTENS .... " 65.- 
Ses stucke?t naer LENGELE ................... ,,13°.- 
3 stucken met boeren naer VERELST .............. " I2.- 

Twee troonies, een naer JANSON en een naer VERWILT I5.- 
Twee stuckies, een naer VAN DIJCK en een naer JAN LIEVENS 12.- 

Twee lantschappen, naer MOUSIERON en DE HEUS ......... " I5.- 
Een stuck naer BRAECKEL ................... " 42.- 
Een stuck naer TERBURCH .................. I5.- 
Drie schetsen van VAN TVLDEN................. " 15.- 
Twee schetsen van een Italiaen ................. " z4.- 

Twee schetsen van JAN LIEVENS ................ " I5.- 



64 

Een portret van MIJTENS .................... 1 12.- 
Twee graeuwe van VAN DER VENNE ............... 15.- 
Twee grotten van BRAMER................... IO.- 

Een conterfeitsel van VAN BoIs (DU BOIS) ............ 10.– 

Twee tronies van POELENBURGH ................. ,, 24.- 
Twee troonies van HANNEMAN ................. ,, J 0. - 

Een hont van POELENBURCH .................. " 12.- 

Een stuck van OSI'ADE ..................... ,, 72.- 
Een lantschap van BOTH, gebeelt door POELENBURCH ... , ... ,, I20.- 
Drie troonies van TERBRUGGHEN ................ ,, I20.- 
Een stuck met drie bee1den van STOOP............. " 42.- 
Een zeehaven van TOMAS WIJCK ................ " 36.- 
Een stuckie van JAN VAN GOYEN ................ 1 30.- 
Een mars en Veenis van FRERIS (FERRERIS) ........... " 5°.- 

Vier stucken van VERSCHUERIXGH ................ ,, 42.- 
Een lantschap van DE HEUS .................. " 25,- 
Een stuck van HOET ...................... ,, 30,- 
2 conterfeijtsels van VAN SOMEREN ............... 80.- 

Een stuck met kinderen van RUBBENS .............. " 80.- 

Een gouwe kop van DE GEIJN 12.- 

Een troonie van de eude WEENNICX ..... , ......... ,, 12.- 

Een water van de oude WEENNICX ............... " I$.- 
Een grotje van POELENBURCH ..................  12.- 

Voorts vele prenten, teekeningen, pleisterbeelden van kinderkens enz. en: 

verscheijde modellen, van min geschilderl naer POELENBURCH en dat 

dependent is ae11- YYtJn studi en behoort tot mijn doen van sclzilderen". 



DANIEL STALPAERT 

DOOR 

A. W. WEISSMAN. 

LS Dr. GEORG GALLAND in zijn "Geschichte der Holl?n- 

dischen Baukunst", welke in 18go verscheen, JACOB 
VAN CAMPEN en zijn werken bespreekt, dan zegt hij, 
aan het Stadhuis van Amsterdam gekomen: "Verschwie- 

gen darf nicht werden, dass die Gleichmdssigkeit der 

architektonischen Gestaltung, mit welcher dieser viel- 

gefeierte Zeitgenosse REMBRANDTS seine Kiinstlerphan- 
tasie kompromittiert hat, doch nicht durch das Vorbild 

der Antike entschuldbar ist. Und welche tüchtigen Mitarbeiter kamen dabei 

der Schöpfung zu gute: DANIEL STALPAERT, BOSBOOM und der unvergleichliche 
ARTUS QUELLINUS." 

Het ongunstig oordeel over "'s Werelds Achtste Wonder" hetwelk de 

Duitsche schrijver hier velt, is door anderen, een kwart eeuw geleden, vaak 

herhaald. Tegenwoordig erkent men algemeen, dat de beoordeelaars van toen 

geen juisten maatstaf hebben aangelegd. 
Ook het oordeel over de medewerkers van VAN CAMPEN, DANIEL STALPAERT 

en SYMON BOSBOOM, eischt herziening. In dit tiidschrift heb ik vroeger reeds 

uit de stukken aangetoond, dat niet aan SYMON BOSBOOM, die een onbeteekenend 
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man is geweest, maar aan zijn voorganger als stadssteenhouwer, de geniale 
WILLEM DE KEYSER, de eer toekomt VAN CAMPENS rechterhand bij de uitvoering 
van het Stadhuis geweest te zijn. 

Dat ook DANIEL STALPAERT ver boven zijn waarde door tijdgenoot en 

nageslacht is geschat hoop ik in de volgende regelen te bewijzen. 
Omstreeks 1560 woonde te Brussel een tapijtwerker JEREMYAS STALPAERT, 

die later naar Delft verhuisde, waar hij in 1623 nog woonachtig was. Immers in 

een acte, den 29 December 1623 verleden voor den notaris ADRIAEN RI JSHOECh, 

verklaart: "JEREMYAS STALPERT, tapitserijwercker, te out te sijn, omme sijn 
hantwerck meer te connen verrichten." 

JEREMYAS STALPAERT had een zoon PIETER, die in 1599 te Amsterdam 

woonde. Want in het puiboek dier stad lezen wij: "28 Maart 1599. PIETER 

STALPAERT van Brusselle, schilder, out 27 jaeren, won. (i ann.) bij de Korsgens. 

poort, hem opleggende sijne geboden tot Delff mede te laeten doen ende daervan 

betooch te brengen, en voor de laetste proclamatie sijns vaders consent te doen 

blijcken, geass. met JAN HANS KORENSETTER, sijn oom ter eenre, ende BEYKEN 

DE HERTOGE, van Antwerpen, oudt 25 jaren, won. (6 annis) in de Nieustadt 

bij Korsjespoort, geass. met SARA BORNWATER, hare stiefmoeder, ter andere." 

Uit dit huwelijk werd in 1603 een zoon geboren, zooals blijkt uit het 

Doopboek der Oude Kerk te Amsterdam: "Gedoopt 13 Novembris 1603. 

JOHANNES JEREMYAS, soon van PIETER STALPAERT, schilder, ende BAYKE DE 

HARTICHS; JANNEKEN EELBIER ende JEREMIAS STALPAERT, ghetuygen". 
In I6I I was BEYKEN DE HERTOGE reeds overleden, want de Kerkelijke 

Huwelijks Proclamatidn zeggen: "Ondertrout 9 April 1611. PIETER STALPAERT, 

van Brussel, schilder, weduwnaer van BEYKEN DE HERTOGE, wonende in de 

Keysersstraet ende MAYKEN DE WALPERGIiE, van Antwerpen, oud 31 i jaer, 

wonende in de Spinhuysstrate." 
PIETER STALPAERT moet v66r 1639 gestorven zijn. Want wij vinden in 

de Kerkelijke Huwelijks Proc1amatiën: "Ondertrout 26 July 1639. DANIEL 

STALPAERT, van Amsterdam, schilder, out 24 jaeren, geassisteert met MAYKEN 

STALPAERT, sijn moeder, en ABRAHAM DE WALPERGHE, sijn oom, woont op de 

Coninxgraft, en MARGRIETA FRANCEN, van Amsterdam, out 22 jaren, geassisteert 

met TRIJNTIE CORNELIS, haer moeder, woont op de Brestraet." 

DANIEL STALPAERT moet dus in 1615 te Amsterdam geboren zijn, en 

aanvankelijk, even als zijn vader, de schilderkunst hebben beoefend. Hij is niet 

lang met MARGRIETA FRANCEN getrouwd geweest, want de Kerkelijke Huwelijlcs 

Proclamation zeggen: "Ondertrout 17 Maert 1645, DANIEL STALPAERT, van 

Amsterdam, weduwnaer van MARGRIETE FRANSDR., woont op de Coninxgracht 
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en MACHTELT LODDER, van Amsterdam, weduwe van EGBERT VAN HOORN, 

wonende op de Oudeschans." 

Dat DANIEL STALPAERT nu geen schilder meer genoemd wordt is misschien 

slechts toevallig. Maar de mogelijkheid bestaat toch, dat hij toen, even als JACOB 

VAN CAMPEN, zich reeds op de bouwkunst had toegelegd. In ieder geval mag 

worden aangenomen, dat STALPAERT niet, zooals HENDRIK DE KEYSER en zijn 

zoons, meester in het steenhouwersgild geweest is, maar dat hij, gelijk JACOB 

VAN CAMPEN en PHILIPS VINGBOONS, de bouwkunst meer theoretisch heeft 

beoefend. 

De Oud-Raad van Amsterdam nam 29 October 1648 een besluit, dat 

aldus is geboekt: "DANIE1J STALPAERT is aengenomen voor stadsarchitect op 
een tractement van sestien hondert gulden 's jaers, mits dat Burgemeesteren alle 

jaren vrij mogen sijn en hij sal moeten ,doen al wat de stat aengaet of dat Burge- 
meesteren of Thesaurieren hem belasten". 

Zijn dienst was ingegaan op I Augustus 1648 en Burgemeesteren waren 

dus vrij, hun architect ieder jaar op dien datum te ontslaan. Zij deden dit echter 

niet, doch toonden herhaaldelijk, dat zij zijn diensten waardeerden. 

Zoo besloot de Oud-Raad den 30 Januari 1663 "Den architect STALPAERT 

in consideratie van sijne extra-moeyte, die hij dese jaren gehad heeft met het 

afrooyen en afbaeckenen van nieuwe gronden, die volgens de caerte binnen deser 

stede fortificatie komen ingetrocken te worden, toe te staen voor extra-ordinaris 

de somme van 100 ducatons eens, mits dat hij tot sijnen costen ter Thesaurie 

levere vijftigh witte caerten van de groote plaete ende deselve verder sodanigh 

bewaere, dat ten allen tijde de stadt 't haer coste daeraf gedruckte caerten kan 

becomen, behoudende verder 't syner particuliere baete deselve plaet volgens 
het octroy door H. E. Mogh. aen hem suppliant op versoeck deser stede verleent, 
sonder dat hij wegens oncosten van de groote ofte cleene caerte ten laste van 

de stad yet verder sal moghen pretenderen." 
STALPAERT toonde zich over dit besluit dankbaar, maar niet voldaan. 

Hij wendde zich tot den Oud-Raad, en deze besloot den 12 October 1663: "het 

requeste van DANIEL STALPAERT, versoeckende een vereeringhe voor de caert 

van Amsterdam bij hem uytgegeven, boven hetgeen hij heeft genoten, te stellen 

in handen van Heeren Thesaurieren om te examineeren ende rapport te doen." 

Thesaurieren stelden voor, den architect een vereering te geven van f 3I 5 in 

eens, welke som hem 15 November 1663 werd uitbetaald. 

In 1670 klopte STALPAERT andermaal bij den Oud-Raad om verhooging 
von tractement aan. Hij had, sinds 1648, nooit meer dan f 1600 'sjaars ver- 

diend, en de "extra-ordinaris" toelagen, waarmede de andere ambtenaren vaak 
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bedacht werden, waren hem nooit toegekend. "Is gelesen de requeste van 
DANIEL STALPAERT, deser Stede Architect, versoeckende in consideratie van sijn 
veelvoudighe extra.ordinaris diensten, soo int lantmeten als anders, extra-ordinaris 

te mogen worden gerecompenseerd. Waerop sijnde gedelibereerd is goet gevonden 
ende verstaen sijn architects-tractement, in consideratie van 't geen voorschreven 

te augmenteeren met de somme van twee hondert caroli guldens, dus dat sijn 
tractement voortaen sal worden betaelt met achttien hondert gulden jaerlijx." 

Hoe lang STALPAERT dit tractement genoten heeft, blijkt niet. In 1682 

was hij echter geen stads-architect meer, want op een lijst van ambtenaren, in 

Maart van dat jaar opgemaakt, vindt men zijn naam, noch zijn ambt vermeld. 

Dat STALPAERT met het oog op den voorgenomen bouw van het Stadhuis 

als Stads-architect werd aangesteld, staat vast. Maar omtrent het aandeel, dat 

hij in dit werk heeft gehad hebben wij minder zekerheid. 

DAPPER is de eerste geweest, die VAN CAMPEN en STALPAERT in een adem 

noemend, aan ieder dezer twee gelijke eer gaf. Deze schrijver kan echter onmo- 

gelijk goed ingelicht geweest zijn. 
Toen DANIEL STALPAERT in dienst der stad kwam, was het ontwerp voor 

het Stadhuis reeds geheel gereed, daar het heiwerk was afgeloopen en de eerste 

steen in bijzijn van JACOB VAN CAMPEN gelegd was. Aan dit ontwerp had 

PIETER POST tot 1647 medegewerkt, daar hem werd uitbetaald "de somma van 

drie hondert twaelf gl. seven st. voor sijne moeyten, vacatien ende dachloonen, 

mitsgaders verteerde costen bij hem gehadt ende gedaen ten tijde hij alhier heeft 

gebesoigneert over het teyckenen voor de modellen van een nieuw te maeken 

Stadts raethuys." Daarna heeft WILLE1Z DE KEYSER zijn taak overgenomen, 
immers toen deze in 1647 tot Stads-steenhouwer werd aangesteld werd bedongen 

,,dat hij der Stadt sal ten dienste staen in de teyckenkonst." 
Zoowel POST als WILLEM DE KEYSER hebben bij VAN CAMPEN in de 

gunst gestaan. Maar hetzelfde kan niet van STALPAERT gezegd worden. Terwijl 
POST en DE KEYSER zich Steeds op den achtergrond hielden, schijnt STALPAERT 

van den aanvang af zich tegenover VAN CAMPEN te hebben doen gelden. Dat 

STALPAERTS talenten hem daartoe het recht gaven, geloof ik niet. Maar wel 

mag worden aangenomen dat de stadsarchitect, die voor het werk verantwoor- 

woordelijk was, en die onder de bevelen van Burgemeesteren en Thesaurieren 

stond, dikwijls met kracht is moeten optreden, als de kunstenaar VAN CAMPEN 

zich niet bekommerde om wat de regeerders der stad voorschreven en begeerden. 

Dat de toestand langzamerhand zeer gespannen werd is niet twijfelachtig . 

In den eersten tijd ging alles nog' goed. Maar toen 22 Februari 1651 1 dye eer- 

zuchtige SYMON BOSBOOM als stads-onder-steenhouwer was aangesteld, veranderde 



69 

dit. BOSBOOM bemerkte al spoedig, dat VVILLEM DE KEYSER, zijn chef, een groot 

kunstenaar, doch een slecht financier was, en dat deze een gedeelte van -het geld, 
voor de steenhouwers bestemd, ten eigen bate gebruikte. Dit was zeker een niet . 

te verdedigen handelwijze, doch in onze gouden eeuw nam men het in dergelijke 
zaken niet nauw. Toen later BOSBOOM in DE KEYSERS plaats was gekomen, werd 

ook hij beschuldigd, dat hij het geld voor de steenhouwers wel ontving, doch 

met een korting van f I.- 's weeks aan die werklieden uitbetaalde. 

Bij BOSBOOM heeft men dit door de vingers gezien. WILLEM DE KEYSER 

werd echter in het begin van 1653 "overtuygt van faulte begaen door 't veran- 

deren van rekeningen en 't ontvangen van loonen van volck, die niet gewrocht 
hebben" ontslagen. 

VAN CAMPEN toonde zijn misnoegen over dit besluit van den Oud-Raad, 
door WILLEM DE KEYSER voor de uitvoering der grafteekenen van TROMP te 

Delft en VAN GALEN te Amsterdam te gebruiken. Dit hebben de heeren hem 

zeker kwalijk genomen, en daar VAN CAMPEN, naar HUYGENS' getuigenis, een 

lastig mensch was, zullen onaangenaamheden tusschen hem en Burgemeesteren 
niet zijn uitgebleven. 

Na i 654 heeft VAN CAMPEN zich niet meer met het Stadhuis bemoeid. 

Was hij bij het leggen van den eersten steen in 1648 tegenwoordig geweest,, 
toen het gebouw, nog slechts ter halver hoogte gereed, in 1655 werd ingewijd, 
liet men VAN CAMPEN thuis. 

DANIEL STALPAERT had zijn plaats ingenomen. Als VONDEL in 1655 de 

,,Inwijding van het Stadhuis" bezingt, dan zegt hij: 

Toen STALPAERT mij de kunst aldus liet zien en hooren. 

Dit bewijst, dat hij door dezen meester in het gebouw is rondgeleid. Slechts ter 

loops waagt VONDEL het, ook van VAN CAMPEN melding te maken: 

. De Westermarmerklip den maetzang volght VAN KAMPEN 
En STALPAERT, die, bezweet, noch arbeit vlien, noch rampen, 
Noch opspraeck, nu en dan gesprongen voor hun scheen, ' 
Tevrede datze zich verbouwen voort gemeen. 

Wat VONDEL hiermede bedoeld heeft, kunnen wij slechts gissen. De 

"rampen" en de "opspraeck" worden het best verklaard, door aan te nemen, dat 

de dichter kennis droeg van onaangenaamheden, die tusschen VAN CAMPEN en 

STALPAERT waren voorgevallen. 
Aan die onaangenaamheden dankt zeker ook het gedicht zijn aanzijn, dat 

onder den titel: "Eerplicht aen mijn Heer en Meester JACOB VAN CAMYE1T, Heer 
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van Rambroeck, Vinder en Vader van 't nieuwe heerlyckste orgel, Toorn, en 't 

boukunstige Stadt-huys der werelt, begonnen 't Amsterdam in 't Jaer Anno 1648" 

het licht zag, en door D. STALPERT onderteekend is. 

Dit gedicht draagt geen jaartal. A. W. KROON onderstelt, dat het ver- 

vaardigd is door "A. MEYSTER", den schrijver van "der Goden Lantspel", die met 

VAN CAMPEN zeer bekend was, en die op verzoek van STALPAERT de pen ter 

hand zal hebben genomen tot verdediging der eer van JACOB VAN CAMPEN, 
waarvoor STALPAERT zich verplicht vond, op te treden. 

Is deze veronderstelling juist? Ik geloof het niet. Wel kan worden 

aangenomen, dat Jonker EVERARD MEYSTER, die in i655 "Der Goden Lantspel" 

uitgaf, de dichter is. Maar dat deze op verzoek van STALPAERT de pen gevoerd 
zou hebben, is minder waarschijnlijk. Veeleer mag worden verondersteld, dat 

EVERARD MEYSTER eenvoudig STALPAERTS naam onder het gedicht heeft geplaatst 
zonder dat deze daar toestemming toe had gegeven. Het komt mij zelfs voor, 
dat dit pamflet de oorzaak is geweest, dat VAN CAMPEN I December 1654 uit 

Amsterdam vertrok, om er niet weder terug te keeren. 

Immers een acte van 7 December 1654, door den notaris E. vAN DE VEN 

te Amsterdam opgemaakt en door mij in ,,Oud-Holland" van 1902 medegedeeld, 
leert ons, dat JACOB VENNECOOL, die door VAN CAMPEN "werd geemployeert 
ende gebruyckt soo om teyckeningen te maecken als anderzins", in het laatst 

van November 1654 "in de herberge die wordt genoemt Apensuyer, in een gangh 

bij de Boshuyssluys" uitdeelde "gedructe billetten off pasquillen, geintituleert: 

Eerplicht aen mijn heer en meester JACOB VAN KAMPEN. etc." 

De twee comparanten waren "ARTUS QU1LINUS, oudt omtrent 44 jaeren, 
beelthouwer" en "HUBERTUS QUILINUS, oudt 32 jaeren, schilder." Zij verklaarden, 
dat de "constschilder VAN NERVEN" hun het feit "bekend" had en dat de const- 
schilder RUEL" een van de "pasquilen" op zijn kamer had aangeplakt. 

Deze acte werd blijkbaar opgemaakt om haar tegen VAN CAMPEN te 

gebruiken. De gebroeders QUELLINUS, eerst z66 met VAN CAMPEN bevriend, 
dat deze, als hij te Amsterdam vertoefde, bij hen zijn intrek nam, schijnen het 

beter te hebben gevonden, bij de Burgemeesteren en bij STALPAERT in de gunst 
te blijven, dan de vriendschap met VAN CAMPEN aan te houden. 
. Het gedicht was zeker wel geschikt, om kwaad bloed te zetten: 

't Is ons niet altoos wel: 
Haet en quel, die volgen fel. 

Ja, d'Heer VAN CAMPEN selfs, hoe rijck van geest, van stellingh, 
Leeft sonder haet-te.nijt, noch buyten 's anders quellingh, ' 
Als 't al vast op sijn Kerf en Reek'ningh wordt gestelt, . Wat 's anders raed (van af- of toe-doen) vaeck misstelt. - 
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Hier zegt dus Jonker MEYSTER, dat VAN CAMPEN gekweld wordt door die hem 

benijden niet alleen, doch ook door "een ander", die aanraadt, bij het ontwerp 
iets bij te voegen of er iets van af te nemen, wat niet met de bedoeling van 

den ontwerper strookt. Voor die veranderingen tegen zijn zin gemaakt, wordt 

VAN CAMPEN verantwoordelijk gesteld. 
Die "andere" kan niemand anders dan STALPAERT zijn; de wijzigingen, 

die hij in het plan heeft gemaakt, hebben het "misstelt", Ik geloof, dat wij de 

voornaamste dier veranderingen moeten zoeken in de Burgemeesterskamer en de 

Schepenzaal. De eerste is, door het venster, op de Vierschaar uitkomende, 
evenzeer bedorven als de laatste door de insteekkamer voor den Schout. 

Niet vreempt! misstellingh noyt haer' eer soo seer vermindert, 
Als wel d'uytmuntentheyt sijns Meester-stucks verhindert, 
Soo 't in sijn Stadt-huys blijckt: gelegen aen het Y, I 
Daer 't heerlijckst achter-blijft, door haet, door broddery, 
Door snappery van die meest proncken met sijn veeren, 
Ontsteelende sijn eer, de gonst der Borgher-Heeren!" 

In deze regelen wordt onomwonden gezegd, dat de veranderingen weinig 
eer aan hen die ze maken brengen, maar dat door die wijzigingen het werk zeer 

wordt geschaad, en dat het "prachtigste" achterwege wordt gelaten. STALPAERT 

en BOSBOOM, pronkende met VAN CAMPENS ve?ren, zijn broddelaars, die voort- 

durend, door kwaadspreken, hem in zijn eer tasten en hem uit de gunst van 

Burgemeesteren dringen. De "quellingh" is waarschijnlijk een toespeling op 

QUELLINUS. 

