ZESTIENDE-EEUWSCHE

KUNSTENAARS
SWART

I. JAN

DOOR
MR. N. BEETS.

"Sijn

wercken

weet ick met

gheenen vingher te wijsen." Den
meester, van wien VAN MANDER
in zijn Schilderboek
de hierboven
woorden
schreef,
aangehaalde
wordt tegenwoordig
een vrij groot
aantal werken toegeschreven.
Dat
die toeschrijvingen
meestal
den
de
vinden
van
steun
eenparigen
die zich op dit gebied
weinigen
bewegen,
1. Jan Swart. - Mozes door God en twee
engelen begraven.
worden
de sinds
bladzijden
nieuwe
toeschrijvingen
eenige
Wat
zoo weinig
alle verder

is een van de

bemoe-

der modigende
verschijnselen
In de volgende
derne stijicritiek.
en
resultaten
opgesomd
gewonnen

Houtsnede.
VAN MANDER
door

mij gewaagd.
VAN MANDER van JAN SWART en zijn werk wist, was trouwens niet
als die woorden zouden doen vermoeden,
en is het uitgangspunt voor
onderzoek
geweest.

VAN S`'VART?S leven
Oud-H(}/la1ttl, 1914.

is al heel

weinig

bekend.

De geboorte-

en sterfjaren:

2
1496, 1535
lexica - met

die men in de meeste
een vraagteeken wel-

iswaar

- vindt,
worden door geen
enkel zeker document gestaafd. 1)
Eerder
zou men,
op wat we
van Sii"ART'S oeuvre
tegenwoordig
weten afgaand, geneigd zijn beide
vrij veel later te stellen. Slechts
enkele

vaste

geeft
steunpunten
VAN MANDER, na de vermelding
dat SWART in Groningen geboren
was. Op den tijd dat SCOREL uit
kwam, dat is, zegt VAN
het jaar 1522
MANDER, omtrent
Italib

of 1523, woonde SWART in Gouda.
Even als SCORE, met wien hij
van lantschap,
dye handelinge
naeckten en beelden seer gemeen"
had, bereisde
, woonde
zelfs

hij

Italie,

eenigen
SCOREL

ja, hij
te
tijd

bracht
I Venetie.2)
hij "een ander manier van wercken
2. Jan Swart. - Abraham en Melchizedek.
Houtsnede.
van
hier te
lande, afghescheiden
de oncierlycke
meer treckende
nae d'Italiaenscbe."
Moderne,
Na deze, men zou meenen vrij deskundige
komt dan, ietwat
opmerkingen,
66n kant van
over
testimonium
Maar
bovenaangehaald
onverwacht,
paupertatis.
Als

SWART's werkzaamheid,
over zijn houtsneden,
volgt dan toch nog een mededeeling
die de bron is van alles wat we tegenwoordig
van SwA?'r's kunstproductie
weten.
,,Dan opdat men soude sien de cracht en deucht zijner consten, sal men weten,
dat van hem zijn eenighe besonder Houdt-printen
als naemlyck,
cen
uytgegaen,
deel Turcken te Peerde, met boghen en pijlkokers, die seer aardigh en gheestigh sijn.
Oock een Christi Predicatie te schepe, met toeluisterende
volck : op den voorgrondt
van achter, met noch gheselschap
eenigh Manneken
bij, dat oock seer fraey is."
1) De jaartallen schijnenslechts achter op een teekening die vroeger in het bezit van WEIGELwas, te
staan (VONWURZBACH,
KunstlerlexiconII p. 683.) Een portret dat den meester heet voor te stellen, is in de
VANMANDEH-tlltgave
te vilden.
JONGH'S
2) Uit het vervolg blijkt dat SWARTzichwaarschijnlijktegen 1528 in Antwerpen ophield. Er is wel
een enkele aanwijzingdie ons doet vermoeden dat zijn Italiaanschereis en zijn verblijfin Veneti6 tegen 1535
gesteld mag worden.
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De
schijnlijk
episoden
Maar de