Haer Maen schijnt voor de Zon: maer evenwel die Zon 
Verduystert niet soo seer, of wel, de grond, de bron 
Zijns geests, dat heldre licht, schijnt door de duystre neevlen 
Van die (ick swijgh) hem zeerst bedillen en bekneevlen: 
Zoo wordt de kunst verdruckt, maer nimmermeer verplet. 
Eert zulck een Heldt! Die 't leet noch 't drucken niet ont-set. 

. Uit wat hier gezegd wordt blijkt ten duidelijkste, dat STALPAERT en 

BOSBOOM bedoeld zijn, en dat Jonker MEYSTER onmogelijk, zooals KROON dacht, 
in opdracht van STALPAERT kan hebben gesproken. VAN CAMPEN is de zon, 
waaraan de maan (STALPAERT en BOSBOOM) haar licht ontleent. Deze beiden 

trachten door hun "duystre neevlen" VAN CAMPENS licht te verduisteren, zij 
bedillen hem, zij belemmeren hem in zijn streven, zij verdrukken de kunst, die 

echter niet verpletterd kan worden. Dat VAN CAMPEN onder dien druk niet 

bezwijkt stempelt hem tot een held, die verdient te worden gederd. 
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De dichter besluit: 

"Hem komt alle eer alleen. Goe kenners, alte gaeder 
Die kennen hem in al voor Vindcr en voor Vader. 
Wie soeckt niet sulck een Heldt met hondert scheepen op, 
Die de volmaecktheyt self5 voert in den hoogsten top, 
Naer orden en naer eysch van de wel-voegentheden. 
Die daer de kunst vereijscht, gesprooten uit zijne Reeden." 

Het is te begrijpen, dat STALPAERT en de Burgemeesters over dit "pasquil" 
ontsticht waren; op welke wijze de Heeren aan VAN CAMPEN hun ongenoegen 

betuigd hebben, is mij niet gebleken. Maar de bouwmeester is I December 1654 
uit Amsterdam vertrokken om er niet weder terug te keeren. 

Jonkheer EVERARD MEYSTER liet het er echter niet bij. Hij greep weder 

naar de pen, en deed in druk verschijnen : "Het eerste deel der Goden Laitd-spel 
osn A'nersfoort, van 't ltieuW Stizd-Hi<ys binnen Amsterdam, gespeelt ell vertool1t 

aldaer Aitito 1655." In de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde te Leiden bevindt zich van dit werk "de tzveede Druck", zonder 

jaartal. Hier staat op den titel nog: "Wel eer door Jor. E. M. geriJmt. 3-fet 

aiytle?gin,?la verlicht en verciert door D. v. W. Amsterdam, gedrtackt voor - de 

Liefhebbers van de Bouw-kaanst." Het is een kwartijn, met fraaie letter op grof 

papier gedrukt; iedere bladzijde heeft een omlijsting in houtsnede, welke van 
boven een wapenschild met kroon en twee palmtakken vertoont. In dit wapen- 
schild staan, als monogram, dc letters J, E, V, M, S, T en R. 

De ,li/tel-prÙzt" is een koperplaat, welke het zegel en wapen van Amster- 

dam, door de keizerskroon gedekt, het gekroonde wapen van Amsterdam, een 

festoen, twee slangen, een doedelzak, een pan-fluit, en het bovengenoemde mono- 

gram, tot een geheel vereenigd, te zien geeft. Op een lint staat: 

dasnsche Borger-lzeeren, En die van Anaersfoort ter eere?a. Zongh In Ni?nnzerdor." 
De "Personagien" zijn: Jupiter, Nlercuur, Pan, Juno, Ganimeed, Cupido en 

Diana, de "konstenaren" MICHEL ANGELO, RAFEL, HEEMSKERCK, VITRUVIUS, 

SCHAMOTSI, HOLBEEN en APEL, de "stommen" PALLASIUS, VEROON, DYNOCRATES, 
LYSIPPUS en SCHOPAS, de "Jachtelingen" Trompesta, Veldina, Jachtena, Haes- 

winda, Loopetsna en Suringa. 
Het is opmerking waard, dat MEYSTER, die zeer met VAN CAMPEN be- 

vriend was, VITRUVIUS en SCAMOZZI onder de kunstenaars, maar PALLADIO onder 

de "stommen" of figuranten laat optreden. 
De inhoud van het "Land-spel" is ongeveer als volgt. Jupiter zendt Mer- 

curius naar de Elizeesche Velden om ?de schimmen van d'oude Meesters op te 

halen", die hun oordeel moeten zeggen over het Stadhuis te Amsterdam. Terwijl 
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Mercurius zijn taak volbrengt zingen Pan en Syringa den lof van Jacob van 

Campen en van zijn heerlijkheid Rambroeck. 

zingen hier het lof van d'alderbraeffste KAMPEN, 
Die in dit schoon gewest, nocht' in des Werelts rond, 
Zoo vruchtbaer noyt en vond. 
Uytmuntende in gloor, als Hemelsch' hel'dre lampen. 
B'hoed, Goon, dees' KAMPEN van RAMBROECK, de lust der Vorsten, 
Dat nimmermeer verdor', nocht nimmermeer verwelck, 
Dat aengenaemst' voor elck". 

Bij "de lust der Vorsten" wordt aangeteekend: "So om haer ongemeene 

wonderheden, als om dees' voornoemde Heers bouw geestigheden, bij wijse uyt- 
heemsche Vorsten seer hoogh geacht, doch in sijn eygen landt, geen sante." 

Welke die "wijse uytheemsche Vorsten zijn, waarop ool; VONDEL doelt, als hij 
VAN CAMPEN in de "Naclttegael van Azjiisfort" roemt als "bouheer van de 

Vorsten", is niet bekend. Maar duidelijk blijkt hier dat de bouwmeester, ?in syn 

eygen landt geen sante", als de profeten vau ouds, in ziin vaderland niet gecerd 
werd. De toespeling op de onaangenaamheden van 1654, te Amsterdam onder- 

vonden, ligt voor de hand. 

Als de zang ten einde is, beschrijft Pan de heerlijkheden van Randen- 

broek, en dan vraagt Jupiter: 

"Nu, maelt mij de gedaent' en wezen van dien Heer, ' 
Die zulk een Parades, schier soeter en veel meer 
Als oyt de Werelt zagh, door zijn' vernuftigheden 
Uyt wildernis vermocht te vinden en te smeden. 
Ik haek daer na." 

' 
Pan antwoordt: 

"Soo men 't recht melden moght, sijn leest 
Is mannelijk, niet moy, heeft een Ulysses geest, 
Die levend' in hem swiert, niet min door geestigheden 
Uytmuntende in alls, als braef door deftigheden. 
Eneas swiert in hem van schouwdren en van borst, 
Ja schier van gang en tred (soo ik het seggen dorst) 
Uw' Godheyt zeer gelijk." 

Dit portret van VAN CAMPEN komt wel overeen met de geteekende en 

gegraveerde, die van hem bestaan. Een mooi man was de Heer van Randen- 

broek niet, doch hij had als Ulysses, veel te verduren, hij was uitmuntend in 

alles, deftig, en had een trotsche gestalte, als een Olympier. 

Jupiter en Pan verlaten nu het tooneel, dat Randenbroek verbeeldde, en 

dat verandert in ,,'t Huys ter Heyden", waar Juno en Ganymedes zich verlustigen 
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in den nieuw aangelegden weg van Utrecht naar Amersfoort, "drie groote uuren 

langh". en aan beide zijden beplant met "drie rij eyke Boomen". 

De "Bergh-Nymphen" zingen nu eel1 "Rey" ter eere van VAN CAMPEN, 

die dus begint: 

_Een man van kunst, van staet 
Een licht, een dagen-raet, 
Een zon is in het duyster, 
Die tot gemeene Luyster 
Steeds voor sijn Stadt en staet 
Zoo winst soeckt als cieraet." 

Ganymedes geeft daarna aan Juno een opsomming van de "Ed: Heeren 

Huysen en andere van 't Sticht: ' Die opsomming, zegt een aanteekening "is 
niet na hare qualiteyt gestelt, alsoo de Rijm-konst zulx belet". De "auteur" 

vreest, dat men hem daarover lastig zal vallen, en verdedigt zich in een vier- 

regelig vers, hetwelk een zeer drastisch, maar minder kiesch beeld bevat. Een 

andere aanteekening is van belang voor de titulatuur dier dagen. "Nijdigaert, 

weetje wel dat de naem van Heere ouder als Jonckheer is?" 

Deze opsomming, welke zeer vervelend genoemd mag worden, wordt afge- 
broken door Juno, die zegt: 

"Nu, Ganimeed, 't is tijd te maecken hier een eyndt." 

Het tweede bedrijf is merkwaardig, omdat daar de kunstenaars hun oordeel 

over het Stadhuis zeggen, en ten slotte een "rey" aanheffen, VAN CAMPEN ter eere. 

,,Wie heeft de kunst soo ver gebrocht? 
Die t'Amsterdam bedocht 
Een sulcken prael-stuck ongemeen, 
Als in de Werelt geen? 
Wat konstenaer van outs vermaert, 
Heeft soo veel geest en konst vergaert? 
Als aen 't Stadhuys alleen 
Zich toonen ongemeen ? 
Dat was de heerscher van Rambroeck, 
Dien ghij daer siet in steen en doeck 
Zoo levend' af-gemaelt 
Als waerdigh op-gehaelt." 

Zoo gaat de rei voort, totdat de meeste kunstenaars vertrekken en alleen 

HOLBEIN en APELLES overblijven, die aan Jupiter een beschrijving geven van 

de Burgerzaal, en dan overgaan tot het opsommen der namen van de leden der 

Amsterdamsche regeeringscollegien. Een aanteekening zegt: "valt beter te leesen 

als te speelen", hetwelk volkomen juist is. 

Maar dan komt een "Rey van Palladinen, Gunstelingen en Kunstelingen", 
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die ons een inzicht geeft in de verhouding tusschen VAN CAMPEN en STALPAERT. 

Boven deze rei staat het veelzeggende motto: "Scientia non habet inimicum, 
nisi ignorantem". 

I. 

n De konst wordt als de deught benijd, 
Van veel' belogen en beklad; 
Van plompaerts noyt in 't minst gevrijd, 
Maer meest bedilt en aengevat. 

2. 

't Schijnt, door 't bedillen van de konst, 
Eens anders werck, een Meester-stuck 
Gemeenelijck wort vyt-gebonst 
Tot's plompaerts lof en mcerder luck. 

3. 

De nijd, noch haet zijn niet zoo boos, 
Maer 't is eersuchtigheyt, oft hoop 
Van winst, die vaeck zoo goddeloos 
Eens anders eer en kunst verkoop'. 

4. 

't Schijnt schier on-mogelijck, dat eer 
Of kunst kan blijven on-geschent, 
Wafer elck wil liever zijn voor Heer 
Voor Meester als voor Knecht bekent. 

S. 

Dat elck wil zijn een Architeck 
Een Doctor of een Advocaet 

Spruyt uyt waen-wetenheyts gebreck, 
Uyt hoop of schijn van eenigh baet. 

6. 

Geluckigh rijst dan dit Gebouw 
Daer 'n yder in zijn konst gelooft, 
Daer niet gespelt wordt op de monw, 
b'Vaerdoor de glans of kunst verdooft. 

7. 

Verdooft wordt licht de glans en kunst, 
Waer een schijn-weetend Architeck 
Zich in het werck heeft in-gelunst 
Door 't lastigh roeren van sijn beck. 

8: 

Veel wijzer doet ons' Architeck 
Die minder spreeckt en meerder doet, 
Als die daer spreken vol gebreck 
En veel doen om 't genot van goet. 

9- 
Een rustigh Persiaensche PAERT . 
Is dan (alst ouwde spreeckwoort luyt) 
Meer dan een STAL met ezels waert, 
Daer meer geschreeuw als wol komt uyt. 

10. 

O drymael wel geseegend' eeuw, 
Nu zulck een Bouw-heer 't Stad-huys bouwt, 
Die veel meer wol heeft als geschreeuw 
En meer om d'eer doet, dan om 't gouwt. 

n. 

Ja driemael noch gesegent meer, 
Nu 't wort door sulcken Man bewaert 
Wiens dapp're wijsheyt, deught en eer 
Door d'heele Werelt is vermaert. 

12. 

Vermaert tot op den Helicon 
Daer men sijn lof singt alle daegh, 
En meest nu noch, terwijl die Zon 
Vast rijst na d'hoogste uyt het laegh. 

De bedoeling van Jonkheer EVERARD MEYSTER is duidelijk. De ,,plompaert" 
is STALPAERT, die door "eersuchtigheyt oft hoop van winst" met de "eer en 

kunst" van JACOB VAN CAMPEN te koop loopt, die wil Iiever zijn voor Heer, 

voor Meester, dan voor Knecht bekend", die, "schijn-weetend Architeck", zich 

in het werk heeft ingedraaid "door 't lastigh roeren van sijn beck".. 

VAN CAMPEN, "ons' Architeck", maakt geen praatjes, maar werkt; zoo 

wordt hij gesteld tegenover hen "die daar spreken vol gebreck, en veel doen 

om 't genot van goet." Daarmede bedoelt de dichter STALPAERT, BOSBOOM en 



76 

waarschijnlijk ook QUELLINUS, die hij bij "een STAL met ezels" verg?lijkt, "daer 
meer geschreeuw dan wol komt uyt." Doch VAN CAMPEN, neen rustigh Per- 

siaensch PAERT", is de man "die veel meer wol heeft, dan geschreeuw, en meer 

om d'eer doet, als omt Gouwt." 

Dit laatste is misschien niet geheel en al juist. Immers reeds vroeger 
vond ik gelegenheid, aan te toonen, dat VAN CAMPEN - wat men hem trouwens 

niet ten kwade mag duiden - zich behoorlijk liet betalen. 

Reeds A. W. KROON heeft, na de lezing van "Der Goden Land-spel" 

opgemerkt "dat er uit blijkt, hoe E. MEYSTER eene nauwkeurige kennis bezat 

van het bouwwerk en welk een vurig bewonderaar hij was van VAN CAMPEN, 
met wien hij stellig van nabij bekend is geweest". 

Dat VAN CAMPEN Jonkheer MEYSTER moet hebben ingelicht blijkt daaruit, 
dat in 1655 reeds een beschrijving wordt gegeven van het gebouw, alsof het 

geheel, althans wat het uitwendige aangaat, voltooid ware geweest; inderdaad 

is het niet v66r 1666 gereed gekomen. MICHELANGELO bewondert in I655 
reeds de frontispies-reliefs - die QUELLINUS pas in 1656 en 1657 zou beitelen! 

Denzelfden kunstenaar geeft Jonkheer MEYSTER de volgende regelen in 

den mond: 

"O noyt gemeeten tijd! die boven in den trans 
Van 't ronde klock-huys staet, met eenen rondon krans 
Van uuren op uw Borst, met zeysch, met sande-looper 
Op dijn gries-hairigh Hooft, dat het vergulde kooper, 
Waermee gij d'uuren wijst, noyt sulck een uur vertoon, 
Waerin de snoodigheen der qua6n dit kostlijck schoon 
Verdelgen zouden oyt, oft'eenighsins naer trachten." ' 

Dit slaat op een beeld van Saturnus, dat VAN CAMPEN in den toren had 

willen plaatsen, maar hetwelk in 1665 achterwege gelaten werd. 

MICHELANGELO zegt ook: 

"Ja d'Winden alle acht, die aen den ronden pluym . 

Ronsom dees tooren staen, dien wensch ik 't Godloos schuym 
Te veegen door de Locht, tot in den Acheron." 

Daarmede worden bedoeld de acht beelden, die VAN CAMPEN om den 

koepel had willen aanbrengen, doch die er nooit gekomen zijn. Het "Godloos 

schuym" zijn "degenen die door boos' en losse schelmerij ten Bouws bederf en 

val yets hinderlix bewercken." 

En eindelijk is "d'Hoogh-blasende Meermin" boven op den koepeltoren 

als windwijzer niet aangebracht, doch door het bekende Koggeschip vervangen. 

Deze veranderingen zijn door STALPAERT gemaakt. Om echter te kunnen 
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vaststellen, welke andere wijzigingen hij heeft aangebracht, moeten wij nagaan, 
tot hoever het werk in December 1654, toen VAN CAMPEN zich terugtrok, ge- 
vorderd was. Hiervoor kan ons dienen "Hemclsch Land-spel, of tweede deel der 

Goden La1zd-Spel oni Amsterdasn, van 'tNieuw Stad-Huys binnen Asnsterdayn, 

gespeelt eta aldaer vertoo?it Antto 165 5, door E. M. in Nimmer Dor." Dit tweede 

deel zal in het najaar van t65s op het eenige maanden vroeger verschenen eerste 

deel gevolgd zijn. A. KROON heeft het niet gekend en er daarom geen 

melding van gemaakt. 
De "personagien" zijn hier weder Jupiter en al de Hemellieden", bene- 

vens de zeven "kunstenaren". Jupiter vraagt aan de kunstenaars: 

. uwer heeft van all dit 's Werelts iX'onder-werck, 
Dit praelstuck ongemeen, zoo schoon. zoo hegt, als sterck 
Ten naesten overal, of kennelijck door-keecken?" 

Uit deze vraag blijkt, dat Jonkheer MEYSTER reeds met l IUV GENS' 

,,Doorluchte Stichteren van 's werelts Achtste Wonder", 

in Juli van 1655 gemaakt, bekend moet zijn geweest, waardoor de waarschijn? 

lijkheid nog grooter wordt, dat het "Hemelsch Land-Spel" in het najaar van 

dat jaar het licht zag. 
De kunstenaars geven nu een uitvoerige beschrijving van de Vierschaar, 

welke de "eerste Uytkomst van het eerste I3edrijf ' vormt. Van de "tweede 

Uytkomst" zijn slechts zes regels gedrukt en dan volgt plotseling het woord: 

"Uyt". Men zou hieruit willen afleiden, dat toen nog alleen de vierschaar vol- 

tooid was, daar in de woorden, die "de Drucker tot den Lezer" spreekt, gezegd 
wordt "verwacht het tweede met het derde deel bij de volmaakte binnenste 

op-bouwingh van het Stadhuys". 
Inderdaad vindt men in de rekeningen, dat QUELLINUS al het marmerwerl< 

der Vierschaar van 1650–1654 heeft gemaakt, zoodat het in 1655 gesteld kan 

zijn geweest. Jonkheer MEYSTER kon echter in dat jaar nog niet de Burgerzaal 
door zijn goden en kunstenaars laten bezoeken, omdat de marmerwerken pas in 

1657 op hun plaats zijn gekomen. Onder de leiding van DANIEL STALPAERT is 

de inwendige versiering van het Stadhuis grootendeels uitgevoerd. Voor 1655 
toch kwamen alleen de Vierschaar en de galerij gereed. 

Al mag STALPAERT een man geweest zijn, in de practijk van zijn vak 

doorkneed, als kunstenaar beteekende hij minder. Maar de Heeren schijnen in 

STALPAERT een gehoorzamer dienaar gevonden te hebben, dan in VAN CAMPEN, 

die "faschcux à gouverner" was. 
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JACOB VAN CAMPEN, die als klassiek meester aan volmaakte symmetrie 

hechtte, had zich, in den plattegrond, de Burgemeesterskamer als tegenhanger 
van de Justitiekamer gedacht. Een bewijs daarvoor levert de plattegrond, die 

door VENNECOOL en DANCKERTS na VAN CAMPENS dood werd uitgegeven in 

het bekende plaatwerk. Maar hierin is verandering gebracht, een verandering die 

geen verbetering is, en waarvoor STALPAERT de verantwoordelijkheid draagt. 
Een andere wijziging, door STALPAERT gemaakt, is de insteekkamer voor den 

Schout, in de Schepenzaal aangebracht., die een weinig bevredigenden indruk 

maakt en de zaal bedorven heeft. 

Ook de versiering der vertrekken op de voornaamste verdieping is onder 

leiding van STALPAERT uitgevoerd. Het is wel mogelijk, dat de Heeren hem 

daarbij niet de vrije hand hebben gelaten, maar het verdient toch te worden opge- 

merkt, dat zelfs QUELLINUS, nadat hij niet meer onder het oog, misschien zelfs 

naar de schetsen van JACOB VAN CAMPEN arbeidde, veel minder fraai werk 

geleverd heeft dan vroeger. 

Terwijl de versiering van de Vierschaar, in 1654 gereed gekomen, in ieder 

opzicht voortreffelijk genoemd mag worden en ook de marmerwerken der galerij 
een hoog denkbeeld geven van QUELLYNS kunnen, is wat sinds 1655 door dien 

meester gemaakt werd, van minder gehalte. Men ziet dit vooral aan de gewelf- 

versieringen der zalen, doch ook de meeste schoorsteenen - alleen die van de 

Thesaurierskamer en de Weeskamer uitgezonderd - geven er blijk van. 

STALPAERT heeft ook het een en ander weggelaten, wat door VAN CAMPEN 

bedoeld was. Dat leert ons Jonkheer MEYSTER, waar hij zegt: 

"Wie kan oock swijgen hier 
Den sonderlingen konst en wonderlijken swier 
Van d'overleun? gestut op honderden Pylaeren? 
Zeer cierelijck geciert, door kunst der kunstenaeren 
Met Arenden doorgaens, met Wapens overal, 
Waer langs ten eynden heen de Wereltdraeger pal 
Op d'achtergevel staet?" 

' 

Hiermede wordt bedoeld de balustrade om het platte dak boven de 

Burgerzaal, die echter niet uitgevoerd werd. Wanneer JACOB VAN CAMPEN na 

t654 nog het werk had geleid, dan zouden wij het zeker veel fraaier zien, dan 

het onder STALPAERTS opzicht geworden is. Waarschijnlijk zou VAN CAMPEN, 

die voor de schilderijen, waarmede de Oranjezaal bij den Haag versierd werd, zulk 

een uitvoerig programma had gemaakt, ook de picturale versiering van de ver- 

trekken in het Stadhuis niet aan de willekeur van het toeval hebben overgelaten. 

Het bestellen der schilderijen, die er nu zijn, is min of meer te hooi en te gras 
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gegaan. Alleen met GOVERT FLINCK kwam men overeen, dat hij een bepaalde 

reeks van stukken zou leveren, doch eer hij nog aan het werk was, stierf hij. 

Den 1 December 1664 werd het besluit genomen, dat men voortaan geen schil- 

derijen zou bestellen of aankoopen. Dit besluit heeft tengevolge gehad, dat de 

meeste schoorsteenen aan de zuidzijde van het gebouw, alleen die van de Schepen. 
zaal uitgezonderd, nimmer een schoorsteenstuk als versiering hebben gekregen. 

Als stadsarchitect zal STALPAERT, behalve den bouw van het Stadhuis, 
ook de verschillende werken, die te Amsterdam tusschen 1648 en i 68o werden 

ondernomen, hebben geleid. 
Daaronder moet in de eerste plaats genoemd worden de Oosterkerk, die 

in ?6?? I voltooid is. De plattegrond van dit gebouw, een kwadraat, waarin een 

kleiner kwadraat door pijlers wordt aangegeven, komt overeen met dien der door 

JACOB VAN CAMPEN in 1649 voleindigdP Nieuwe Kerk te Haarlem. Maar terwijl 
VAN CAMPEN de vier hoeken van het gebouw door houten zolderingen heeft 

gedekt, die door Jonische zuilen worden gedragen, ziet men aan de Oosterkerk 

die zuilen niet, doch werden in de vier hoeken steenen kruisgewelven aangebracht. 
Ook heeft STALPAERT boven de Jonische orde het volledige hoofdgestel geplaatst, 
hetwelk te Haarlem niet aanwezig is, daar hier alleen de architraaf gebruikt is. 

De houten, elkander kruisende, tongewelven zijn bij de twee kerken hetzelfde, 
doch terw ijl die te Haarlem onder 66n dak zijn geplaatst, heeft STALPAERT ze 

ook naar buiten door een dal; doen spreken, zoodat een fraaier silhouet is ont- 

staan, hetwelk nog verbeterd werd door den koepeltoren boven het kruis. 

De details der Oosterkerk zijn even sober als die van de Nieuwe Kerk 

te Haarlem. Hebben de schrijvers der ige eeuw over die soberheid den staf 

gebroken, tegenwoordig wordt de schoonheid, die daardoor verkregen is, door 

velen terecht gewaardeerd. 
Als een voorstudie voor de Oosterkerh kunnen de in 1665 voltooide kerk 

te 's Graveland en die te Oudshoorn, welke eveneens naar een ontwerp van 

DANIEL STALPAERT gebouwd zijn, beschouwd worden. Zij hebben den vorm van 

een kruis, zijn geheel van gebakken steen opgetrokken, en worden door houten 

tongewelven gedekt, die door een Dorische ordonnantie worden gesteund. 
Dezelfden eenvoud vertoonden de vier poorten, die STALPAERT bouwde, 

toen Amsterdam in 1663 werd uitgelegd. Men heeft STALPAERT dikwijls ge- 

prezen, omdat hij in den plattegrond dier uitlegging den halvemaan-vorm heeft 

vastgclegd, waardoor Amsterdam beroemd is. Doch STALPAERT voerde in 1663 
slechts uit, wat een halve eeuw vroeger reeds ontworpen was, zooals de bewaard 

gebleven kaarten bewijzen. 
De poorten, door STALPAERT gebouwd, hebben een geheel ander karakter 
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dan de Haarlemmerpoort, die HENDRIK DE KEYSER ontworpen had, of de Hei- 

ligewegspoort, waarvoor de stadsregeering het ontwerp aan JACOB VAN CAMPEN 

gevraagd had. Voor de vier poorten heeft STALPAERT slechts twee typen ge- 
bruikt. Het eerste type vertoonde de Leidschepoort, welke velen der thans 

levenden zich nog zullen herinneren. Om het kwadraat van de eigenlijke 

poort waren hier hoektorens aangebracht, die door tamelijk spitse daken en 

windwijzers werden bekroond. Uit het plat van het middendak rees nog een 

spits torentje, waarin de poortklok was opgehangen. Aan de buitenzijde, in 

den stadsmuur was een voorpoort gemaakt, die door een plat werd gedekt. 
Dit type vertoonde nog een herinnering aan de poorten der middeneeuwen. 

De drie overige poorten waren geheel gelijk en naar het tweede type 

gebouwd. Zij waren vierkant in plattegrond, door een hoog dak gedekt en door 

een koepeltoren, in den geest van dien der Oosterkerk, bekroond. De eigenlijke 

poortopening werd door een Dorische pilasterorde met fronton omlijst. Een 

soortgelijke orde, doch met gekoppelde pilasters en zonder fronton vertoonden 

ook de hamei-poorten, die, aan de zijde der buitensingels, voor de vier poort- 

bruggen waren opgericht. 
Het spreekt zeker niet voor STALPAERTS vindingrijkheid, dat hij 66n zelfde 

ontwerp driemaal herhaalde. Maar dat ontwerp was nog zoo slecht niet op zich 

zelf, en het verdiende ongetwijfeld meer waardeering dan de Ige eeuwsche 

beoordeelaars er voor over hadden. 

Hierbij moet nog opgemerkt worden, dat tot dusverre geen bewijzen voor 

het auteurschap van STALPAERT, wat deze poorten betreft, zijn aan het licht 

gekomen. De nieuwe Regulierspoort van 1655, later de Waag op de Botermarkt, 

die door GALLAND als een werk van STALP AERT wordt beschouwd, is, naar de 

heer D. C. MEYER Jr. indertijd vond, door den "stads-krijgsbouwmeester" JOHAN 
HEYMANSZ KOECK ontworpen. Dit gebouw, voor een veertig jaar gesloopt, had 

echter een geheel ander karakter, dan de vier poorten van 1663, welke den stijl 
der Oosterkerk, die STALPAERT ontwierp, vertoonen. 

GALLAND schrijft ook het Spinhuis van z6,¢5, het Oost-Indische Huis van 

1658 en het gebouw der Admiraliteit op het Prinsenhof van 1661 "auf das Konto 

DANIEL STALPAERTS". Maar het Spinhuis is uit den tijd, toen PIETER DE KEYSER 

nog stadssteenhouwer was, en STALPAERT zou pas in 1648 stads-architect worden. 

De Oost-Indische Compagnie heeft in 1658 HENDRIK DE KEYSER DE JONGE 
het werk zijns vaders laten vergrooten. 

De admiraliteit heeft echter wel van STALPAERTS diensten als ontwerper 

gebruik gemaakt. Dit bewijzen de vier koperprenten die NICOLAAS VISSCHER 

uitgaf en die voorstellen ,,'s Lants Magazijn van de E.E. Mogende Heeren Raden 
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ter Admiraliteyt residerende tot Amsterdam, staende opt Eylant Cattenborch, 

geordonneert door DANIEL STALPAERT, Stadts-architect van Amsterdam." Deze 

prenten zijn: "taegeaygent en opgeoffert aen haer E.E. Mogende de E.E. Com- 

missaryssen de Hr. CORNELIS WITSEN, Raet out-Burgemeester der selviger 

Steede en presiderende ter selvige dage ter Admiraliteydt aldaer; de Hr. FLORENS 

VAN DER HOUFF, Raedt out-Burgemeester der Steede Haerlem, R.aedt ter Admiral: 

en de Hr. FRANÇOYS HERBERTS, Raedt out-Burgemeester der stat ter Goude, 
Raedt ter Amiraliteydt." 

Verder wordt op een der prenten gelezen: "Den eersten Steen daervan 

geleyt den 28 Septemb. 1655 door haer E.E. kinderen en Neef JONAS WITSEN,, 
PIETER JACOBSZEN BUTTINGA, DIRCK HERBERTS en REYNIER VAN CUYCK, 
soon van ADRYAN VAN CUYCK, Equpagy-meester van het E.E. Mogende 

Kollegie" . 
's Lands zeemagazijn is in 1791 door brand geteisterd, doch het stevige 

muurwerk bleef toen staan. Was het gebouw niet gepleisterd, dan zouden wij 
het nog vrij wel in zijn oorspronkelijke gedaante zien. Het gebouw heeft zeer 

goede verhoudingen, de gevels verraden den invloed van VAN CAMPENS stadhuis, 

want ofschoon geen pilasterorde is aangebracht vindt men toch aan den voor- en 

achtergevel een fronton, terwijl ook telkens een volle verdieping met een mezza- 

nino afwisselt. In de frontons zijn Neptunus, Amphitrite, Tritons en Najaden 

uitgehouwen, die aan de Stedemaagd en de Nederlandsche Maagd hulde brengen. 
Dit beeldhouwwerk is echter van een minder bekwame hand dan die aan het 

Stadhuis den beitel voerde. 

STALPAERT toont zich een goed Palladiaan aan het portiek in de Katten- 

burgerstraat, hetwelk de Dorische orde vertoont en welks metopen gevuld zijn 
met beeldhouwwerk, dat verschillende bij den scheepsbouw gebruikelijke gereed- 

schappen voorstelt en in welks fronton het wapen der Admiraliteit, omgeven 
door kanonnen, touwwerk, scheepstuig en vredepalmen is aangebracht. 

Geheel in denzelfden trant gebouwd was ook het Magazijn, hetwelk de 

Oost-Indische Compagnie in 1661 op Oostenburg stichtte. Dit kolossaal gebouw 
is in 1822 door een belasting waarop het niet berekend was ingestort. STALPAERT 

is ongetwijfeld de ontwerper geweest, en hij was er in geslaagd, den langen 

voorgevel door een goede verdeeling der lichtopeningen, door een fronton en 

een koepeltoren tot een fraai geheel te maken. 
' 

Den stijl van STALPAERT vinden wij eveneens aan de gebouwen, welke bij 

de lijnbanen der Admiraliteit en der Oost-Indische Compagnie, naast elkander 

op Oostenburg gelegen, werden opgericht. De gevel van het eerste is versierd 

met de festoenen, die door JACOB VAN CAMPEN in den smaak waren gebracht, 
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die van het tweede prijkt met een klassiek fronton, voorzien van het merk der 

Compagnie in een cartouche. 

Uit de onderzoekingen van Mr. W. R. VEDER is gebleken, dat Mr. WILLEM 

VAN DE GAFFEL, Meester Metselaar van het College ter Admiraliteit, het ontwerp 

voor het gebouw van dit lichaam op het Prinsenhof heeft ingediend. Het ligt zeer 

voor de hand, DANIEL STALPAERT als den vervaardiger van dit ontwerp te 

beschouwen, hetwelk in zijn middenpartij een groote Jonische pilasterorde met 

een fronton daarboven vertoont. Op een teekening van dit fronton, die van 

17 Augustus 1661 dagteekent en die nu in het bezit der gemeente Amsterdam 

is, staat echter de onderteekening van SALOMON DE BRAY, zoodat ook deze 

Haarlemsche bouwmeester als ontwerper in aanmerking zou kunnen komen 

In 1650 liet de stad Amsterdam op den grond, waar voorheen het Karthui- 

zersklooster had gestaan, het Weduwenhof bouwen. Natuurlijk heeft STALPAERT 

als stadsarchitect daarvoor teekeningen gemaakt. Wij vinden hier reeds den 

soberen, doch zich door goede verhoudingen kenmerkenden stijl, die de maga- 

zijnen, de lijnbanen, de Oosterkerk en de poorten van 1663 vertoonen. 

STALPAERTS werk was ook de vergrooting der Beurs aan de zijde van het 

Rokin, van 1668 tot 1670 tot stand gebracht. Een strenge Jonische ordonnantie 

flankeerde hier het in 1670 door BARTHOLOMEUS EGGERS vervaardigde beeld 

van Mercurius. 

Ik houd verder het in 1654 gestichte Oude Zijds Huiszittenhuis, over welks 

voorgenomen slooping onlangs zoo veel te doen is geweest, voor een schepping 
van STALPAERT. En daar de motieven aan den gevel van dit gebouw geheel 

dezelfde zijn als die, welke men aan het Nieuwe Zijds Huiszittenhuis zag, dat 

aan de Prinsengracht over de Egelantiersgracht stond en in 1649 gesticht werd, 

is het waarschijnlijk, dat ook hier aan STALPAERT de ordonnantie werd gevraagd. 
Het in 1889 gesloopte Diaconie Weeshuis in de Zwanenburgerstraat was 

in 1657 gebouwd. Wie de bouwmeester was zeggen de stadsbeschrijvers niet. 

De overeenkomst met het Oude Zijds en het Nieuwe Zijds Huiszittenhuis was 

echter zoo groot, dat men er als van zelf toe komt, DANIEL STALPAERT als den 

ontwerper te beschouwen. 

Dat STALPAERT zooveel particulier work heeft uitgevoerd, waarvoor hij 

natuurlijk gehonoreerd werd, verklaart op een ongezochte wijze, waarom zijn 

tractement als stads-architect van 1648 tot 1670 niet verhoogd werd. Immers de 

stadsbestuurders, die ook deel uitmaakten van de collegien, waarvoor STALPAERT 

werkte, achtten het niet noodig, hun architect, die zooveel bijverdienste had, nog 
een "extra-ordinaris" bezoldiging toe te kennen. Dat anderen die wel kregen, 

heb ik reeds vroeger uit de stukken kunnen aantoonen. 
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. De I7e eeuwsche schrijvers hebben ten onrechte JACOB VAN CAMPEN en 

DANIEL STALPAERT in 66n adem genoemd. VAN CAMPEN is een groot bouw- 

meester geweest, die een eigen stijl aan tal van uiterst monumentale gebouwen 
heeft toegepast. Het voornaamste dier werken is het Amsterdamsch Stadhuis; 
het ontwerp daarvan is door JACOB VAN CAMPEN met medewerking van PIETER 

POST en WILLEM DE KEYSER gemaakt. Toen DANIEL STALPAERT in 1648 als 

stads-architect dit werk onder zijn leiding gesteld kreeg, was de eerste steen 

reeds gelegd, en was het ontwerp geheel gereed. STALPAERT heeft zeker geen 
recht op de eer, een der scheppers van ,,'s Werelds Achtste Wonder" geweest 
te zijn. Integendeel, al is zijn technische leiding mogelijk uitmuntend geweest, 
toen hij, door een begrijpelijke eerzucht gedreven, eerst VAN CAMPEN dwars- 

boomde, en hem ten slotte het veld wist te doen ruimen, heeft hij zich als 

kunstenaar een man van geringer gaven getoond. Het Stadhuis zou er anders 

hebben uitgezien, wanneer het VAN CAMPEN gegeven ware geweest, de artistieke 

leiding tot aan zijn dood in handen te houden. 

Wel heeft STALPAERT aan de grootsche opzet van het geheel niets kunnen 

bederven of veranderen, maar de versiering der vertrekken zou veel fraaier ge- 
worden zijn indien VAN CAMPEN haar had mogen ordonneeren. 

Kan dus DANIEL STALPAERT niet als de evenknie van JACOB VAN CAMPEN 

worden beschouwd, toch was hij geen onverdienstelijk bouwmeester. Zijn zelf- 

standige scheppingen zijn eenvoudig en van goede verhoudingen, zoodat zij een 

vergelijking met de werken van tijdgenooten als PIETER POST en PHILIPS 

VINGBOONS wel kunnen doorstaan. 

Het lijdt geen twijfel, of STALPAERT heeft zich de eer, de ontwerper van 

het Stadhuis geweest te zijn, zooal niet toege?igend, dan toch laten aanleunen. 

In 1655 $ nam alleen Jonkheer EVERARD MEYSTER het voor VAN CAMPEN op. 
VONDEL waagde het toen nog niet, den naam van den in ongenade geraakten 
bouwmeester te noemen. Doch reeds in 1652 bedacht hij VAN CAMPEN met het 

bekende grafschrift, waarin uitdrukkelijk gezegd wordt, dat deze het Amsterdamsche 

Stadhuis heeft gebouwd. Voor STALPAERT nam alleen de dichter-glazenmaker 

JAN VOS het op. Maar toen JACOB VENNECOOL bij DANCKER DANCKERTSZ in 

1662 de "Afbeeldingen van 't Stadthuys van Amsterdam" in koper deed ver- 

schijnen, plaatste hij den naam van VAN CAMPEN op den titel, en voegde hij 
aan de platen ook het portret van den "onvergelijkelijken bouwmeester" toe. 

Reeds werd opgemerkt, hoe het uitleggen der stad in 1663, waarvoor 

aan STALPAERT dikwijls de eer wordt gegeven, naar een plan van 1613 is 

geschied. Het staat zelfs niet vast, of STALPAERT wel de uitsluitende verdienste 

van de uitvoering toekomt. Want de Oud-Raad besloot 28 Februari 1662 
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,,CORNELIS DANCKERTS, deser stede land-meter, aen te seggen ende te gelasten 
dat hij, geassisteert met den architect DANIEL STALPAERT ende den Ingenieur 
COECK, metten allereerste sal hebben af te rooyen de graften ende de straten 

in de nieuwe uytlegginge, volgens de caerte in den Raed vertoont ende de 

voorsz. CORNELIS DANCKERTS tot sijner hulpe sal moghen nemen sodanighen 
land-meter als hij bequaemst sal oordeelen." 

STALPAERT wordt hier dus slechts den assistent" van CORNELIS DANCKERTS 

genoemd, die dus ook wel de "caerte" gemaakt zal hebben, welke aan den Raad 

was overgelegd, en die later door STALPAERT als koperplaat werd uitgegeven. 

Eigenaardig is het bovendien, dat, toen in 1658 teekeningen voor de 

"sael van de krijgsraedt" in het nieuwe Stadhuis noodig waren, die niet door 

den Stads-architect STALPAERT, maar door PIETER POST in den Haag geleverd 

werden, wien voor zijne "vacatien, mitsgaders verteerde costen" de som van 

igo gulden werd betaald. 

Hieruit moeten wij wel afleiden, dat het Amsterdamsche Stadsbestuur zijn 

architect, hoezeer het zijn bekwaamheid waardeerde, toch niet in staat achtte, 
om als kunstenaar in de voetstappen van JACOB VAN CAMPEN te treden, die in 

1657 gestorven was. 

Terwijl CONSTANTIJN HUI'GENS en VONDEL ter eer van JACOB VAN 

CAMPEN de lier gespannen hebben, heeft de glazenmaker en dichter JAN Vos in 

de volgende regelen STALPAERT bezongen: 

Op d'Afbeeldlza,? van dell E. DANIEL STALPAARDT. 

Dus ziet men STALPAARDT, die noch nijd noch laster vreest, 
Maar 't Raadhuis aan het IJ vertoont zijn wakkre geest. 
Hier hoeft hij Roomen noch Atheenen niet te wijken: 
Vernuft wordt best gesien door leevendige blijken. 

Vos geeft dus aan STALPAART alleen de eer van het Stadhuis. Wij mogen 

hierbij niet vergeten, dat deze dichter, als glazenmaker, in 1660 de toezegging 

kreeg, dat hij de helft der glazen van de bovenverdieping zou mogen aanbrengcn. 

Hij had er dus belang bij, den stads-architect te vriend te houden. 

Ook KOECK, de krijgsbouwmeester, is door JAN Vos met een gedicht 

bedacht. 

Den E. Heer JAN HEIMENSZ KOECK, Krijgsboznvmecstcr, etc. 

Dus ziet men 't beeldt van KOECK, die zoo veel starke steeden 
Hielp breeken door zijn arm en bouwen door zijn raadt, 
Zgn wakkre dapperheidt en oorlogs-schranderheden 
Verstrekten 't Spaansche heir een harde harnasplaat. 
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Laten wij hopen, dat ook deze regelen onzen glazenmaker niet met het oog op 

het beglazen der vier nieuwe stadspoorten uit de pen zijn gevloeid. 

Opmerking verdient het dat JAN Vos spreekt van nijd en laster, waarvoor 

STALPAERT geen vrees heeft. Blijkbaar is dit een toespeling op wat in t654 

en 1655 $ geschied was, en Jonker EVERARD MEYSTER naar de pen had doen 

grijpen. 
Voor JAN Vos bestond JACOB VAN CAMPEN niet, want het Raadhuis aan 

het IJ is, volgens dezen dichter, voortgekomen uit den wakkeren geest van 

STALPAERT, die "noch Roomen noch Atheene hoeft te wijken". 
De latere schrijvers hebben wel is waar JAN Vos in dit opzicht niet ge- 

volgd, maar zij noemden VAN CAMPEN en STALPAERT als de twee ontwerpers 
van het Stadhuis. Dit heeft ten gevolge gehad, dat, toen een veertigtal jaren 

geleden een straat naar VAN CAMPEN genoemd werd, ook STALPAERT deze eer 

werd bewezen, die hem evenwel niet toekwam. 

DANIEL STALPAERT is zeker een bekwaam bouwmeester geweest, die als 

gelijke van een PIETER POST, een AERT VAN 'S GRAVESANDE, een PHILIPS 

VINGBOONS mag worden beschouwd. Maar de evenknie van JACOB VAN CAMPEN 

was hij niet. 
' 

Het Rijksprentenkabinet bezit drie teekeningen van STALPAERT. Zij zijn 
met de pen in bruine inkt gedaan, en stellen drie schetsen voor reliefs voor. 

Een daarvan, verbeeldend Apollo op zijn zonnewagen, is geteekend: DANIEL 

STALPAERT fecit". De beide andere, niet geteekend, zijn toch blijkbaar van 

dezelfde hand en verbeelden de ,,voorfrontispice" en "de agterfro1,tispyce tegen 
de burghival" van het Stadhuis. Misschien was de eerste schets bestemd voor 

een der zalen of galerijen. 
De schetsen zijn van een zeer weinig vaardige hand. Indien dit de ont- 

werpen voor de frontispiesen zijn, die QUELLINUS in 1656 en 1657 heeft uitge- 

voerd, dan blijkt welk een meester de beeldhouwer was, die van zulke onbeholpen 
krabbels de reliefs wist te maken, die tot zijn beste werken mogen worden 

gerekend. 
Is van de schets voor den voorgevel althans de hoofd-ordonnantie behou- 

den, aan den achtergevel, waar STALPAERT de hoeken heel prozaisch met vracht- 

sleden, door paarden getrokken, gevuld had, heeft QUELLINUS een gansch andere 

compositie gemaakt. 
Deze teekeningen van STALPAERT zijn er mede een bewijs voor, dat hij, 

hoe groot zijn bekwaamheid overigens moge geweest zijn, toch als kunstenaar 

niet heeft uitgemunt. 