Waarte paard zijn ons onbekend
gebleven.
verwisselt
VAN MANDER hier den auteur van een reeks houtsneden met
uit het leven der Turken, PIETER COECK VAN AELST, met JAN SWART. i
met Turken

houtsneden

VAN MANDER zoo goed aangeduide
ScheepspredikÙtg
(Pl. I) is
het eenige blad dat reeds door BARTSCii beschreven
werd. De
los en knap gesneden prent - die bovendien
met een
allergeestigste,
bijzonder
aan van
is
volkomen
beantwoordt
uit I en S gevormd monogram
gesigneerd
bekend.

door

Het

is

Dc nadruk

ten koste

van den hoofdpersoon,
het
in
het
vallende
volk,
op
voorgrond
oog
rugfiguren
zijn, is al zeer merkwaardig.
JAN SWART toont zich hier, door deze
geteekend
niet voor de hoofdzaak,
maar voor de schilderachtige
belangstelling,
bijzaken,
Toch heeft hij geheel zijn eigen stijl en,
zeer na aan LUCAS VAN LEYDEN verwant.
MANDERS beschrijving.

de

toeluisterende

zoo

voor de echt

qualiteiten der houtsnee-techniek.
de stoute
steilheid
ter rechter zijde, de
aan, waarmee,
Japansch-modern
is
in
de
Technisch
steken.
het
onderscheid
met
scheepsmasten
prent omhoog
is
ook zeer zeker omdat
LUCAS' houtsneden
tamelijk groot. S?'?'AR1's techniek
behoort - veel vrijer, veel nerveuzer.
ze tot een iets latere stijl-periode
Kenmisschien,

meer

waarmee,

den

in

decoratieve

der dunne lange vingers.
de factuur
opzicht
Op bijzonder
en
in
veel
dan
wijze ook,
rijker detailleering
bij LUC ?,5, is het landlevendige
boomen en hun goed geindividualiseerd
loof gegeven.
schap, zijn de knoestige
De Scheepsprediking
is de eenige meer algemeen
bekende houtsnede
van
JAN SWART. In den laatsten tijd zijn, zooals uit de achter dit opstel gevoegde
merkend

is

gevoel
doet

dit

oeuvre van den meester kan blijken, nog twee
graphische
met een zelfde monogram
een Predikingvan
houtsneden,
kleinere,
gesigneerde
van
den
als
een
door
:Johanlles
Christus,
Verzoeking
Dooper en,
pendant,
publicatie
Van het eerste blad
voor het onderzoek
meer algemeen
gemaakt.
toegankelijk
bekend.
twee, van het andere is slechts een exemplaar
zijn tot nu toe slechts
Het zijn ook weer voortreffelijke
stalen van houtsnee-techniek.
Ze werpen nauwelijks
opsomming

van

het

Toch zijn ze van groot belang omdat ze
op SWART's manier.
door alles wat ze met de scheepspredikatie
gemeen hebhen. - (de eigenaardige
den hoogen hoed, de bewogen, dunne
de Oosterlingen,
de rugfiguren,
gezichtstypen,
die we in dat blad aande eigenaardigheden
vingers, den loodrechten
plooival)
die criteria is dan verder
Van
troffen tot algemeen-geldende
verheffen.
stijl-criteria
een

nieuw

een goed

licht

gebruik

gemaakt.