Een Suzanna van Jan Lievens 

DOOR 

W. MARTIN. 

N de laatste jaren is gebleken, dat de invloed van 

LASTMA1?1'S kunst op die zijner leerlingen veel grooter 
is geweest, dan men vroeger dacht. Toen immers scheen 

het, alsof b. v. REMBRANDT van LASTMAN slechts enkele 

motieven van voorgronddetails (b. v. de bekende groote 

bladeren), eenige weinige requisieten (b. v. de Chineesche 

parasol op den Doop van den Kamerling) en enkele 

hoofdtrekken van compositie of actie had overgenomen. .....................- 
Sedert echter door een gelukkig toeval aan het licht kwam, dat KEMBRANDT 

een teekening heeft gemaakt naar LASTMAN'S PAULUS en BARNABAS te Lystral) en 

BODE, VALENTINER en FREISE') kort daarop aantoonden, dat eenige van REMBRANDT'S 

SUZANNA- en BATHSEBA-composities op prototypen van LASTMAN'S hand terug- 

gaan, is een geheel ander licht komen vallen op de verhouding tusschen den 

jongen REMBRANDT en zijn leermeester en blijkt meer en meer, dat de composi- 
ties van laatstgenoemde door den eerste nog tot in de dertiger jaren der zeven- 

tiende eeuw als basis voor verscheidene zijner werken zijn blijven dienen, hoe 

onbegrijpelijk ons dit ook schijnen moge. 

1) Zie mijn opstel in het Bulletin, uitgegeven door den Nederl. Oudheidkundigen Bond, jrg. VII 
igo6) blz. 187 vlgg. 

2) BODE in "Amtliche Berichte aus den Kol. Kunstsammlungen, Dez. i9o8, S. 58". - VALENTINER in 
,Zeitschrift fur Bildende Kunst, November zgo7." - FREISE in PIETER LASTMAN, sein Leben und seine 
Kunst, Leipzig, KLINKHARDT & BIERMANN 19II." 
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Sinds Dr. FREISE in zijn degelijk boek over LASTMAN 1) een afzonderlijk 

hoofdstuk heeft gewijd aan deze verhouding, kan in het vervolg daarheen ver- 

wezen worden. 

Inmiddels is thans een nieuw bewijs aan den dag gekomen van den 

grooten indruk, dien LASTMAN'S composities op zijn leerlingen moeten hebben 

gemaakt. Het is wederom een SUZANNA, ditmaal geschilderd door JAN LIEVENS, 
die van 1617 tot 1619 bij LASTMAN in de leer was. 

De schilderij, die hierbij voor het eerst wordt afgebeeld, werd in het 

najaar van 1910 aan het Mauritshuis te koop aangeboden door den eigenaar 
GIACO?tO SCRACIN te Pola in Istrie en is sedert aangekocht door het Stedelijk 
Museum te Leiden. 

Alvorens nader in te gaan op den samenhang met LASTMAN, die bij den 

eersten oogopslag duidelijk in het oog springt, volge eerst een korte beschrijving. 
De schilderij is op eikenhout geschilderd en meet 67 bij 83 cM. Op de 

steenen, rechts onder den vouwstoel, is zij duidelijk gemerkt: 

Het geheel is vrij donker van toon: het groen der boomen is bij zwart 

af en ook de bruinrokerkleurige steenen, waarin de trap naar het water is ge- 

metseld, zijn donker van kleur. De lucht, groezelig blauw met grijs, steekt vrij 
sterk daartegen af. Den overgang in toon tusschen lucht en boomen vormt de roze 

tint der gebouwen op den achtergrond. De twee eenige levendige kleurplekken 

zijn SUZANNA'S lichaam met den witten doek over de schouders en het warme 

rood van het vouwstoeltje, dat coloristisch als het ware de voorlooper is van 

het schitterend rood op REMBRANDT'S SUZANNA in het Keizer Frederik Museum 

te Berlijn '). 
Van de ouderlingen draagt de linksche een donkergroen gewaad en groen 

kalotje ; de rechtsche is in het bruin gekleed. De bloemen rechts zijn rood en 

oranjebruin, de groote bekranste aarden pot is lichtbruin, het koperen waschbekken 

is ook in die kleur gehouden. 
De samenhang met LASTMAN'S SUZANNA van 1614 (afb. 2) is duidelijle en 

er is ook verband te constateeren met LASTAriAN'S BATHSEBA van 1619 (collectie 
ZABIELSKY te St. Petersburg), waarvan een goede afbeelding bij FREISE3) te 

1) T. a. p., bIz. 237 vlgg. 
2) Vgl. afb, 3. Wij danken de cliche's voor afb. 2 en 3 aan de welwillendheid van Dr. BODE. 
3) T. a. p., afb. 21. 
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vinden is en waarop, indien de afbeelding mij niet bedriegt, hetzelfde koperen 
bekken voorkomt als op onzen LIEVENS. 

Opmerkelijk is vooral ook de overeenkomst in opbouw van den achtergrond, 
die bij LIEVENS geheel een vrije navolging naar dien van LASTMAN'S SUZANNA 

is : links een hooge afsluiting; vervolgens een verlaging met gebouwen, die in 

tusschentonen gehouden zijn ; daarna rechts een niet al te dicht geboomte. Maar 

verder is het weliswaar een LASThZAN-achtige compositie, uit LASTMAN'sche 

motieven bestaande, doch geen slaafsche navolging naar een of ander ons bekend 

schilderij van LIEVENS' leermeester. Het geheel is minder academisch, minder 

theatraal. Het is ook - in tegenstelling met LASTMAN's wijze van werken - 

meer geschilderd dan geteekend en er is veel meer studie van lichtwerking 

gemaakt, al is het resultaat der pogingen in deze richting niet overal even 

gelukkig te noemen. Het naakt is geheel op zijn LASTMAN's behandeld en toont 

vooral veel overeenkomst met diens Diana en Aktaeon der collectie WAGENHIOFF- 

DOLCH te Parijs (FREISE afb. 19.) De schildering is zeer zorgvuldig, maar in 

het algemeen bedeesd, evenals de groepeerig der figuren. Alleen het kopje der 

SUZANNA is ontegenzeggelijk zeer goed van schildering en doet ons iets begrijpen 
van HUYGENS' overdreven bewondering voor LIEVENS in de woorden : "expri- 
mendis vultibus ad miraculum ivit....." Er zit iets in van het fijne, dat METSU 

later eigen zou worden en de innerlijke angst doet denken aan de zelfde inge- 

houdenheid, die REMBRANDT weinige jaren daarna legde in het gelaat van zijn 
aan de rots gekluisterde Andromeda. 

De blijkbare bedoeling van LIEVENS om zoo min mogelijk zijn leermeester 

na te volgen, is een karakteristieke trek van hem, dien wij ook in zijn Leidschen 

tijd bij hem terugvinden: hij komt daar onder REMBRANDT'S invloed, maar 

tracht dien dan te ontgaan door dezelfde onderwerpen, die REMBRANDT in het 

klein schilderde, in het groot te produceeren 1). 
Het komt mij voor, dat de SUZANNA van LIEVENS, met haar onbeholpen- 

heden naast verscheiden goed geslaagde gedeelten, nog tijdens zijn leertijd bij 

LASTMAN of althans kort daarna moet zijn geschilderd, vooral ook omdat de 

schilderijen van LIEVENS uit zijn Leidschen tijd (1619 tot ? 1632) zoover mij 

bekend technisch geheel van dit werk verschillen. Het voorkomen van hetzelfde 

waschbekken op LASTMAN'S BATHSEBA (1619) en LIEVENS' SUZANNA zou deze 

onderstelling ondersteunen. 
' 

1) Vgl. ook de opmerking van HOFSTEDE DE GROOT in diens »Urkunden fiber REMBRANDT", blz.19, s. a/g. 



JOANNES STALPAERT VAN DER WIELEN. 
Schilderij door JOHAN VAN NES in de pastorie der Aardsbisschoppelijke Klerezy te Delft. 



De dichter Joannes Stalpaert van der Wielen 

DOOR 

G. I. HOOGEWERFF. 

. 

E opbloei van de studie der Nederlandsche letteren in 

de laatste jaren heeft ook dit ten gevolge gehad, dat 

aan verschillende tot dusverre "achteraf gezette" schrij- 
vers meer recht wordt gedaan en zij de plaats gaan 

innemen, die hun toekomt. Tot voor korten tijd werd in 

leer- en studieboeken geen geheel juist beeld van de 

geschiedenis onzer letterkunde gegeven, in zoover die 

daarin slechts gedeeltelgk behandeld werd. Toch was 

het geen onbelangrijk gedeelte van onze litteratuur dat men gewoon was ter 

zijde te laten; verscheidene boeken en schrijvers, die in vergetelheid waren 

geraakt, hadden dit lot niet verdiend. 

De verklaring van hun miskenning ligt voor de hand. Wij hadden in de 

XVIIde en XVIIIde eeuw, om zoo te zeggen, een "Standaard"-litteratuur, die 

door een beperkten kring van personen geschreven, door een beperkten kring van 

personen gelezen werd. De dichters dichtten, en de prozaschrijvers schreven meestal 

voor een klein letterkundig publiek. Met enkele uitzonderingen, zooals CATS, die 

aan deze "populariteit" dan ook den Vadernaam te danken had. Maar een "Vader 

VONDEL" is eenvoudigweg ondenkbaar 1 Deze mag zich eens in het hekeldicht tot 

het volk wenden, of hetzelfde volk mag af en toe eens naar zijn drama's gaan 
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kijken, de tragedies van de romantische school vielen dan altijd nog heel wat meer 

in den smaak; de dichter van de "Altaergeheimenissen" enz. is niet wat men 

noemt, een podet voor het groote publiek. 't Is doordat hij een dichter uit het 

volk, niet doordat hij een dichter voor het volk is, dat aan VONDEL nu en dan 

het ,volkstilmliche" eigen is. Wat hij, en wat met hem de heele toenmalige 

kring van dichters schreef, was schoolpoezie; in hen was altijd de zucht, klassiek 

te willen wezen, of klassiek te willen doen. En schoolpoezie is nooit populair 

geweest, toen niet en is dat nu evenmin. 

Bij onze andere leidende dichters uit de XVIIde eeuw, om alleen bij 
deze te blijven, is dit onpopulaire nog sterker dan bij VONDEL op te merken. 

HUYGENS zal wel nooit iemand voor een volksdichter willen laten door gaan; 
als iemand voor een beperkten kring van lezers schreef, was hij het ! t HOOFT al 

niet veel minder, hoewel op een andere manier; die is daarvoor te "galant", 
ook te precieus, te veel de verliefde humanist. Met de andere dichters uit dien 

tijd, al dan niet navolgers der "grooten", is het meestal evenzoo gestcld ; en 

hoe in het verder verloop van de XVIIde, en in de XVIIIde eeuw de poezie 

nog schoolscher en nog exclusiever wordt, is bekend genoeg. Men ziet dat wij in 

Nederland sedert het eind der XVIIde eeuw steeds bepaalde kringen van dichters 

hebben gehad. Te beginnen in Amsterdam met den grooten kring, de Kamer 

"Ix liefde hloeyende" ; dat zou men op kunnen vatten, als pure liefde voor elkaar, 

wanneer niet de Doornenkroon om den Eglantier tevens een stichtelijker interpre- 

tatie voorschreef. Dan komt het ten slotte tot de vele kringetjes der dichtlievende 

genootschappen. De Nederlanders zijn steeds een gezellig volk geweest. 
De heeren echter uit deze kringen, 't zij georganiseerd in een kamer of 

academie, 't zij in geimproviseerd verband als een kring te Muiden - hier zijn 

trouwens cirkels, die vrijwel willen samenvallen - schreven feitelijk onder elkaar 

en ten behoeve van elkaar. Aan hun letterkunde schonken zij vooral en enkel 

de aandacht; over en weer werd geprezen en bewonderd, en de gevierde poezie 
werd ook van zelf aan het jongere geslacht als bewonderenswaardig overgeleverd. 

Zoo ontstond er een traditie van "mooie litteratuur". De poeten, die in de 

kringen der XVIIIde eeuw worden geroemd, als men daar bij al den lof aan 

tijdgenooten gelegenheid voor vinden kan, zijn altijd de hoofddichters van de 

vorige school. Men neemt niet eens de moeite meer, ze oprecht na te volgen, 
maar de traditie van het mooi vinden bestaat nu eenmaal. Wat daarentegen 

buiten de school viel, ook al was het geen eigenlijke volkslitteratuur, werd weldra 

vergeten. Zoo ontstond de ,Stand aard-letterkunde", waarvan ik sprak, door de 

conventie als de letterkunde beschouwd, overgeleverd als de letterkunde tot nog 

zeer kort voor dezen. , . 
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Toch had de schilderkunst reeds lang kunnen leeren, dat wij het artistiek 

oordeel onzer vaderen niet zonder meer tot het onze mogen maken, als wij zien 

hoe schilders als VERMEER VAN DELFT en DE HOOGH in hun tijd amper in tel 

waren, hoe een RUISDAEL tot den bedelstaf kon komen. Om een grootere buiten 

debat te laten. Ook in de schilderkunst immers werd in toonaangevende kringen 

de voorname "Italiaansche" manier het hoogst geschat. Nu heeft de waardeering 
onzer zeventiende.eeuwsche schilders zich in verloop van tijd van zelf herzien; 
maar de waardeering onzer zeventiende-eeuwsche dichters heeft niet minder hier 

en daar revisie noodig. Ook onze letterkunde heeft haar RuISDAEL'S en HOBBEMA'S 

aan te wijzen. 

Vraagt men nu wat de oorzaak is van deze beslotenheid, van dit prijzen 
in eigen kring, van deze hereditaire bewondering van vaak toch zeer middel- 

matige talenten ? Het antwoord luidt : dit was mogelijk, doordat het dien tijd aan 

critiek ontbrak. Onder critiek versta ik hier niet alleen het openlijke bevoegde 

oordeel, maar vooral de zelf-beoordeeling en het eigen juist inzicht. Het gemis 
aan juiste critiek is ook de reden, dat menig dichter verdwaalde, dat VONDEL 

in ongewisheid nooit het rechte pad heeft kunnen vinden, dat de jonge BREEROO, 
de geboren volksdichter, zijn eigen talent niet vertrouwend, om zich heen naar 

,,voorbeelden" zocht, onzelfstandig bleef en nooit een groot kunstwerk leverde, 
dat een BARLAEUS, tegen alles in, wat zijn principe moest heeten, met een stuk 

als de Aran en Titus van JAN Vos d'UJeepte. 
De critiek hier in het Noorden is modern, komt pas op met het ratio- 

nalisme van de XVIIIde eeuw. De Italiaansche Renaissance heeft, in tegen- 

stelling zij met de middeleeuwen, den critischen en historischen zin reeds 

vroeger gekend, wat trouwens niet het eenige is, wat het echte humanisme met 

het rationalisme gemeen had. 't Gebrek aan critiek is dan echter tevens een der 

bewijzen, dat de litteraire Nederlandsche Renaissance geen wezenlijke Renaissance 

ooit was. In het Noorden blijft het meest bij uiterlijke nadoenerij, blijven de hersenen 

verward tot een stevig eind in de XVIIIde eeuw, en feitelijk hebben ze een 

Fransche Revolutie noodig - hardleersch als ze zijn, - om behoorlijk wakker 

te worden. 

Thans echter kennen wij de critiek ; alleen de traditie der vaderlandsche 

standaard-litteratuur staat nog zoo vast, dat wij schromen, de werken onzer 

zeventiende eeuwsche dichters aan het experiment te wagen. Men is wel die 

werken met een bepaalde, zorgvuldig bedachte aesthetische maatstaf gaan meten, 
maar de ware critiek, het vergelijken van verwante verschijnselen en gelijktijdige 

litteratuurvoortbrengselen, ook in het buitenland, om z66 tot de ware kennis 

en de juiste waardeering te komen, die heeft men nog niet of te weinig toegepast. 
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Wie zou het ook ondernemen, de kunstwerken van het Nederlandsche humanisme 

te stellen tegenover die der ware (Italiaansche en Fransche) Renaissance ? a Toch 

is de geschiedenis der letterkunde ook kunstgeschiedenis, en de wetenschappelijke 
methode van beide vakken behoort dezelfde te zijn. 

Wat nu betreft het maken van de tegenstelling, de exclusieve school- 

poezie eenerzijds, de meer algemeene volkspoezie anderzijds, moet wel opgemerkt 

worden, dat eene feitelijke scheiding uitteraard niet bestaat. Tal van overgangen zijn 
niet alleen denkbaar, maar ook aan te wijzen ; HUyGENS Klucht "Trijntje Cornelis" 

zou men terstond aan kunnen voeren, VONDELS Hekeldichten noemde ik reeds. 

Verder is het natuurlijk ook waar, dat inderdaad de dichters, die voor 

het volk schreven, voor het grootste gedeelte minderwaardige talenten waren, 

dei minores, of zelfs geen "dei" hoegenaamd, onbelangrijke menschen. Zoo zou 

liet dwaasheid zijn, de geheele volkslitteratuur te gaan herdrukken en in de 

litteratuur-geschiedenis op te nemen. Maar aan den anderen kant is het even 

waar, dat er onder die menigte nu geheel of gedeeltelijk vergeten schrijvers, 

steeds enkele waren, wier werken, niet overgeleverd, omdat ze buiten de stan- 

daard-litteratuur stonden, toch werkelijk letterkundige waarde bezitten, en die het 

allerminst verdienden, zoo achteraf te raken. Het waren dan ook dikwijls meer 

dan pure volksschrijvers. Zulke te weinig gewaardeerde dichters uit onze Gouden 

Eeuw zijn b.v. Ds. JACOBUS REVIUS (1 $86-16$8) te Deventer, MICHIEL DE S?VAEN 

te Duinkerken. Zulk een dichter was te Delft de priester JOANNES 

STALPAERT VAN DER WIELEN. 

Ook wanneer men met het Katholicisme niet of slechts ten deele sym- 

pathiseert, kan men toch niet nalaten, veel te voelen voor dezen Roomschen 

podet, die met zijne liederen en leerdichten de tolk was zijner geloofsgenooten in 

den tijd, dat de oorlog tegen Spanje met de godsdiensttwisten het hevigst 
woedde. Al om deze reden staat hij recht tegenover de meeste andere Neder- 

a ndsche dichters van dezelfde periode. Hij schreef voor de verdrulcte kerk, waarvan 

hij herder was, voor de gemeente, voor zijn gemeente. Dit geeft zijn poezie onwillet 

keurig een eigen karakter, zoodat ze in de litteratuur van de eerste helft onzer 

XVIIde eeuw een eigen plaats inneemt. Echter allerminst een afzonderlijke of 

afgezonderde plaats; dat zullen we dadelijk zien. In meer dan een opzicht staat 

de poezie van STALPAERT in nauw verband met de litteratuur van zijn tijd. 
Maar v66r we zijn dichtwerken bespreken, dient een korte behandeling van 

zijn leven en van zijn personen vooraf te gaan '). 

1) De belangrijkste bron voor het leven van STALPAERT is een Hs. van een pastoor van de Aarts- 
bisschoppelijke Klerezy te Delft, gedateerd 17 April 1754, dat nog in het archief van de kerk dier gemeente 
te Delft aanwezig is. De naam van den schrijver is BROEDERSEN. de titel van zijn ms. Flisforza ?'om?srrdiar.ia 
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II. 

JOANNES STALPAERT VAN DER WIELEN werd den 22sten November 1579 
te 's Gravenhage geboren uit een adellijke Nederlandsche familie. Of hij werkelijk 
afstamde van een geslacht VAN DER WIELEN uit Teisterbant, jongere tak uit 

het huis van Altena, en of zijne familie werkelijk verwant was met het 

geslacht der Heeren VAN BLOYS, graven van ChAtillon, schijnt twijfelachtig. 
STALPAERTS vader, Heer en Meester JACOB STALPAERT VAN DER WIEI,EN, was 

advocaat voor het Hof van Holland en bleef met zijn vrouw MARIA PAV?? JANSD., 
ondanks alle tijdberoeringen, de oude religie trouw. 

JOANNES was hun derde zoon; door zijn vader werd hij voor de rechts- 

praktijk bestemd en vertrok, na in zijn geboorteplaats zijn voorbereidendestudien 

te hebben volbracht, en eerst te Leiden te hebben gestudeerd, waar hij den 

26sten Juli 1595 als student werd ingeschreven I), naar de hoogeschool te 

Successionis Pastorum Delphensium ab illo fere teinpa,--e, quokic Rei?ubliccE et Ecclesia1 status est immolatus. 
't Leven van STARPAERT wordt hierin met groote uitvoerigheid behandeld, met gebruikmaking van ver. 
schillende deels niet meer teruggevonden stukken. Na den dood van P. BROEDERSEN is het Hs. door zijn 
opvolgers bijgehouden tot heden toe. 

Gegevens over het leven van STALPAERT vindt men verder bij SIMON VAN LEEUWEN, Batavia Illustrata 
(1685) p. 1167. Batavia Sacra (1714) II 229, (wat in dit werk is meegedeeld, berust grootendeels op de 
Batavia Illustrala). B. VAN R(HYx), Oudheden en Guiiclaten van Delft en Del,?laxd (1720) p. I jI vgg. (Ook in 
het Latijn.) Oudheden t1l Gesticlttm van net rechte Z. Holland t1l van Scltieland (1725) p. 698 vg. (ook in 't 
Latijn). ,Vecrologus Eccl. Bat, Bijdragen voor de Geschiedtnis van de R. K. kerk in Ntderland (i8o8) p. 
i2g en 161. H. E. v. B., Bijdragett voor de Geschiedenis van het Bisdorra Haarlem, Dl, XXV 1900 p. 317. 
Vgl. verder Ilistor-ia Episcopatuum Foeder. Btkic- (1719) p. 405. FOPPENS, Bibl. Belg. 735 V. D. AA, Biogr. 
Wdb. op STALPAFRT", waar nog enkele andere venvijzingen. 

Op STALPAERT werd weer het eerst de aandacht gevestigd door ALBERDINGK TfirJjM in zijn Volks- 
llmanak voor de Nederlandschc A7atholieken (1855) p, 81 vgg. 1854 p. 214 vgg. Deze beide artikelen gaf hij 
saamgevat uit in zijn Vertpreide verhalen in Proza, DI. I, p. x61 vgg. Deze studie is het belangrijkste en 
volledigste? dat over $'rALPAExT geschreven is, hoewel de stof gedeeltelijk ,romantisch" behandeld werd. 
Ik sluit mij in dit opstel bij de behandeling van het leven van STALPAERT opzettelijk bij AL33ERDIxGK THIJM 
aan, zonder overal naar hem te verwijzen. Alleen zijn verschillende gegevens door mij toegevoegd. 

In 1865 gaf VAN VLOTEN in de Serie van 't Pantheon een zeer onvoldoende bloemlezing uit de werken 
van den dichter. De keus is zeer eenzijdig, werkelijk devote liederen zijn als met opzet ter zijde gelateu. 
De tekst is hoogst onbetrouwbaar. De inleiding door VAN VLOTEN gegeven, is enkel een uittreksel uit de 
studie van THIJM, met enkele bedenkelijke onjuistheden. VAN VLOTEN behandelde ook STALPAERT in zijn 
Gesckicdenis der Nederl. Letterkunde, 3e dr., pag. 251 vg, in zoover zich gunstig van JONCKBLOET en TEN BRINK 
onderscheidende, die den naam van STALPAERT zelfs niet vermelden. 't Leven van STALPAEUT werd ook 
behandeld door E. A. H. THUS, De Toestand van de Katholieken te Delft tot en met de stichting der nituwe 
S. Hippolytus-kerk ira 1796. (Bijdr, voor de Gesch. vun het Bisdom Haarlem, Dl. XXVII, 19°3, p. 447 vgg,)- 
Voor deze studie werd ook uit het bovengemelde Hs. te Delft geput. KALFF (Geschied. der A7ederl. Letterk.) 
bespreekt STALPAERT Dl. IV, p. 4z6-4r8 en nam ook in zijne bloemlezing "Dichters van den Otiden Ttjd'' 
eenige gedichten van hem op. TE ?VINKEL, Ontwikkelingsgang der Ned. Lcttcr-k. handelt over STALPABRT 
Dl. II, p. 19–21. Onlangs is op de letterkundige beteekenis nog weer de aandacht gevestigd door Ds. 
G. F. HASPELS in zijne brochure De geestelijke Popsie (Serie "Uit onzen Bloeitijd." Baarn, Holl. Drukk. 19°9). 

Een nieuwe bloemlezing uit STALPAERTS werken hoop ik eerlang in het licht te geven, 
1) In 't Album Inscriptionum der Hoogeschool op dien datum: ?JOANKES STALl'ARVUS VAN DER WtEr.E?t 

an. XV. Stud. lur. Apud HUGONEM AB ALItEMApE" (vgl. H. E. v. B. in de Bijdr, v, fi. Bisdom 
.Haarlem, XXV 1900, p. 317.) 
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Orleans, die destijds ook door jongelieden uit deze landen zeer bezocht ,werd 

Den 31sten Januari I 5gt3 verwierf hij er den graad van licentiaat in de beide 

rechten ; de bul bevindt zich nog in het archief der aartsbisschoppelijke clerezij 
te Delft. Den 2osten Mei van hetzelfde jaar werd hij, eerst 19 jaar oud, bef2edigd 
als advocaat voor den hoogen Raad van Holland, zooals blijkt uit de bekrach- 

tiging op de keerzijde van de bul. Echter zou weldra zijn loopbaan een wending 

nemen, want na hoogstens enkele jaren zijn ambt voor de balie uitgeoefend te 

hebben, besloot hij zich in den priesterlijken stand te begeven, en toog naar 

Leuven om er in de theologie te studeeren. Den 3den Juni 1605 ontving hij de 

kleine wijdingen van den aartsbisschop van Mechelen 112ATTHIAS Hovius; den dag 

daarop werd hij door denzelfde tot sub-diaken gewijd, den 24sten September te 

Brussel tot diaken. Het priesterschap werd hem door den aartsbisschop toege- 
diend op ?,5 Maart 1606, 's Zaterdags voor Paschen. In een Nederlandschen 

kalender van dat jaar werd door STALPAERT op den genoemden datum aange- 
teekend : ,,25 ord. Mechl." En den 2den April, Zondag Quasimodo, merkte hij 
in dienzelfden almanak met het woord ,,Primitiae", waarmede hij niet anders 

te kennen wilde geven dan dat hij op dien dag voor het eerst plechtig de 

Heilige Mis celebreerde 2). 
Den 2den Juli nog steeds van het jaar 1606 vertrok STALPAERT van 

Brussel naar Parijs, van daar naar Bordeaux; verder heeft hij in den kalender 

zijn reis niet aangeteekend, maar het blijkt, dat hij op weg was naar Rome. 

De route, die hij volgde door Frankrijk, was toenmaals de gewone, als men 

niet den Rijn verkoos. Uit de Batavia Sacra (II 229) vernemen wij, dat hij zich 

in 1609 te Rome bevond. Hij voegde er het doctoraat in de theologie bij 

den academischen titel, dien hij reeds bezat. Reeds tijdens zijn verblijf in Italid 

trok hij door zijn kennis en begaafdheden de opmerkzaamheid o. a. van GRAYIUS, 

den zaakgelastigde van den Apostolischen Vicaris SASBOUT VOSMEER bij den 

Heiligen Stoel. Deze schrijft den Vicaris in een brief van den 25sen April 1609 : 

"Mij dunkt, dat ik in STALPAERT iet meer als gemeens zie uytschijnen, 't zij 

dat men zijnen ijver beziet, 't zij dat men acht geeft op zijne veelvuldige ge- 

leerdheid 3)." In een anderen brief aan denzelfden prelaat wordt STALPAERT 

geprezen om zijn "begaafdheid in het preeken", om zijn "netten en bevalligen 

stijl" en om zijn "uytnemende deugden." 
In Maart 1611 i verliet hij Rome, om zijn geestelijken werkkring in de 

1) CATS o.a. heeft er gestudeerd. 
2) Een en ander door Pastoor BROEDERSEN medegedeeld in de Necrologie te Delft; de Almanak 

zelf is verloren. 
3) Dit citaat evenals volgende uit Lat. vertaald, volgens Oudl,. & Gest. van Z. Hall. 
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Nederlandsche Missie te aanvaarden. Dit weten wij uit een schrijven van den 

Kardinaal BORGHESE aan den nuntius GUIDO BENTIVOGLIO, dat in gelijktijdig 

afschrift in het Vaticaansch archiefaanwezig is 1). De Kardinaal beveelt STALPAERT 

bij den nuntius aan, en schrijft, hoe hij pas uit Rome vertrokken is met den 

zegen van den Paus, die hem, naast ander gunstbewijs, vereerd heeft met den 

titel van apostolisch protonotaris. 
In i6II i in het vaderland teruggekeerd, is de jonge priester weldra aan 

den arbeid getogen, zooals blijkt uit een brief, dien SASBOUT VOSMEER den 

28sten September van het zelfde jaar aan hem schreef. Uit de briefwisseling van 

STALPAERT met den apostolischen vicaris, ziet men, dat hij te Delft, Rotterdam, 

en Schiedam geestelijke bedieningen heeft uitgeoefend, voornamelijk in de beide 

eerste steden. 

BERNARDUS STEEN?'IJK, pastoor van S. Hippolytus te Delft, overleed den 

5deii Augustus 1612 en STALPAERT werd door SASBOUT in zijn plaats benoemd. 
Dit blijkt uit een brief, door den vicaris den 8sten October te Keulen aan STALPAERT 

ter hand gesteld en gericht aan SUITI3ERTUS HENDRICKSZ. PURMERENT, die sedert 

1610 pastoor was van de andere statie te Delft, die van de H. Ursula. De 

vicaris schrijft dezen als volgt : ,terwijl diegene tot ulieden atkomt, welken ik 

u van den beginne tot medehelper bestemd heb, wil ik niet nalaten, hoe veel 

bezigheden ik ook hebbe, aan uw Eerwaarde deze letteren te richten, om daardoor 

te kennen te geven, dat het mij aangenaam zou wezen, indien hij de plaats van 

BERNARDUS, die onlangs gestorven is, met gezag bekleede; en dat het Z.Eerw. 

niet ontstemme, dat er meerderen tot dit ambt zijn voorgesteld, daar dit de 

gewoonte is, opdat het volk voldaan worde." 

STALPAERT kon echter zijn bediening niet dan in het volgende jaar aan- 

vaarden. Een felle derdendaagsche koorts hield hem den geheelen winter in den 

Haag en toen ook dan deze kwaal hem niet verliet, begaf hij zich naar de 

baden te Spa om geheel te herstellen. Dit lezen wij in een brief, dien hij eenige 

jaren later aan den apostolischen vicaris ROVENIUS schreef, die in 1614 SASBOUT 

VOSMEER opvolgde. Door dezen werd STALPAERT, in het zelfde jaar 1613 tot 

Deken over Rotterdam en Delft benoemd (brief van hem van den I9den 
October....... "Waarlijk, gelijk ik door uw besluit mij vermeerderd voel in 

eere, alzoo ook in laste. Zoodat ik niet alleen te danken heb, maar ook te 

bidden"). 
ROVENIUS benoemde den I 5den Juli 1615 den bovengenoemden SUITBERTUS 

PURMERENT tot Rector van het Begijnhof en van 't S. Aagtenklooster en bevestigde 

1) z. BROM. Archivalia in Italië, I p. ï92, no. 2r6o. 
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hem tevens in de macht "met herderlijk gezag en met herderlijke plichten ook 

de andere ingezetenen van Delft te bezoeken en te bedienen". Men moet hieruit 

,echter niet opmaken, dat PURMERENT en zijn ambtgenoot STALPAERT openlijk 
te Delft de kerkelijke diensten verrichtten. Men leefde onder het Twaalfjarig 
Bestand en van een vrije uitoefening van de R.-Katholieke eeredienst was geen 

sprake. De katholiel;e godsdienst was niet verboden ; haar te belijden kon 

wettelijk niemand in moeilijkheden brengen, maar een openbaar verrichten der 

kerkelijke plechtigheden was uitgesloten. Nog in Maart 1619 zag STALPAERT 

zich drie dagen in hechtenis gezet, omdat hij in een dorp buiten den ilaag voor 
een katholieke gemeente gepreekt had 1). Niet in zijn kerk, maar feitelijk in het 

verborgen, heeft hij voor de geloovigen van Delfland de H. Mis opgedragen 
en hun de sacramenten toegediend. Aanvankelijk hadden de samenkomsten 

plaats in een brouwerij, die "de verkeerde wereld" tot uithangbord had - volgens 
de opmerking van ALBERDINGK THIJM een niet ontoepasselijk opschrift naar de 

omstandigheden - verder ook in eenige huizen van particulieren. Daarna kreeg 

hij tot kapel een bouwvallig kamertje aan het einde van het Begijnhof; zeker 

een vooruitgang, want het was weder voor 't eerst, dat een pastoor te Delft 

een vaste plaats tot uitoefening van den godsdienst bekwam. Onder den opvolger 
van STALPAERT, JOHANNES BEKOM, werden er twee betere kamers tot ver- 

gaderplaats ingericht, waarmee men zich meer dan een eeuw lang, tot 1743 toe, 

heeft geholpen. Toen eerst werd uit daartoe geschonken bijdragen, met vergunning 

der Delfsche Magistraat, op het Begijnhof, een klein kerkje gebouwd en van 

het noodige dienstgeraad voorzien. 

In dezen verdrukten toestand der gemeente was intusschen STALPAERT 

ijverig bezig, om de aan zijn zorgen toevertrouwde, zij 't dan ook uiteengejaagde 

kudde, zooveel mogelijk ten goede te leiden. Door ROVENIUS werd hem in 1617 

het Aartspriesterschap over Delfland opgedragen. In 1621 I benoemde deze hem 

tot kanunnik van S. Pieter te Utrecht. Van het Begijnhof maakte STALPAERT 

met zijn collega SUITBERTUS PURMERENT vooral veel werk. Dit toch was de 

eenige kloosterlijke instelling, die nog bij oogluiking werd toegelaten ; het werd 

door de beide priesters naar vaste regelen bediend en bestuurd. »Als pastoor 

heeft STALPAERT werkelijk op zijn apostels geleefd en heeft zichzelven geheel 

en al, en al wat hij had, besteed om het Katholiek geloof te verweren en te 

bevorderen 2), " 

1) Avvisi d'Olanda. Bibl. Borghese, III 127, f. 158v (Vaticaansch archief.) ,,Dall' Haya, 30 Marzo 
i6r9...... Tre giorni sono hanno fatto prigione mons. STALPER, pastor di Leyden (sic.), per causa di haver 
predicato dentro un villaggio lontano poco di quella citta, dove v'hanno trovato circa 300 cattolici". (Ik dank 
deze notitie aan de vriendelijkheid van Dr. G. BROM te Rome). 

2) Oudh. en Gest. van Z. Hld. p. 697. 
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Aan wederwaardigheden is het herderlijk leven van STALPAERT verder 

arm geweest. 't Was een leven van onverdroten werkzaamheid, maar niet van 

een werkzaamheid, die naar buiten zich vertoonde en uitschitterde. Al had hij 

onder zijn geloofsgenooten een kring van vrienden, zijn tijd heeft hem, den 

katholieken priester onder de republiek, niet opgemerkt, - niet kunnen op- 

merken ook; zijn arbeid geschiedde in het verborgene. Zelfs als hij "zijn dichterlijk 

talent dienstbaar maakte aan de bepleiting der geloofswaarheden" verschenen zijn 

werken meestal zonder naam. Zijn gedichten moesten stichten, sterken, leeren; 

wat deed het er toe wie de maker er van was ? Hij schreef voor zijn volk, zooals 

in de Middeleeuwen en later dichters voor het volk schreven, 't zij geestelijke, 

't zij wereldlijke poezie ; ook hun namen bleven ongenoemd en onbekend. 

Wanneer wij STALPAERTS portret zien, dien schranderen kop met de helder 

blauwe oogen en het hooge voorhoofd, kan het ons spijten, dat een man als 

deze, een geleerd en ook in andere opzichten een uitnemend man, niet meer 

op den voorgrond is getreden in de geschiedenis van zijn tijd 1). 
STALPAERT stierf den 29sten December 1630, daags voor Onnoozelen. 

Kinderdag. Hij ligt begraven in het Vrouwenkoor der Oude St. Hippolytuskerk 
te Delft, toen in handen der Protestanten, maar de grond bleef gewijd. De 

zerk is nog te zien, alleen 't boven en 't ondereinde zijn er afgenomen, zoodat 

de inscriptie niet meer in haar geheel te lezen is. Het grafschrift met het lijkdicht, 
dat ANNA ROEMERS VISSCHER, STALPAERTS toekomstig geloofsgenoote, voor den 

dichter opstelde, wordt echter voluit medegedeeld in de Verzameliiig van Gedenk- 

stukke1t itt Nederlal1d ('s-Gravenhage 1777) Dl. I. p. 27. Het opschrift luidde aldus : 

Siet heer de plaets van rust 
Van die sijn levens lust 
Was deucht met vreucht te soecken ; 
Het lichaem leijdt hier dood, 
De ziel in Abrams schoot, . 

Sijn geest leeft in sijn boecken. 
Posuit A. Rom. 2), 

VIR CLARISSIMUS 
EXIMIUS 

MR. JOANNES STALPARDUS 
NATUS. 

lj Het portret bevindt zich te Delft in de pastorie der Oud Kath. Gem., is van de hand van 
JOHANNES VAN NES, Delfsch schilder, leering van MISREVELT, en is in prent gebracht door WILL. DELFF. 

2) Posuit (tutnulum) ANNA ROMERIA. De woorden "deucht met vreucht" waren de zinspreuk van den 
overledene. Dat ANNA ROEMERS VISSCHER in 1630 nog niet katholiek was, doch dit eerst in 1640 of i6,la 
is geworden, evenals TESSELSCHADE, werd onlangs in een belangrijke studie aangetoond door J. F. M. STERCK, 
Vt7wanten en Vrienden van VONDEL (Vierde jaarverslag van het Vondel-Museum, 1908-1909.) p. 25 vgg. 
De dochters van ROEMER VISSCHER waren, met hun vader, oorspronkelijk doo?rgczind. 
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S. CAECILIAE DIE MDLXXIX (i57g) 
OBIIT 

IV CALEND. IAN. 
ANNO SALUTIS DCXXX 1). (1630) 

III. 

MR. SIMON VAN LEEUWEN (Bat. Illustr.) schrijft over STALPAERT het 

volgende: "Hij was een man van groote deugden en geleertheyt, spreekende 

menigerley talen, die hij buytens Lands, so in Italic, als in andere oorden van 

de Christenwerelt, op sijne reyse geleert hadde en was in sijn tijd de soet- 

vloeyendste poeet, die Holland doenmaal hadde; veele van sijne boeken, mee;"t 

die in Verzen gemaakt zijn, gaan in druk uyt, die onder de Roomsgezinde in 

een bysondere estime gehouden worden". 

't Wordt tijd, dat wij met deze boeken eens nader kennismaken. De 

eerste werken, die STALPAERT uitgaf, waren beschrijvingen van heiligenlevens in 

epischen trant. Het "Hemelryck", dat in 1621 verscheen, behandelt de bekeering 

en het martelaarschap van den H. ADRIANUS. Volledig luidt de titel "Hemelryck, 

dat is lof-sa,-zgh van het Rycke der Hemelen, 't welk eertyds beweeght heeft 

ADRIANUM, rechier van Nicomedien tot het Gheloof en de Martyrie ons' Heeren 

_7esu Christi, ende nu yder godvreesend mensch belaoordt te beweglren tot een 

Godsaligh levett. Tot Delf. Bij ADRIAEN CLAESZ. VItYENBERGH. In Salomons 

Tempel, anno 1621". Het werk is verdeeld in 26 korte "gedichten", die 

echter geen afzonderlijke hoofdstukken vormen ; het geheel loopt ineens door. 

ADRIANUS heeft als rechter de Christenen scherp vervolgd, maar wordt bekeerd 

door hetgeen hem, bij het verhoor, een aantal hunner over het Koninkrijk der 

Hemelen verhalen. Dit betoog van de martelaren vormt de hoofdinhoud van het 

gedicht. 

Zij stellen hem den Hemel voor oogen onder de verschillende gelijkenissen, 

waaronder er ook in de H. Schrift van gesproken wordt, 't Huis met vele 

woningen, de Parel van groote waarde, de verborgen schat, het Bruiloftsfeest, 

de Prijs die in een wedkamp gewonnen moet worden, enz. Ten slotte wordt be- 

schreven hoe de H. zich zelf gevangen geeft en hij den marteldood ondergaat. 
Het werk is geschreven in alexandrijnen, die soms mat zijn en zonder 

dichterlijke verheffing, niet te vergelijken bij VONDELS ,,gouden staven",, maar 

levendiger en kernachtiger dan CATS ze schrijft. STALPAERT doet in zijn vers- 

vorm soms aan dezen laatsten denken, maar zijn vers is lang niet zoo gelijk- 

1) Deze datum ook in het begrafenisre-gister der Oude kerk, waar den 2en Januari 1631 ter aarde 
werd besteld: rMr. JOHAN STALPAERT op 't Begijnhoff'. 
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vormig en wordt lang niet zoo sterk tot een "dreun". Zelfs is het omgekeerde 
waar en is er in zijn verzen hier en daar gemis aan vloeiendheid op te merken, 

. doch dit wordt, bij CATS vergeleken, bijna tot een deugd. Ook brengt het 

enjambement in de verzen van STALPAERT meer beweging. Behalve wat den 

vorm betreft, bestaat er echter ook naar den inhoud overeenkomst tusschen de 

beide dichters, in zoover STALPAERT gedurig den volkstoon aanslaat. 

Eigenaardig plastisch om het woord grof niet te gebruiken, wordt hij b.v. 

waar hij de heerlijkheden van het Hemelsch Paradijs opsomt en het eeuwig 

genot beschrijft, dat daar de Zaligen wacht. Ook wordt ons bij 't verhaal van 

den marteldood van den Heilige niets van de ijselijkheid gespaard. De dichter 

wordt dan bijna onbeschaafd, terwille van de onbeschaafden. 

Waar het "Hemelrijck", dat vermoedelijk STALPAERTS eerste grootere 
dichtwerk is, zwakheden in vorm en stijl vertoont, waardoor het zich niet boven 

het middelmatige verheft, 4aar is dit reeds in mindere mate met zijn beide 

andere epische heiligen-gedichten het geval. 
In het zelfde jaar als het rHemelrijck" verscheen de "Evangelische Schat", 

een werk, dat in 16 "gedichten" de geschiedenis van den H. Laurentius en den 

H. Hippolytus - de laatste was patroon van Delft - verhaalt. Het werk staat hooger 
dan het voorgaande, ook omdat de stof thans meer in verhalenden trant wordt 

behandeld, waardoor het geheel levendiger wordt en ook niet zoo sterk be- 

toogend-didaktisch als het "Hemelrijck". Overigens is het gedicht hierop een 

soort vervolg, want het moet dienen, zooals de auteur zegt "tot waerschouwing 

ende meerdere verzeeckerheyd van de Passagiers (op weg naar het "Uyterste 

Eynde" d.i. het "Hemelryck") henluyden met dezen tweeden Lofsangh te ver- 

gezelschappen, opdat ze door den eersten begerig gemaeckt, jae, op Reys geslagen 

zijnde naer een zoo vermaeckelicken uyterste eynde, wederom door dezen (lofzang) 

geleerdt mogen werden, waer voor zi hen onderwegen zullen hebben te wachten". 