Drie,

niet

gesigneerde,

houtsneden

die waarschijnlijk

1) Van MANDERS
uitspraak kan er tenminste naar mijn meening niet toe leiden de door PIETERCOECK
geteekende reeks als door SWARTgesneden te achten. De techniek is niettegenstaande eenige punten van
overeenkomst te verschillendevan die der houtsneden van SWART.Diens voorliefdevoor Orientalen en voor
oodrecht neerhangende gewaadsplooienmaken ons echter van ISLANDERS
vergissingwel begrijpelijk.Zie ook
nog noot 3 op pag. 28 van dit opstel.
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tot

een

suite

DODGSON

en

nummers

IV

Koning-en)
houtsneden

van

het leven

HABERDITZL

(Bel?idenis),
van achterstaande

van Ghristus
den

behoord

hebben,

zijn door

CAMPBELL
Het

meester

zijn de
vervolgens
toegeschreven.
V (Aa1lbiddi11,q der lzerders) en VI (£a71bidd171g der
zoo zeldzaam als bijna alle
lijst. Het is mcrkwaardig

kent DODGSON slechts een
Besnijdenis
Van
der herders is slechts
de
Aanbidding
(Prentenkabinet).
exemplaar,
der Koningen
kende men ook slechts
66n exemplaar
bekend ; van de Aanbidding
66n afdruk, tot CAMPBELL DODGSON een tweede, weliswaar vrij slecht, exemplaar
van

SWART zijn.

Van

de

in Londen

onder
bladen
Toch

van het Amsterdamsche
de "Onbekenden"
en
hier
daar
wat slordiger gesneden
zijn
de toeschrijving
zal wel geen deskundige
Ik meen

Prentenkabinet
vond. Deze drie
dan de drie gesigneerde prenten.
aan SWART betwisten.
boek-illustraties,
nog minstens twee

nu, behalve de later te bespreken
Het eene is de hier afgebeelde St. Li<cas
bladen 1) den meester te mogen toeschrijven.
ik
onder
de
houtsneden
van het Amsterdamsch
Prentendie
anonyme
(Pl. II),
De
kabinet vond. Andere exemplaren
zijn mij tot nu toe niet bekend geworden.
aan den meester zal wel weinig tegenspraak
vinden. Het overtuigendst
toeschrijving
met
van de Scheepsprediking.
de groote voorgrondfiguren
is een vergelijking
De
is
en
toch
ietwat
voor
Kenmerkend
ook
SWART.
bewogen
slappe lijn
typisch
zijn
Men vergelijke die met
vingers en de lange, wit gehouden middelhand.
hand
van
landbouwer
links
Ook de
de
den
wijzende
op
Scheepsprediking.
vogels in de lucht met de vogels boven diezelfde figuur van het gesigneerde blad.
de nerveuze
de

en die, zooals we
die op bijna alle werken van den meester terugkeert
is het
zoo
zien zullen, ook zijn teekeningen
herkenbaar
maakt,
gemakkelijk
aanS-vormige
lijntje dat de welving van de wangpartij
vlug maar nadrukkelijk
is
duidt. Het kleine blaadje
naar mijn meening een der zeer goede werden van
is geestig, het gezichtsprofiel
vol uitdrukking
SWART. De teekening
2). Heel de

Een

trek

allure, die door de rank opschietende
figuur heeft een vrije, bijna monumentale
halmen op fijne wijze word begeleid. Dit is volop Renaissance
en van het beste
der Gothiek, aan wijze ponderatie
dat ze, na de verwildering
brengen moest.
Misschien
meer betwistbaar
is mijn toch ool; met groote verzekerdheid
gedane tweede
onze anonymen
van

"Dirk

Het is een veel importanter
attributie.
blad, dat ik eveneens onder
aantrof en dat ik later in NAGLI:K's Monogrammisten
bij het werk
van Star" (Dirk Vellert) beschreven
vond. Het is een fi1 aaltiid van

deit

Rfke

(Pl. III),

welks

compositie

ter

linkerzijde

door

een even groot

aan-

1) Zie voor de toeschrijvingvan nog een zeer important derde biad, No. X der hier achter gedrukte
Lijst van houtsneden.
2) Een latere hand, die ook aan de rankheid der halmen schade deed door er met inkt eenige bloadies
bijteteekenen,heeftdefijneneuswataangedikt.Debij,-eteekcndel-)laadjeszijtioponzeafbeelding??-eg ,?g cretouclicerd.