Van de drie gevaren die hen dreigen, wordt hier dan echter alleen op den 

"Mammon" of het zich hechten aan aardsche goederen gewezen. In aanslui- 

ting daarmede wordt dan de geschiedenis van Laurentius en Hippolytus be- 

handeld, van wie de eerste keizerlijk schatmeester geweest is, die door de 

heidenen in de gevangenis geworpen, zijn stokbewaarder Hippolytus tot het 

Christelijk geloof heeft bekeerd. De versvorm van dit gedicht is weder de 

alexandrijn, dien STALPAERT echter toont gaandeweg meester te worden. 

Van aanmerkelijk hoogere letterkundige verdienste is dan ook zijn derde 

hagiografische dichtwerk, dat een jaar later, in 1622 te 's-Hertogenbosch ver- 

scheen : "Het Vrouwelick Cieraet van Sint Agn!s versmaedt". Behalve stichting 

in het algemeen en leering der gemeente, beoogt de dichter door dit werk vooral 
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de vrouwen tot cenvoud in kleeding te vermanen. Dat schijnt in dien tijd wel 

noodig te zijn geweest, mede getuige HUYGENS Costelick mal", welk gedicht juist 
ook in 1622 het licht zag. STALPAERT begint zijn werk met een berijmde "Toe- 

eigening aen alle Christelicke Vrouwen, Weduwen ende Maeghden", waarin de 

ijdele opschik ernstig wordt afgekeurd. Maar STALPAERT is billijk en begint met 

toe te geven, dat er niemand ooit was 

,zoo heylig of zoo vroed, 
die haerluy wou verbien met ciren en pareeren, , 
zoo veed de Rede 't gunt, de schoonheyt te vermeeren". 

Ook is hij wat inschikkelijker voor de vrouwen, die in de wereld leven ; 

zij kunnen den tooi moeilijk vermijden, maar ook hun gewaad moet steeds wezen 

,,naer eysch toch van de plaets daerin ze zijn gesteldt 
van Adel of van Staet en - n' advenant van geld". 

Zooals men ziet, - en de uitspraken zijn typisch voor hem, - is 

STALPAERT niet eenzijdig, integendeel gematigd in zijn oordeel en getuigt zijn 
manier de zaken te beschouwen van een zeer praktischen zin. Men behoeft niet 

verder te citeeren, om den gemoedelijken humor te voelen, waarmee hij het 

onderwerp behandelt. Echter houdt hij beslist en met ernst zijn stelregel vast. 

Tot nederigheid en stemmigheid is de vrouw gehouden, steeds moet zij bedenken, 
dat door haar zonde en dood in de wereld zijn gekomen; haar past een 

boetekleed. Als gedicht is deze opdracht weder kernachtig gesteld en door 

den eenvoudigen volkstoon voor ieder verstaanbaar; dit in tegenstelling met 

HUYGENS, die 't verkoos zijn grieven in een niet zoo heel toegankelijken vorm 

te uiten. 

Merkwaardigheidshalve moet worden vermeld, dat van het negental lof- 

dichten, dat op de opdracht volgt, het eerste hoogstwaarschijnlijk van VONDEL 

is; het is althans onderteekend met zijn initialen J. V. V. Dit is niet het 

eenige gedicht dat VONDEL ter eere van de H. Agnes heeft geschreven, maar 

het is opmerkelijk, dat hij dczen lofzang voor het werk van STALPAERT dichtte 

in I62I, uiterlijk in 1622, dus minstens 17 jaar voor zijn openlijken overgang 
tot de R.-Kath. kerk en in het heetst van zijn strijd tegen MAURITS en de 

Contra-Remonstranten. Was VONDEL met STALPAERT bekend of misschien be- 

vriend ? Had hij hem wellicht leeren kennen door ANNA ROEMERS VISSCHER 

van wie eveneens onder de negen lofdichten een Latijnsch vers voorkomt ? 

Bestond er reeds in dien tijd een kring van personen, die om hun godsdienstige, 

gevoelens of om wederzijdsche waardeering, zich tot elkaar aangetrokken voelden ? 

1) Vgl. vooral boven p. 97, tweede noot. 
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Op de lofdichten laat STALPAERT nog in duidelijken en geestigen proza- 

stijl "bij maniere van voorreden" een "kleed-bericht" volgen "innehoudende de 

middelmaetigheyd nae de welcke yder mensch zijn kleed behoorde te fat?onneeren". 
Deze voorrede is in den letterlijken zin van het woord een gewijde mode- 

plaat en handelt "over de gewoonte in kleeding, in versiering en onthouding 
van tooisel bij verschillende personen, zoo uit het Oude Testament als van de 

eerste Christenen". De schrijver voegt hier dan nog eenige vermaningen aan 

toe, deels uit de Schrift en andere Heilige schrijvers geput, deels oorspronkelijke 

gedachten. Ook hier is hij liefderijk en gematigd, maar tevens streng waar het 

past; zoo waar hij den pronksters van zijn tijd aanbeveelt na hun Paternoster, 
in plaats van den Engelengroet, den proetischen groet op te zeggen van Jesaja 
aan de dochteren van Sion (Jes. TII: 16-24). 

Op het "kleedbericht" volgen eenige lofspraken door de H. Kerkvaders 

HIERON??MUS, AMBROSIUS en AUGUSTINUS aan AGNES gewijd; hierna komt 

een Latijnsche hymne van den grooten Christelijken dichter der eerste eeuwen, 

PRUDENTIUS, met de vertaling daarvan door STALPAERT in Nederlandsche verzen ; 
verder een homilie van den H. MAXENTIUS (a. D. 420), benevens woorden over 

het zelfde onderwerp van den H. GREGORIUS DEN GROOTE, den H. DAMASUS, 

BEDA, SCALIGER, en tenslotte een paar verzen van STALPAERT zelven. 

Dan volgt het eigenlijke dichtwerk, verdeeld in zeventien gedichten, of 

zangen, waarin de geschiedenis van de H. AGNES wordt verhaald, hoe de zoon 

van den rechter SOPHRONIUS, "de jonge held", met rijke geschenken om haar 

hand aanhoudt, maar door haar wordt versmaad voor den Hemelschen Bruidegom 
aan wien zij haar trouw heeft beloofd. Het "Vrouwelick Cieraet" bevat veel betere 

gedeelten dan de beide vorige dichtwerken, zoo is b.v. uitnemend de redetwist 

tusschen de jonkvrouw en den afgezant van den minnaar, die haar 't aanzoek 

komt doen en de kostbare sieraden en kleederen aanbieden. Eerst deelt hij 
AGNES de groote liefde mede, die de jonge Romein voor haar gevoelt, "zijn 

wapentuig verroest, hij gaat niet meer ter jacht"..... 

zyn dagelickschen handel 
En is schier anders niet als met gestaege wandel 
Te gaen voorby uw deur, te letten op uw glas; 
Gaet maer eens aan den raem: ick weet ghi ziilt hem ras 
Zien komen of te voet, of op zyn rosch zien riden, 
En dat tot geenen eynd, als om zich te verbliden 
Maer eens door uw gezigt !..... 

Het dispuut dat daarna volgt is levendig en geestig, zonder de stijfheid 
en het langdradig gezeur, waarin CATS bij dergelijke gelegenheden pleegt te ver- 

vallen. Eerst een snel dispuut, waarin AGNES het woord houdt en eindigt met 
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een pleitrede tegen de ijdelheid der wereld. De afgezant argumenteert daar in 

een vernuftig pleidooi weer tegen in. Als AGNES dan echter de voortreffelijkheid 
der geestelijke kleeding en de sieraden van de Godgewijde ziel beschrijft, heeft 

hij niets meer in het midden te brengen. De minnaar doet daarna persoonlijk 
een poging, biedt ook kostelijke juweelen aan, maar moet even onverrichter 

zake terugkeeren, hopeloos afgewezen. Dan volgt het verhaal, hoe de rechter 

SOPHRONIUS vertoornd AGNES voor zijn rechterstoel laat brengen en haar voor 

de keus steldt of Christus af te weren of met geweld in een huis van ontucht 

te worden overgeleverd. Zij wordt veroordeeld, maar als de gerechtsdienaars 

toetreden, kan niemand haar naderen door de kracht van het licht, dat van haar 

uitstraalt. Van tooverij beschuldigd, wil men haar verbranden, maar op, den 

brandstapel wijken de vlammen terug voor het kruisteeken, dat zij slaat. Dan 

besluiten de beulen haar door het zwaard ter dood te brengen ; met blijdschap 
wacht zij den scherprechter en gaat haar martelaarschap roemend te gemoet. 
Het achttiende en laatste "Ghedicht" vermeldt de vereering, die de H. AGNES 

vroeg en laat is gebracht en verhaalt ten slotte de overbrenging van haar gebeente 
van Rome naar Utrecht in het jaar 966. Het gedicht besluit dus met de trans- 

latie, zooals dat met de "vita" van een heilige het geval pleegt te zijn. 
Het geheele werk is vroom, oprecht en geestdriftig, maar wordt, ofschoon 

het, zooals gezegd is, boven de beide vorige heiligen-gedichten van STALPAERT te 

stellen is, toch niet of zelden door breede vlucht en gloedvolle verzen gekenmerkt. 
STALPAERT bezat niet de machtige zeggingskracht van een VONDEL, blijft ook 

met opzet eenvoudig in zijn verhaal; we zullen straks zien in welk genre hij 

bijzonder uitmuntte en meester was, doch hebben eerst nog een werk van anderen 

aard van den dichter te bespreken. 
In 1624 verscheen bij denzelfden drukker te 's-Hertogenbosch, die 't 

"Vrouwelick Cieraet" had uitgegeven, een nieuw werk van STALPAERT, getiteld 

"Roomsche Reys, 't zamenspraecks gewiss tusschen PIETER DE REYZER e?zde 

ABACUK, f??e?a broeder" 1). 
Het boekje is grootendeels proza en in een geestigen vloeienden stijl 

geschreven; af en toe gebruikt de auteur ook in zijn redetwist de termen van 

de rechtbank. Het proza bewijst, zooals ALBERDINGK THIJM terecht opmerkt, 
dat de tot heden schier niet gelezen STALPAERT "den XXIIen Augusti 1624 

uit zijn Tuyn-huysken", zooals hij de voorrede dateert, minstens even goed 

proza schreef als "KORNELIS TACITUS", anders gezegd PIETER CORNELISZ. HOOFT, 

weinig jaren later uit zijn torentje op het Muiderslot. 

I) Fijne broeder beteekent ketter (n.b. VAN VLOTEN las hier ,2ijnen broed.cr".) 
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De "Roomsche Reys" is een dispuut tusschen PIETER, den geloovigen 

Roomsch-Katholiek, die een bedevaart naar Rome staat te ondernemen, en 

ABACUK, die, Kettersche denkbeelden aanhangende, een dergelijk plan als een 

voorbeeld van paapsche afgoderij beschouwt en als onchristelijk atkeurt. Het 

geheel is verdeeld in negen "handelingen", achter ieder van welke een "Redelyck 

Bescheydt" volgt, waarin de oplossing van de gerezen zwarigheden nog eens 

kort wordt uiteengezet. Achtereenvolgens loopen de "handelingen" over de 

Bedevaarten, den H. PETRUS te Rome, de vereering der Reliquien, de aanroeping 

der Heiligen, over den Paus, de merkteekens van den Anti-Christ, over zijn 

voorlooper en over den aflaat. Het betoog is overal fijn en streng logisch, de 

stijl is helder en de wijze waarop in het dialoog de spreektaal is weergegeven 

voor dien tijd opvallend verdienstelijk. Geen stijfheid niet alleen, maar ook nergens 

tooneelachtige gemaaktheid. 
Behalve de vier besproken werken in meer epischen trant, moet STALPAERT 

nog een gedicht geschreven hebben: ?(9????'?/'??% Dominee....." waarvan 

ik echter geen exemplaar heb op kunnen sporen '). 
Dan schreef hij ook, op verzoek van den Apostolischen Vicaris, Latijnsche 

aanteekeningen bij een geschrift, dat vanwege de P.P. Jezuieten te Rome ver- 

schenen was. Deze aanteekeningen, waaraan een weerlegging was toegevoegd, 
of die een weerlegging inhielden, zijn echter niet in druk verschenen 

IV 

Waren het de geuzenliederen, die STALPAERT op het denkbeeld brachten 

ook voor de R. Katholieke gemeente op bekende wijzen lofzangen te dichten, 
die op de verschillende feestdagen van het jaar en bij andere gelegenheden 

gezongen konden worden ? Confessie tegenover confessie ? Of was het de middel- 

eeuwsche gewoonte, die hij desbewust voortzette, nu er bij het herlevend Katholicisme 

een nieuwe behoefte aan geestelijke liederen gevoeld werd ? 

Hoe dit zij, zelf liethebber en, naar het schijnt, ook beoefenaar van de 

muziek, zette STALPAERT zich aan den arbeid oni in de leemte te voorzien. 

Ook v66r hem bestonden er wel liederen en waren verschillende bundels 

met geestelijke zangen onder het volk verspreid, maar veel van deze poizie 

1) Vermeld Oudh. en Gest. v. Z. Holland, p. 698. 
2) Vermoedelijk stonden deze "aanteekeningen" in verband met het betoog, dat SASBOUT VOSMEER in 

1614 of kort daarvoor tegen de Jezuieten richtte, naar aanleiding van hun eerste optreden in de Holl. Vlissie. 
Yermeld door VAN HEUSSEN, Bat. Sacra. II 56, uitgegeven door Dr. GISBERT BROM, Briefioisselin?r der Vicarii 
Apostolici met den H. Stoel (Arch. v. h. Aartsbisdom Utrecht XXXII 19°7, p. 4o6 vgg.) volgens afschriften 
te Rome in 't archief der Propaganda. 
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was verouderd en met de melodieen in de omwenteling der XVIe eeuw in 

onbruik geraakt. Nu nog ziet men hoe in Vlaanderen de geestelijke liederen met 

de andere volkszangen veel beter behouden zijn gebleven. 
STALPAERT zag in van hoe grooten invloed het gewijde volkslied kon 

zijn voor de strijdende en weer opbloeiende Katholieke kerk en ook hoe het 

onwillekeurig zou strekken tot leering van de verstrooide gemeente. Hij kende 

een menigte volkswijzen, maar ook een groot aantal Italiaansche en Fransche 

melodieen; sommigen daarvan kan hij van zijn reis hebben meegebracht, maar 

vele ook waren er hier te lande populair; daarvoor behoeft men de "voysen" 
boven de gedichten van HOOFT, BREEROO of STARTER slechts na te gaan. 
't Zou zeker de moeite loonen van onze verschillende liederdichters, de "stemmen" 

te verzamelen; die van STALPAERT zijn bizonder aardig, zelfs zoo, dat men 

wenschen zou, behalve zijn lofzang ook het, soms oude, volkslied over te hebben, 

waarvan hij den beginregel aanhaalt. Of maakt een aanhef als "Noch weet ick 

eens graven dochterkyn" of "Rosbaertje en mooi Niesjen" niet nieuwsgierig naar 

hetgeen volgen zal. En zoo zijn er vele anderen. Ook bekende liederen vinden 

we als stem aangegeven, als "Er viel een Hemels dauwe" of "Hansje sneed 

het koren was lang". Niet zelden gebruikt STALPAERT ook liederen van HOOFT 

en STARTER als "voys". Zoo kan men o.a. de wijs van HOOFT'S vermaarde 

,Amaril, de deken sacht" in STALPAERTS bundel terugvinden. En STARTER 

wordt meer nog dan de Drost aangehaald. Niet zelden schijnt STALPAERT ook 

zelf een wijs gecomponeerd te hebben ; meestal zijn het liederen van meer hoog- 

gestemden" inhoud, waarvan als stem is opgegeven "als 't begint"; deze 

melodieen zijn dan meestal in den Italiaanschen trant van de toenmalige canzone. 

Op al deze wijzen van zoo verschillenden herkomst ging STALBAERT 

gewijde woorden zetten en kreeg zoodoende een uitgebreide verzameling lofzangen 

bijeen. die allengs tot een volledig kerkelijk jaar aangroeide, waarin alle hoog- 

tijden en heiligedagen hun liederen hadden. Vermoedelijk zijn deze zangen eerst 

op losse blaadjes verspreid of bij kleine gedeelten te gelijk in populaire uitgaven 

verschenen. De volledige uitgave van de liederen op de Evangelie-stoffen is nog 

door den dichter zelf in 1628 bezorgd onder den titel "'t Gttlde1tjaer ons Heeren 

_7esie Christl'. De liederen op de heiligedagen, die nog meer in het bizonder 

bestemd waren om door het volk gezongen te worden, verschenen eerst vier 

jaar na zijn dood in 1634: ?Gulde -7aers Feestdaghen of den Sckat der geestelJ'eke 

?ofsa?aghen". 
Deze zangen maakten bepaald opgang en beide de bundels, maar vooral 

de laatste zijn meermalen herdrukt, hoewel het toch door de bijgedrukte muziel? 

tamelijk kostbare uitgaven moeten zijn geweest, elk van een 1200 bladzijden. 
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Alles bewijst, dat vele dezer liederen het tot populariteit hebben gebracht, in 't 

volksleven zijn opgenomen. ALBERDINGK THIJM deelt mede, hoe verscheidene 

herhaaldelijk zijn gedrukt en herdrukt in bundels samen met andere liederen, 

zonder dat drukker of verzamelaar blijkbaar geweten hebben wie de dichter was. 

In de XVIIIde eeuw echter begon men de oude zestiende.eeuwsche wijzen te 

vergeten; de teksten schijnen beter in het geheugen gebleven te zijn, werden 

ook meer herdrukt en de Katholieken waren er kennelijk aan gehecht. 

Zoo kwam iemand, die zich op den titel de Eerw. Heer C. V. M. P. V. Sw. 

noemt, er toe "tot geestelijk voordeel van den gemeene man, namentlijk van 

de Godvresende Land-Luyden de pen op papier te stellen en deze Gesangen so 

uyt te drukken en haar sulke stemme te accomodeeren, die Jan en alle man 

bekent zijn; niet als willende de kunst van mijn Heer J. STALPAERT verbeteren, 
noch om mijn penne met een ander mans eer te vereeren en alzoo te meriteren 

uyt J. STALPAERTS doode mond te hooren : "Hos ego versiculos teci, tulit alter 

honores" : neen maer als tragtende hier door zijn eer te meer aan den man te 

brengen en mijn onwetentheit met zijn konst en wetenschap te suppleeren". 
Echter werd noch het geestelijk voordeel van den gemeenen man, noch STALPAERTS 

eer door deze poging veel gebaat. De omwerker gaf zijn bundel in het licht in 

twee deelen: "Het R01zde _7aers Liedeboek", waarin de meeste liederen van 

STALPAERT verknoeid en vaak tot onzin toe verhaspeld zijn. Dan is ook de 

kwistigheid van de doopnamen van den Eerw. Heer Sw. teekenend voor zijn 

dichterlijken stijl ! Dit alles neemt niet weg, dat zijn uitgave toch grooten opgang 

gemaakt schijnt te hebben, althans verscheen te Leiden bij PIETER VAN DER DOES 

in de ,.,Vijf Vocalen" in 1754 reeds de elfde druk. Wel een opmerkelijk bewijs, 
hoe de gedichten van STALPAERT in de XVIIIe eeuw nog op prijs werden ge- 

steld, terwijl zij nu amper meer gelezen worden. 

,,De onuitputtelijke zanger", - het praedicaat wordt hem niet voor niets 

gegeven, wiens liederen tot een getal van bij de twee duizend opklimmen, - 
was bijbelvaster dan de beste gereformeerde dominee en vertrouwd met de 

litteratuur der eerwaardige schrijvers uit de vroegere Christeneeuwen. Daarbij 
bezat hij ook overigens groote geleerdheid en was in de oude Grieksche en 

Latijnsche schrijvers zeer belezen. HORATIUS citeert hij, waar het te pas komt, 

evengoed als zijn kerkelijke auteurs. Dit veelzijdig weten, gevoegd bij een 

opmerkelijke mate van wereld- en menschenkennis, geeft iets zeer oorspronkelijks 
aan zijn liederen, hoewel die toch steeds voor elk verstaanbaar blijven en 

gewoonlijk ongemeen aanschouwelijk van voorstelling zijn. Als hij geen betoogende 

tendenz-verzen schrijft, is hij vol gevoel en wordt hij door een zuiveren natuur- 

lijken versbouw gekenmerkt. Wat ik de "poetische allure" zou willen noemen 
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in de lyriek van onze XVIIe eeuw, is STALPAERT volkomen vreemd. Hij dicht 

eenvoudig weg, zonder een houding aan te nemen. Zoo staat ook GUIDO GEZELLE 

tegenover vele dichters van onze moderne litteratuur. En 't is niet de eenige 

parallel, die tusschen de beide priester-dichters te trekken is ! Daar is hun beider 

aansluiten bij het oude lied, daar is hun zangerigheid, en nog meer, daar is 

naast den vorm, de inhoud van hun beider polzie. 
Maar niet alleen in zijn zuiver lyrische verzen munt STALPAERT uit, ook 

in de stukken, die meer leerdicht zijn, is hij nobel en waar. Zijn gedachten 

worden helder uiteengezet, hoogstens eens wat uitvoerig, maar altijd met levendig- 

heid. Men bespeurt overal, dat de dichter hart heeft voor -de stof, die hij be- 

handelt en de zaak, die hij voorstaat. 

Zoo zijn zijn verzen nergens dood. En dat, hoewel er onder zijn liederen 

op de heiligedagen veel maakwerk is. Niet alles is hier stemming, dat kon 

ook niet. Men moet niet uit het oog verliezen, dat men hier te maken heeft 

met een soort gelegenheids-poezie. Van VONDELS gelegenheids-gedichten kan 

niet eens altijd gezegd worden, wat hier van STALPAERT geldt. Hierbij komt, 
dat STALPAERTS verzen niet geschreven zijn "om hun zelfs" tvil, zooals wij onze 

gedichten schrijven, maar dat het werkelijk liederen zijn, bestemd om gezongen 

te worden, dikwijls woorden op een melodie. 

Behalve de beide groote bundels met de geestelijke lofzangen, is er nog 

een andere verzameling gedichten, ook zangstukken, die eerst na den dood van 

den schrijver het licht zag. Het is misschien het belangrijkste werk, dat van 

STALPAERT verschenen is en voert den titel: "Extractum Catlzolicuna, tegen alle 

gebreken en verwarde harsenen. Te Loven, bij BERNARDUS MASIUS, ill 't Groene 

Cruys Het titelblad vertoont een apothekers-pot, waarop in opschrift de 

naam van de artsenij, staande op de toonbank van een "wel voorzienen kruiden- 

winkel". De dichter dient het door hem toebereid Extractum of "Theologische 

likkepot" toe in 170 doses d.w.z. liederen, gesteld ?niet op de raerste of te 

curieuste, maer op de zoetste ende bekendste toonen ofte wijzen". Bijna alle 

grieven en bezwaren door de Protestanten tegen de Katholieken ingebracht worden 

er in behandeld en weerlegd. Dikwijls is in de eerste strofe CALVYN, of een 

willekeurig ketter, met zijn bewering sprekende ingevoerd, om dan door den 

dichter in het verdere lied met tegen-argumenten bestreden te worden. Deze 

gedichten zijn dikwijls naar onze opvatting weinig geschikt om gezongen te 

worden.; STALPAERT stelde ze dan ook op bekende wijzen, opdat ze gemakkelijker 

in 't geheugen zouden blijven en zich te beter onder het volk verbreiden. 

Doorgaans zijn de doses geestig, scherpzinnig als hij zijn vijand op het 

zwakke punt van zijn bewijsvoerig aantast, laconiek als hij zich bewust is een 
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afdoend argument kortweg aan te voeren. Soms zijn zij van scherper satyriek 
en van feller humor, maar altijd blijft de dichter bezadigd redeneeren, nooit 

"slaat hij door" of vergeet hij zich in den hartstocht van een blinde scheldpartij 

op zijn tegenstanders. Zijn verontwaardiging blijft altijd waardig ; hij encanailleert 

zich nooit tot het onstichtelijke gekijf, dat in dien tijd bij theologische meenings- 
verschillen onder de Nederlandsche protestanten gewoonte was, waarmee zelfs 

de hartstochtelijke VONDEL zich wel heeft ingelaten. STALPAERT, die schreef in 

een tijd toen de twisten tusschen Remonstranten en Contra-Remonstranten op 
't hevigst woedden, was te waarachtig religieus, stond ook te hoog, om met 

een dergelijke wijze van argumenteeren zijn geloof voor te staan. Hij blijft 
steeds de priester en de edelman. 

Men heeft den toon, die STALPAERT in zijn Extractum aanslaat spottend 

genoemd ; maar dit woord kan bezwaarlijk voor hem passen. Met zijn tegen- 
standers den spot drijven doet hij slechts een enkele maal. Nog minder is dunkt 

mij het woord schimpend op zijn plaats, wanneer men tenminste onder schimpen 
het gebruiken van beleedigende scheldwoorden verstaat. Feitelijke scheldwoorden 

komen in de verzen van STALPAERT nergens voor; met dergelijke onwelriekende 

ingredienten versmaadde hij het zijn heilzame zalf te kruiden. Hatelijk, ja, dat 

zijn de toegediende doses dikwijls, maar deze hatelijkheid kan men den dichter 

toch moeilijk kwalijk nemen. Hij kwam als herder op voor een gemeente, die 

in de verdrukking worstelde om zich te handhaven; moest dan die herder zelf 

als een lam wezen ? STALPAERTS poezie is nu eenmaal strijdpoezie en 't is al 

bewonderenswaardig genoeg, dat hij nimmer zijn zaak door blinden toorn ont- 

heiligd heeft. Hij schrijft tendenz-verzen, waarin hij tegenstanders weerlegt , 
tegenstanders, die vooralsnog de overhand hebben. Is het wonder, dat zijn 

weerlegging scherp is ? 

Als gedichten zijn de liederen uit het "Extractum Catholicum" meestal 

beter dan de lofzangen op de heiligedagen, geestig en goed van versvorm, 

gewoonlijk uiterst "ad rem". Een paar voorbeelden van deze laatste eigen- 

schap wil ik hier aanhalen, die tevens meer in 't bizonder als proeven van zijn 

,,toon" kunnen gelden. Tegen de meening der protestanten, dat elke leek den 

Bijbel, die zoo duidelijk is, wel in handen kan nemen, zonder dat hij een 

priester noodig heeft om hem den zin te verklaren, brengt STALPAERT het 

volgende in : ' 

n En zegt met goed bescheid : 
Indien Gods woord zoo klaer is, 

Weg Universiteit, 
' Wiens onderhoud zoo zwaer is! . ' . 
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Waartoe zoo voedt men Praters, 
' 

. Daar 't geld ons komt te kort, 
Waarom vergaert men Paters ' 

In 't Synodus van Dort?" 
. enz. 

Of het volgende, dat ik tevens citeer, omdat het almee het sterkste staaltje 
is van hatelijken toon, dat bij STALPAERT wordt aangetroffen, tevens een der 

zeer weinige plaatsen, waar hij onredelijk is tegenover de ketters. Deze zeggen, 
dat het vasten onchristelijk is en dat men niet door onthouding van spijs, maar 

door enkel nadenken boete behoort te doen voor God. 

STALPAERT antwoordt, dat er in de Schrift voorbeelden te over voor- 

komen van mannen, die zich in vasten en boete, in kemelsharen kleed, in zak 

en asch ootmoedigden voor God: 

,Maar 't zijn de volle buikjes, 
De ketel en de pot, 

De vaetjes, maetjes, kruikjes, 
't Is Epicurus' schot, 

Hetwelk U heeft doen vinnen 
Dit ongehoord fat?oen ' Van niet dan door bezinnen 
Boetvaerdigheid te doen!" 

Mij dunkt, waar het niet erger wordt dan dit, kan het "schimpen" van 

STALPAERT nog wel schikken. Er is op het gebied van polemiek door onze 

oude dichters nog wel wat anders vertoond. 

Na de toegediende bittere medicijnen volgen "in de resteerende bladeren 

papiers, als in een peperhuysken, viji.en-twintigh liefelycke ende aengenaeme 

Lofsanghen", onder den naam van "Bijgevougde Confeiten, - bequaem om de 

voorgaende Recepten oorbaerlick te versuyckeren". Hieronder bevinden zich de 

beste liederen, die STALPAERT ooit dichtte, waarvan verscheidene tot werkelijke 

volkszangen geworden zijn, zooals: "Jola d'onberaden maeght", "De Leeuwerk 

klimt omhoog", ,,'t Klaverzootje", "Jutfaes", "Gauwe Miertjes", en andere. 

Als ik wilde citeeren zou ik een van deze gedichten in zijn geheel moeten geven ; 
daarom onthoud ik mij, maar 't is noode. ALBERDINGK THIJM schreef in 1852, 

dat sommigen van de ouden van dagen onder de Nederlandsche katholieken 

deze liederen nog wel kenden ; 't zou zeker jammer zijn als zij een halve eeuw 

later in de vergetelheid moesten raken, met de andere gedichten van STALPAERT, 
die dit lot niet verdienen. 

V. 

't Is opmerkelijk dat STALPAERTS gedichten in meer dan een opzicht 
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overeenkomst vertoonen met de middeleeuwsche liederen. Reeds is er op ge- 

wezen hoe beiden dit gemeen hebben, dat zij steeds bestemd zijn om gezongen 
te worden. Ook in den vorm is dikwijls verwantschap aan te wijzen. Voor 

onmiddelijke overeenkomsten, als die waarvan ik sprak, lette men b.v. op wendingen 
als de vraag, waarmede iemand, ook zonder inleiding, sprekende wordt ingevoerd., 
b.v. (JOANNES CALIBYTA) 

"Heb ik dan sooveel dagen, 
Mijn soon, mijn levens stut 
Sien armoe sitten dragen 
In een soo snooden hut ?" 

vgl. middelnederlandsch als: Ben ik een haveloos meisken, - enz. 

En zoo zijn er andere analogieln. 't Verwondert ons dan ook niet, als 

in de verzen van STALPAERT nog zooveel oude woorden uit de volkstaal voor- 

komen, kostelijke woorden, die men bij andere schrijvers uit dien tijd niet of 

zelden meer vindt. Zoo "druyt" voor ellendeling; "schaker" voor boosdoener, 

,,wet" voor geloof, "ryffel" het middelned. riveel; en, om een heel couplet ter 

kenschetsing aan te halen, de aanhef van 't lied op ST. AQUILINUS, bisschop 
van Evreux: 

n0, Heer, bewaer de veynstren 
Wel deun en dicht . 

Van mijn gesight, 
Opdat de snoode geynstren 

Van 's werelts min 
Des harten sin 

Mij niet en winnen in ! -" 

Hier is een taal voor philologen om in "grasduinen" te gaan ! t 

Verder is voor STALPAERT kenmerkend de verontwaardiging tegen den 

afval van de Moederkerk, die vooral in de gedachten van het Extractum Catho- 

licum uitkomt. In zooverre is deze poezie een tegenhanger van de geuze- 

liederen, dat ook alweer volksliederen waren, en vertoont tevens merkwaardige 
overeenkomsten daarmee. 

Katholieke poezie is in de letterkunde van onze XVIIe eeuw over het 

algemeen zeldzaam. STALPAERT is, afgezien van VONDEL, de eenige R. Katho- 

lieke dichter van beteekenis. Wel verwonderlijk daarom, dat hij zoo lang aan 

de aandacht van de tegenwoordige Katholieken ontging, zelfs na het artikel van 

ALBERDINGK THIJM. En STALPAERT is toch nog veel meer dan VONDEL de 

louter Katholieke dichter. Afgezien van het geloof, zijn er ook andere aanrakings- 

punten tusschen deze beiden. In het "Extractum Catholicum" herinneren 

de hekelende liederen niet zelden door den ironisch-sarcastischen toon aan 
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VONDEL'S Rommelpot; van de heiligezangen roept een enkele VONDELS reien 

in 't geheugen. En is 't niet opmerkelijk, dat juist VONDEL hier in deze ,,zang. 

lyriek" het meest heeft uitgemunt, vooral wanneer hij het werkelijke lied, zoo 

in zijn "Zwanenrei" als in zijn "Wiltsangh" nadert? 
. Ten slotte mag het typeerend zijn, STALPAERT te stellen tegenover drie 

van onze andere dichters. Zijn eigen karakter en het karakter van zijn kunst 

zullen er te duidelijker door uitkomen. In de eerste plaats wil ik STALPAERT ver- 

gelijken met ANNA BYNS, die evenals hij zich tegen de ketterij keerde. ANNA 

BYNS bekampt Luther en zijn leer, STALPAERT richt zich vooral tegen de 

Calvinistische beginselen, die toen onder de Protestanten de overhand hadden. 

Echter hun strijdwijze is een geheel andere. ANNA BYNS ageert, zooals een 

vrouw ageert, die zich gekrenkt voelt in haar gevoelens, d.w.z. ze redeneert niet, 
maar ,,gaat te keer". STALPAERT, de jurist van vroeger, treedt den ketter tegen 
met deskundig oordeel en schrander vernuft en weerlegt hem bedaard, helder en 

zakelijk, zoodat ieder begrijpen kan wat hij bedoelt. Echter is zijn verontwaardiging 
niet minder brandend en zijn de pijlen van zijn woord, waar het zijn moet, 

meedoogenloos raak. 

Deze laatste karakteristiek voert ons vanzelf tot de tweede vergelijking, 
met MARNIX, 66k een geleerd en klassiek opgevoed man, 66k een edelman. Maar 

hier is de merkwaardige tegenstelling tusschen den Calvinist-humanist en den 

Katholiek-humanist. We hebben in MARNIX 66k een karakter, dat humor kent 

en dat dien humor bewaart temidden van een droeven tijd van beroering en 

benardheid. Toch zijn de karakters zeer verschillend. Tegenover den hartstocht 

van MARNIX is STALPAERT nobeler en bezadigder in den strijd, dien hij voert. 

Hem, den geestelijke, zou nooit de verbittering gevoerd hebben tot een vlijmend 

strijdschrift, als ieder moet toegeven, dat de "Roomsche Bijkorf" is, met be- 

doeling lasterlijk, een moedwillig door 't slijk scheuren en vertrappen van zaken, 

die anderen 't heiligst zijn; want de schrijver was zelf te beschaafd en te geleerd 
om niet zeer goed te weten, dat hij lasterde. 

Nu kan men terecht zeggen, dat deze rouwe wijze van polemiseeren, dit 

niet ontzien van de personen en van niets, in dien tijd gewoonte was -- vgl. den 

ban van PHILIPS II over WILLEM VAN ORANJE en diens apologie daartegenover - 

maar dan blijkt hieruit te meer, hoe hoog juist STALPAERT boven zijn tijd stond. 

Edel is hij, zooals wij hem uit zijn werken leeren kennen. Hij kende de 

verontwaardiging naast het christelijk mededoogen van den priester, MARNIX de 

verontwaardiging naast den haat van den strijder tegen het Spaansche anti- 

nationale regiment. MARNIX, een groot man, als "figuur" verre STALPAERTS 

meerdere, staat hooger dan hij zich uit zijn strijdschritt laat kennen. Men moet 
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niet vergeten, dat hij geleerde was en krijgsman ; 't was de felheid van den 

krijg, die dezen geus tot zijn strijdwijze voerde, 66k met de pen. 
De derde en laatste parallel, die ik trekken wil, is van anderen aard als 

de beide voorgaande, waar ik STALPAERT stellen ga, zooals ook ALBERDINGK 

'THIJM gedaan heeft, tegenover den anderen lieder-dichter, HOOFT. 

In dezen, slechts twee jaar de jongere van STALPAERT, zien wij den 

burgerzoon, die het tot edelman brengt en tot Drost te Muiden, tegenover den 

edelman, die het verkiest in nederigheid zijn moeilijk priesterambt te vervullen. 

HOOFT, de libertijn-humanist, de gevierde wereldling, tegenover den vromen 

Katholiek, die, teruggetrokken levende, in ware geleerdheid verre de meerdere is. 

HOOFT, de zorgvuldige zanger, gekenmerkt door het precieus mooie in , 

zijn lyrische vormen en taal, de eerste "artiest" in onze letterkunde, geschoold 
naar de Italiaansche en Fransche dichters van minne; STALPAERT, natuurlijker, 
niet zoo verfijnd, niet zoo zangerig, ook niet eens "artistiek" als men wil, maar 

daarom geen minder dichter, geschoold aan zijn bijbel, zingend om verstaan en 

begrepen te worden door zijn gemeente. HOOFT schrijft zelden in den echten 

volkstoon, zijn lied is zelden een echt volkslied, maar in de eerste plaats be- 

stemd voor een kleinen kring van bewonderaars (c. q. bewonderaarsters). STALPAERT 

zet het volkslied voort, luistert het af en zingt in die oude tonen voor den 

grooten "Kring", voor de kerk, wier herder hij is. , 

En hij zong ook voor heel zijn tijd, ook voor ons, juist voor ons, die 

werkelijk schijnen de oude traditie verbroken te hebben en met de "allure" te 

hebben afgedaan. Geschoold, maar niet schoolsch. 

Moge nu de lijn zich voortzetten, die van STALPAERT op GUIDO GEZELLE 

te trekken is. - Is ook deze priester niet aan gansch Nederland dierbaar ? 



De nalatenschap van Rembrandt's schoondochter 

DOOR 

A. BREDIUS. 

OEN DE ROEVER in 1884 voor Oud-Holland ') de door 

ADR. DE VRIES nagelaten gegevens over REMBRANDT 

bewerkte, vond hij ook diens aanteekeningen over boven- 

genoemden inventaris en voegde er in een noot uitdrukke- 

lijk aan toe, dat het nit vermelde zonder belang was. 

Blijkbaar had hij het oorspronkelijke stuk niet met 

de aanteekeningen vergeleken. Ik kreeg het toevallig 
onder de oogen, en kon het gewicht van allerlei over- 

geslagen bizonderheden constateren. Het berust niet onder het protocol van Not. 

MEERHOUT maar onder dat van GERRIT STEEMAN die ook REMBRANDT'S 

nalatenschap opteekende. De hoofdindruk van alles is ook thans dat TITUS en 

zijne vrouw tamelijk welgesteld waren. Daarvoor pleiten de onroerende goederen, 
ons trouwens reeds bekend uit het inbrengregister no. 33 van de Weeskamer 

(zie HOFSTEDE DE GROOT'S Urkunde no. 312) waarin eenige schrijffouten geslopen 

zijn - CORNELIS voor CAREL VAN DER PLUYM en DIRCK BERGGE voor BRUGGE enz. 

Dat REMBRANDT zoo verlaten en zonder contanten in huis stierf, wordt 

steeds verklaarbaarder. TITUS was in Sept. 1668 overleden. Waarschijnlijk was 

er bij zijne Weduwe wat ontstemming, omdat zij vreesde, dat REMBRANDT'S 

1) Zie O..H. 1884 bl. 101 enz. , 
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nalatenschap misschien voor zijne dochter CORNELIA zou opgedischt worden 

Wij weten hoe geldzuchtig zij zich bij haar eerste bezoek in REMBRANDT'S 

sterfhuis gedroeg, angstig dat deze hare "goude potstucken" opgemaakt zou 

hebben. Zij was echter toen denkelijk reeds ziek, afgetobd door het verplegen 
harer moeder die eenige dagen v66r REMBRANDT gestorven was en bezorgd voor 

haar eigen klein kind, dat op haar beurt haar moeder veertien dagen later reeds 

door den dood verliezen zou. In die laatste levensdagen harer moeder had zij 
wellicht naar REMBRANDT niet omgezien - en diens dood was nog onverwacht 

gekomen. 
, Wat ons treft in MAGDALENA'S inboedel zijn de kostbare kleederen, ook 

van wiens zijden "pack" nog aanwezig was, de diamanten en paarlen van 

MAGDALENA, het kostbare damast, de lakens met "entre-deux". Al dat mooi's 

kwam echter van haar, en van hare bemiddelde ouders. Bizonder interessant 

zijn de nog voorhanden en talrijke ,,slechte" teekeningen en schetsen, wellicht 

werk van TITUS dat zijne weduwe zorgvuldig bewaarde. 

De schilderij van een munnik met een kap op is waarsclijnlijk van REMBRANDT 

geweest even als de oude mans tronietjes. 
Ik laat nu den inventaris volgen, slechts daar afgekort waar rnij de inhoud 

geheel zonder belang voorkwam. 

(INVENTARIS der goederen.... nagelaten ') bij MAGDALENA (VAN 
LOO, Wede) van Wijlen TITUS (VAN RIJN) gemaakt bij mij (GERRIT 

STEEMAN) openb. Not. der St(ad Amsterdam) ten versoecke 

ende op ('t aengeven) van Sr. FRAN?OIS (VAN BIJLER) als 

testamentaire (voocht) over het naergelaten k(int) van voorsz 

MAGDALENA (VAN Loo) bestaande d'zelve goederen (uyt 't) 

geene vclcht. 

Yrouwe klederen 

Een aardige collectie: roode laeckense rocken, syde en koleurde syde, 
lichte syde, machayer swarte laeckense rocken, een felp jack met een randt, 
vele felpen en zijden jacken, een sydt schortelcleet, santeen met oude kanten, 
in een woord : een deftige garde-robe. 

?lanskledere?a 

een sydt pack met een mantel, 
een laeckense mantel, 
een groff greyne mantel, 

1) Ik heb tusschen h?akjes het verbrande gedeelte gereconstrueerd. , 
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een root laeckens ondercleet 

een syde nachtrock met watten 

twee kindertabbertjens met gout geboort 
een paar swarte syde cousen, 

(dit was dus TITUS' kleerekas.) 

Lyzvaet 

Groote damaste tarffellaeckens met 22 dito servetten 

nog 30 servetten 

groote hoeveelheden slaeplakens (met binnewercken) neusdoecken, 39 paer 

ponjetten enz., alles in overvloed I handmouwen, v66rmouwen, schorteldoecken 

met kant, witte en zwarte handschoenen enz. 

_7uwelen 

Een goude kettingh 
een paer diamant pandanten met een paer paerlen daeraen 

vier paer silververgulde hechten 

.., paer silvere hechten en een vorck 

een kam met silver beslagen 
een groen boeck met silver beslagh 

(nog een aantal boeken met goud en zilver beslag) 

14 silvere lepels en een paplepel 
2 do. soutvaten 

eenige dos. kettingen 
een vergult oor?7ser met stricken en paerlen 

en nog een aantal andere zilveren voorwerpen. 

Huysrael. 

Een conterfeijtsel van des overledes Schoonvader (REMBRANDT) 
een conterfeijtsel van des overledes Schoonmoeder (SASKIA) 
een conterfeijtsel van des overledens man (TITUS) daer hij over de 

leuningh leijt, 1) 
een Munnick met een kap op (N.B. dergelijke schilderijen van REMBRANDT 

te Londen en te Petersburg (Coll. Stroganoff) enz. 

1) De Heer SCHMIDT DEGENER was zoo goed mijn aandacht te vestigen op het hierbij afgebeelde 
portret van den jeugdigen TITUS, in eene Russische verzameling, dat in 1909 op de tentoonstelling te 
St.-Petersburg voor den dag kwam. Het wordt aan Nic. MAES toegeschreven. Het werd het eerst afgebeeld 
in een bij den Heer van OEST te Brussel uitgegeven werk over die tentoonstelling en deze vergunde mij dit 
interessante portret onder de oogen van de lezers van Oud-Holland te brengen. 



TITUS VAN RHIJN. 
Verzameling Gravin SOLOGHOUBE, St. Petersburg. 
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een oudt vrouwtje met een (boeck ?) 
twee conterfeijtsels van BO(L) 
een oudt mannetje die een le..... getrocken wert, (er staat niet : tant) 
twee lantschapjens 
drie kleyne oude mans tronietjens 
Twee kleyne rontjens. 

Eenigh geweer. 

(Volgt: porselein, gordijnen, dekens, blauwe trype stoelkussens, tafels, 

mangel, spiegels, kannen en verder huisraad. 

Een beste bet met een peulue met een witte katoene sack daertoe mette 

letter M genayt, (vele voorwerpen zijn met een voorzien !) 
Twee bedden (oock met mfn letter M gemerckt.) 
N.B. Het is de hand van Not. STEEMAN maar blijkbaar heeft MAGDALENA 

nog zelf den oorspronkelijken Inventaris opgemaakt. Nu en dan is dat: 

weer doorgehaald. 
Dit gaat nog bladzijden zoo door. 

Dan : Vii/Hen cleyne sclzilderiities sonder ¡iisten, eenige boecken gevult met 

veele slechte teeckeningen en schetsjens, een cooper plaa je. 
N.B. Misschien wel alles - ook een etsje - werk van TITUS ! 

Obligatien, Rentebrieven en Contante Penning-en. 

Een los rentebrieff ten laste van 't gemeene lant van Hollant en West- 

vriesland.................. f 3000.- 
Een Obligatie ten laste van den Inventarient FRANCOIS VAN BIJLERT en 

ten behoeve van den overleden in dato 29 April 1666...... f 3000.- 

Een dito op d' Hr. CAROLUS VAN DER PLUYM, raedt tot Leyden van dato 

i Februari 1666 ............... f 4000. - 
De naervolgende goederen (heeft) TITUS VAN RIJN voor ..... 

REMBRANDT VAN RIJN, ge(lost?) uyt handen van HERMAN (BECKER) ende 

daer over aen denselven ..... verschoten een somme ..... hondert 

guldens, waer (voor sy in) desen boedel als nu .... wederom verpant zijn. 
een quacksalver van ADRIAEN BROUWER 

een sieck boertje van dito 

een tobackdrincker van dito 

een tanttrecker van dito 
' 

een priestertje van JAN LIEVESSEN 

een landtschapje van dito 

een Seetje, zijnde het bootshaeckje van JAN PERCELLIS 
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drie constboecken gevult met al de costelykste printen die REMBRANDT 

VAN RIIrt in zijn leven gemaeckt heeft. 

Belastinge. (Doorgehaald). 

Verbrande regels ..... (W)eteringe overt Sluys ..... vijfde 

part int huys int gra ..... een vijfde part in de Schepenke(nnisse .... 

ten laste van DIRCK BRUGGE ..... Vogelcoper in de Nes ter somme 

van ..... vierduysent een hondert en tsestich gulds 
een vijfde part in twee ysere kisten 

een vijfde part in een onikel(?) een doosje met eenige kraeltjes, cleyne pareltjes, 
als andere snorrepijpen, daervan int geheel bij vercoping gecomen is f 104: 4 : 

zijnde voort zelve vijfde part............ f 20 : 

Belastinge. 

LAURENS JANSZ NOTEN moet hebben volgens obligatie in dato 17 Sept. 

1669 de somme van 300 gls. 

23 Dec. Ao. 1669 compareerde voor m ij &c. Sr. FRANCOIS VAN BIJLERT 

als testamentair voocht over 't naergelaten kint van MAGDALENA VAN Loo in 

haer leven Weduwe was van TITUS VAN RIjN. Ende verclaerde op de boven- 

staende Inventaris gebracht ende gedaen stellen te hebben alle tgeene hem 

eenichsints bekent is dat totten boedel van de voorsz MAGDALENA VAN Loo 

behoort, sonder syns wetens yets vergeten, achter de hant gehouden.... 

(verbrande regels................ 
mede te sullen . 

(p)resenteert hij Inventa(rient) (dezen I)nventaris des gevergt (met) eede 

? stercken. Aldus (enz.) 

Onderteekend 

FRANCOIS VAN BIJLER 

S. FRAES. 

Ook is nog aanwezig een stuk van den Inventaris van MAGDALENA VAN 

Loo's moeder, ANNA HUYBRECHTS, (van 4 Oct. 1669). De schilderijen (waar- 
onder haar portret door REMBRANDT geschilderd), worden op dit fragnient niet 

vermeld. 

Er zijn Rentebrieven van f 3000? - f 4000,- en f 3650. 
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[ Vaste goederen. 

Een huys en erve staende in 't Gravestraetje. 

Een Warmoesthuyn met syn huysinge daeraen behoorende genaemt 

Groenhoven. 
. Een graffsteede gelegen in de Westerl;erck. 

Noch een dito in deselve Kerck. 
. Een quitantie bij LAURENS JANSSEN NOOTEN en syn huysvrouw ten behoeve 

van den overleden gepasseert. 
Een dito van FRANCOIS VAN BIJLER en syn huysvrouw ten behoeve als 

vooren. 

Idem van TITUS VAN RlJN en syn huysvrou. 

(NB, hierachter staan geen bedragen). 

Aen contant gelt duysent gls. f 
.. noch tweehondert vyftien gls f 2I5:- 

.... enckelde goudehoep (ringen) 

.... ringetje met een clapbeck 
een patent lade met eenig ...... 

Noch een patent lade 

Een Onieckel 

Een coraet gewicht (caraat ?) 
drie taeffelboeckjens met silvere s(loten) 
een potkisje met 5 silvere potpenningen 
een Sonnewijser 
een doos met Cristal en agaet 
een doosje met pareltjens _ 
ses parelspelden en een hanghparel 
een silver tuyghje . 

eenigh gegoten silver 
' 

een proeff naelt van silver en gout 
noch eenigh silverwerck 

een cooper uythangbort 

In de thu?yiz syn ,qevonde1z de 1zaervolgende goederen. 

7 tapijte cussens 

6 stoelen, - en meer meubelen 

drie teyckeningen met lysten 
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(blykbaar alles in een tuinhui,s !) 

dambort met een gansebort enz. enz. 

Dan: 

Op huyden den vierden October Anno 1669 compareerde voor my GERRIT 

STEEMAN, Nots. enz.... Juffr. ELISABETH VAN Loo, meerderjarige dochter 

Srs JAN VAN Loo, FRANCOIS VAN BYLERT, als getrout hebbende SARA VAN 

LOO, LAURENS JANSZ NQTEN, in huwelijck hebbende ANNA VAN LOO ende 

Juffr. MAGDALENA VAN LOO, Wede. van TITUS VAN RIJN, alle kinderen van 

ANNA HUYBRECHTS, Wede. van JAN VAN Loo haer moeder en schoonmoeder 

respective zalr. ende verclaerden op de voorenstaende inventaris gebracht en 

gedaen stellen te hebben alle t'geene haer eenighsints bekent is dat totten boedel 

van haer voorm. moeder behoort sonder haerswetens yets vergeten, achter de 

hant gehouden, off ter quaeder trouwe daer affgelaten te hebben, Belovende 

niettemin &c. &c. 

MAGDALENA VAN LOO teekent nog. Haar voornaam is alleen door den 

brand gespaard. 

4 

V 

p 

? 



DIE HANDZEICHNUNGEN REMBRANDTS IN DER 

KUNSTHALLE ZU BREMEN 

VON 

GUSTAV PAULI. 

Kunsthalle zu Bremen besitzt eine kaum genugend 

gewurdigte Sammlung alter Handzeichnungen, die sie 

in der Hauptsache den Vermachtnissen einiger bremi- 

scher Sammler verdankt. Bekannt sind (seit THAUSING) 
nur die DiiRER-Zeichnungen, etwa vierzig an der Zahl, aus 

dem Besitz des Senators HiERONYMUS KLUGKIST (f 1851). 
Die weit gr6ssere Sammlung der zumeist niederlandi- 

schen Zeichnungen, die von dem bremischen Kaufmann 

JOHANN HEINRICH ALBERS (f 1855) der Kunsthalle hinterlassen wurde, blieb 

dagegen bis in die jungste Zeit im Verborgenen.l) Leider fiel sie vor etwa 

zwanzig Jahren dem barbarischen Ordnungssinn eines kunstliebenden Doktors 

zum Opfer, der sie Stück fur Stück mit niederträchtigen Anilinstempeln bedruckte 

und mit Inventarnummern nur allzu deutlich beschrieb ohne im fbrigen fur ihre 

1) Der Stempel der AI,sExs-Sammlung erscheint unter FAGAN'S Collectors Marks als Nr. 612 ohne 
Auft6sung. Der Sammter JOHAN HEINRICH ALBERS, geb. zu Bremen 1774, gestorben 1851 daselbst, war ein 
angesehener Kaufmann, der in England grosse Reichtümer erworben hatte und dort den Grundstein zu seiner 
bedeutenden Sammlung gelegt hatte, die nach seinem Tode dem bremischen Kunstverein zuviel. 
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kritische Ordnung das mindeste beizutragen. Seither ist die Sammlung neu katalogisirt 
und aufgelegt worden, bei welcher Gelegenheit manche bemerkenswerte Funde 

zu Tage kamen. Inzwischen erfuhr sie (1909) eine weitere nicht sehr zahlreiche 

aber wertvolle Vermehrung durch sechzig auserlesene Zeichnungen alter Meister, 
die Dr. med. HERMAN SMIDT als Geschenk fberwies. 

Zu den wertvollsten Ergebnissen der Neuordnung der bremischen Sammlung 

gehort die kleine Gruppe von neun Rembrandtzeichnungen, von der nun die Rede 

sein soll. Wir hoffen damit eine nicht unerwtinschte Erganzung zu dem Ver- 

zeichniss DE GROOTS geben zu können, der diese Bldtter nur zum Teil gekannt hat.l) 
Leider muss ich mit einer capitis diminutio beginnen. Denn die ehedem 

bekannteste Zeichnung der Sammlnng, das signirte und datirte Dromedar von 

1633, ist kein echter REMBRANDT (Abb. I). BODE stellt unser Blatt (Studien zur 
Geschichte der hol1ändischen Malerei, S. q.54) mit den Elefantenstudien der 

Albertina und der ehemaligen SALTING-Sammlung zusammen. HOFSTEDE DE GROOT 

hat es dagegen mit gutem Grunde aus seinem Verzeichnis weggelassen. Da es 

indessen immer noch seine Verteidiger findet, so sei es im folgenden kurz 

betrachtet. 

Die Komposition unseres Blattes ist langst bekannt aus der anonymen 

Radirung eines Rembrandtnachahmers (BARTSCII II. p. 125. Nr. 59, ROVINSKI, 

ElEves de Rembrandt. Atlas Nr. 389). Sie erscheint hier im Gegensinne mit 

einigen Varianten, von denen die bedeutsamste die Hinzuftigung zweier weiterer 

Dromedare ist. Sehr geschickt ist die Arbeit nicht. Von dem Unvermbgen des 

Radirers legt gerade diese Zutat Zeugnis ab, da der Ktinstler es nicht verstand, 
die hinteren Dromedare mit richtig gehenden Beinen zu versehen. Dagegen 

kopirte er leidlich genau, wenn auch an anderer Stelle, Namenaufschrift und 

Datum. - Die Frage nach dem Autor der Radirung ist bisher unbeantwortet 

geblieben, vielleicht auch kaum gestellt worden. BARTSCH und ROVINSKI fiihren 

ihn unter den Anonymen auf. Doch verschafft uns zufallig die Bremer Samm- 

lung die Moglichkeit, ihn wenigstens anndliernd zu bestimmen. Ein Abdruck 

der Radirung befindet sich namlich hier in dem sehr vollstandigen Werk des 

CORNELIS PLQOS VAN AMSTEL, das von einem hollandischen Sammler im acht- 

zehnten Jahrhundert, also noch zu Lebzeiten des Kunstlers, zusammengestellt, 
ausser vielen Serien von Probedrucken und gezeichneten Vorlagen auch unbe- 

schriebene Versuche und Schiilerarbeiten enthdlt, die in den bekannten Verzeich- 

nissen PLOOS VAN AMSTELS ') fehlen. Hiernach darf man unsere Radirung der 

1) C. HOFSTEDE DE GROOT, Die Handzeichnungen Rembrandts. Haarlem igo6, Nr. igo-194. 
2) voN ALTEN in Naumanns Archiv, X. i. --- v. Wvxzsacx, Niederl. Kunstlerl. II. 333. 



, . .1111. ,,,, 111. 1......I .. ::.. ' .. 

Schule des Ploos van Amstel. Rov. Eleves de Remhr. p. 64. 59. Bremen, Kunsthalle. 

Kopie nach Rembrandt. Bremen, Kunstballe. 
D ROM EDA RSI'U DI EN. 





Rembrandt. Bremen, Kunsthalle. 

Kopie nach Rembrandt. H. de Gr. 277. Dresden K. K 

D R OM EDARSTUDI EN. 







VERKUNDIGUNG. H. de Gr. 190. LESENDE ALTE. H. de Gr. 193 

JUNGE FRAU. H. de Gr. 192. 

Rembrandtzeichnungen in der Bremer Kunsthalle. 





WINDMIJHLE. H. de Gr. 194. 

GREIS. H. de Gr. 191. 

Rembrandtzeichnungen in der Bremer Kunsthalle. 



121 

Schule dieses Amsterdamer Dilettanten zuweisen, wenn man sie nicht fur eine 

seiner eigenen minder gelungenen Arbeiten halten will. Damit ist ihre Entste- 

hungszeit auf die zweite Halfte des achtzehnten Jahrhunderts beschrankt. 

I. Merkwurdigerweise befindet sich nun in der Bremer Sammlung auch 

das Urbild der Zutat des Radirers. Als dieses erkennen wir eine Federzeichnung 

mit zwei Dromedarkopfen, die wir allerdings keinem andern als REMBRANDT 

selber zuschreiben mochten.') (Abb. 2) Ein Vergleich mit der angezweifelten grosseren 

Zeichnung ergiebt fiir jeden, der Augen hat zu sehen, die unfragliche Ueber- 

legenheit des kleineren Blattes. In jeder Hinsicht, im Ausdruck der Bewegung, 
der Korperform oder der Schattenwirkung verrat sich hier die Hand des Meisters, 

dort eine gewisse Unsicherheit. Und die Ueberschrift des grosseren Blattes? - 

Nun, eben diese offenbart zum Ueberfluss die Falschung. Scheinbar im raschem 

Zuge hingeschrieben weist sie unter die Lupe genommen einige Absatze und 

Unsicherheiten auf, die nur einem Kopisten begegnen konnen. Beispielsweise ist 

mitten im oberen Bogen des R die Feder vorsichtig ein zweites Mal angesetzt 
um den richtigen Ductus herauszubekommen. Man vergleiche nur damit die 

kuhnen Schriftzuge auf den wenigen eigenhandig signirten Zeichnungen REM- 

BRANDTS. Demnach dtirfen wir unser Urteil uber die grosse Dromedarzeichnung 
dahin zusammenfassen, dass sie die wahrscheinlich in der Werkstatt PLOOS VAN 

AMSTELS entstandene Kopie einer echten Zeichnung sei, die nebst der kleineren 

echten Dromedarstudie als Vorlage fur die Radirung benutzt wurde. 

Wahrend diese Zeichnung in HOFSTEDE DE GROOTS Katalog fehlt, er- 

scheinen dort die folgenden Blatter, bei denen wir uns mit wenigen Notizen 

begntigen dtirfen. 

II. Greis mit gefalteten Handen (H. D. G. 191). (Abb. 3). 
III. Landschaft mit drei Windmuhlen (H. D. G. 194), (Abb. 4). Beide Bl&tter, 

in scharzer Kreide ausgefuhrt, gehoren schon nach ihrer Technik der Fruhzeit 

REMBRANDTS an, als deren Grenze wir etwa das Jahr ?6q.o annehmen m6gen. 
Derselben Periode konnen wir mit Sicherheit auch 

IV. (Abb. 5), die schone Studie einer jungen Frau zuweisen, die mit 

erhobenen Handen sprechend dasteht und als deren Vorbild wir vielleicht Frau 

SASKIA ansehen dtirfen (H. D. G. 192). 

V. und VI. Die folgenden Zeichnungen der Bremer Sammlung glauben 
wir dagegen s?mmtlich als spate Arbeiten aus den letzten beiden Jahrzehnten 
des Meisters ansprechen zu mussen. Die Verkundigung Mariae (H. D. G. i90) 

(Abb. 6) - und Lesende alte Frau (H. D. G. 193) (Abb. 7) stehen einander in 

1) Nicht bei HOFSTEDE DE GROOT. -- Die Maasse des Blattes 186 X 291. Kein Wasserzeichen. Eine 
vergr5berte Kopie nach unserm Blatte im Dresdner Kupferstichkabinet. H. DE G. 277. 
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der rauhen etwas hastigen Technik der Federzeichnung nahe und lassen sich 

zeitlich annahernd dadurch bestimmen, dass die lesende Alte eine Vorstudie zu 

dem Gemalde der Petersburger Ermitage ist, das BODE (Nr. 478) und VALENTINER 

dem Ende der ftinfiiger Jahre zuweisen. 

VII. Haman vor Esther und Ahasverus (Federzeichnung (149 X 170 mm.), 

(Abb. 8) aus der Sammlung des Dr. med. SMIDT, fruher SAMUEL DE FESTETITS). Ob 

REMBRANDT diesen Vorwurf, den er in seinen Zeichnungen mehrfach behandelt 

hat, definitiv im Gemalde gestaltet habe, wissen wir nicht. Unter den verschie- 

denen zeichnerischen Bearbeitungen ist unser kiihn und mit st?rkster Empfindung 
entworfenes Blatt iedenfalls eine der vorztiglichsten. Die Aktion der drei Per- 

sonen - die Todesangst in der Haltung des kniefallig flehenden Haman, die 

stumme, feindselige Ablehnung der beleidigten Konigin und die ausbrechende 

Wut in der Geberde Ahasvers - konnte nur REMBRANDT in den wenigen 
Strichen so schlagend charakterisiren. Leider ist das schbne Blatt dadurch ent- 

stellt, dass die kindlichen Pinseltibungen eines Stumpers, der in einer spateren 
Zeit denselben Vorgang auf der Rtickseite zu zeichnen versuchte, ziemlich stark 

durchschimmern. ') 
. VIII. Am Boden sitzenden junges Weib (Federzeichnung, mit brauner Tusche 

lavirt; 1 8 7 X 176 mm. (Abb. 9). Hoffentlich findet die Zuschreibung dieser meister- 

lichen Beleuchtungsstudie an REMBRANDT auch weiterhin die Zustimmung der 

Kenner, die sie bisher bei gelegentlichen Besichtigungen der Sammlung gefunden 
hat. In der Schule oder Nachfolge REMBRANDTS wusste ich keinen zu nennen, 
dem das Blatt zuzutrauen ware. Wohl aber fugt es sich einer Gruppe spater, 
mit Feder und Pinsel rasch vollendeter Zeichnungen REMBRANDTS ein, unter 

denen ich den Geographen des Dresdner Kabinets (HOFSTEDE DE GROOT Nr. 25 I) 
als ein Hauptblatt hervorheben mochte. 

IX. Triumph eines Feldherrn (Federzeichnung mit brauner Tusche lavirt; 
210 X 264 mm. (Abb. 10) Das Blatt, das nach seiner Technik und Entstehungszeit 
dem vorhergenannten an die Seite gestellt zu werden verdient, erinnert mich an ein 

Gemalde der Spdtzeit REMBRANDTS, das mir allerdings nur in seiner Komposition 
nach der Abbildung bei VALENTINER (Klassiker der Kunst, S. 374) bekannt ist : 

Suessa, der seinem Vater Q. Fabius Maximus befiehlt, vor ihm vom Pferde 

zu steigen. Die wesentlichen Zuge der Komposition sind die gleichen; in der 

Mitte der Reiter aunt hell beleuchtetem Rosse, unmittelbar vor ihm die Gestalt 

zu Fuss, links im Vordergrund die dunklen Massen der Architectur, oder der 

Tropaen, und rechts ein Ausblick in den Hintergrund. Damit soll allerdings 

1) Eine durch Retusche von diese Flecken befreite Reproduktion im Beiheft des Hyperion, Jabrg, igog. 
Eine getreue Reproduction im jahresbericht des bremischen Kunstvereins igo8/1gog. 
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nicht gesagt sein, dass auch unsere Zeichnung durchaus den Triumph des Suessa 

darstellen musse. Man k6nnte vielleicht auch an den Triumph des Mardochai 
' 

denken, den Haman durch die Strassen von Susa fuhrt. Immerhin ist soviel 

gewiss, dass unsere Zeichnung nicht nur vom Maler jenes Gem?ldes, also von 

REMBRANDT herriihrte, sondern von REMBRANDT in eben jener Zeit, da seine 

Phantasie mit der Bildvorstellung eines solchen Triumphs beschdftigt war. 

VALENTINER datirt das Gemalde 1653. 
Mir entschlupfte eben das Wort "gewiss" - ein Wort, das bei stilkriti- 

schen Er6rteru»gen immer nur mit manchem selbstverstandlich zu erganzenden 
Vorbehalt ausgesprochen werden durfte. Wir waren ja nicht dabei, als die Werke 

der alteii Meister entstanden und, wenn wir sie noch so gut zu kennen glauben, 
so mussten Bescheidenheit und Klugheit uns doch das Gestandnis abnotigen, 
dass wir uns allesammt schon manchmal geirrt haben und uns voraussichtlich 

noch manchmal irren werden. Zumal wenn es sich um REMBRANDT handelt, 

dessen Grosse und dessen eigentiimliches Wesen uns im wahren Sinne des Worts 

unfassbar zu sein scheinen. So oft wir auch den Unergrundlichen in unseren 

Vorstellungen ahnungsvoll umkreisen, immer wieder entweicht er uns, wenn wir 

ihn mit den Instrumenten unserer Wissenschaft zu packen gedenken. REMBRANDT 

bietet der Kritik keine bequeme Handhabe; die berühmte Vergleichung der Ohren 

und Hände versagt bei ihm. Denn, was ihn von den Andern unterscheidet, 
ist eben das und nur das, was ihn tiber die Andern erhebt. Wir stehen also bei 

Rembrandtproblemen weniger vor Fragen der Stilkritik als vor Fragen der 

Qualitat. Und wie weit da die Meinungen auseinandergehen, das haben wir ja 
noch unlangst an einem nur allzu beruhmten Falle staunend erlebt ! 