Pl. 11. JAN SWART. - St. Lucas.

Houtsnede.

Pl. II1. JAN SWART. -- De maaltijd van den Rijke.

Houtsnede.

5
sluitend

blad

met den Armen

Lazarais

moet
gecompleteerd
worden. Op deze helft is slechts
de eene hand van den melaat-

sche, met de klep, zichtbaar. 1)
Aan
den maaltijd
zit, in
een ietwat fantastisch
renaisde Rijke. Boven
sance-interieur,
hoofd
onder den
zijn
hangt,
een ronde
troonhemel,
van
Venus en Amor
afbeelding
zou
moedernaekt,
puer
rijken

ANNA

iets
BIJNS klagen -;
een fraaie klok, op
terzijde
de zijkant zooals dat later op
onze
Friesche
hangklokken
regel zal worden, blijkbaar met
de figuren van Adam en Eva
een
Het is ongeveer
versierd.
uur.

3. Jan Swart. - Pharao's ondergang in de RoodeZee.
Achter
dragend,

ziet men door
in de keuken

Voor

de

tafel staat

een

schenl;er ; terzijde eenige muzikanten.
Een bediende
draagt
waar
aan
een
schaal
haastig
Houtsnede.
is.
een servet over gehangen

de geopende
deur den kok,
voor het vuur bezig.

een lang

mes aan den gordel

met
van de groote overeenkomst
- afgezien
een straks
te bespreken
de
- het
van den vioolspeler,
teekening
gezichtstype
dunne
en
de getulbande
lange
vingers van zijn linkerhand,
profiel-kop naast hem.
Het

meest

voor SWART pleit

1) De linkerhelft ken ik niet en van de rechterhelft is mij slechts het Amsterdamscheexemplaarbekend.
De beide bladen schijnen in de kabinetten te Berlijn, Dresden, Londen, Parijs en Weenen (Albertina) te ontbreken. Ook NAGLER(deel II 14c8 No. 21) kende de prent niet en citeerde slechts WEIGEL'SKunstkatalog
No.2I. SiG:"Der reicheMannund der arm6Lazarus; jenersitzt rechts von Dienernund Musikantenumgeben,dieser
steht bittend am Eingang der Sduleiihalleund Hunde lecken ihm die Schware.Linksoben Gott-Vater inzoeken,
oben an einem Tafelchen LV. 15 (Evangel. Luca Cap. 15 [16]). Aus 2 Blättern bestehend, ?r. 17 Z. 3 L. H.
12 Z. 2 I,. Es scheint mir dies schone Blatt, welchesauch ZANIbeschreibt, demD. v. STAR(der vielleicht
identisch ist mit dem Glasmaler DIETRICIIzu Antorff, den DUREX
in seiner Niederl. Reise erwahnt.),von
welchem OTTLEYeinen Holzschnittbesass, eine Allegorie mit dem Zeichen und der Jahrzahl 1526,zugetheilt
werden zu konnen. Vielleicht ist es wie das FoJgende nach einer Visirung zu einem Glasgemiilde."Reeds in
mijn opstel over DIRCKVELLERTS
prenten (Onze Kunst 1907 I. pag. II3) werd het blad door mij genoemd
en aan SIVARTtoegeschreven,

6
in

tafelkleed vergelijke men met het kleed op
neerhangend
plooien
de Besnijdenis-tafel.
Er is hier tamelijk veel Renaissance-ornament
dat op de vorige
Het
zou
houtsneden
niet
ontbreekt.
dit
vrijwel
zijn
noodig
op rekening van
Toch is het niet onmogelijk
SwART's verblijf te Venetia te stellen.
dat hij daar
kennis heeft gemaakt
met een.... Duitsch xylograaf die
in het jaar IS 3 of daaromHet

rechte

trent in Venetie moet gewerkt hebben.
Twee groote houtsneden
van JoRG BREU
DEN JONGEN toch een Banket in Venetie en een i535 gedateerde
compositie
die, 66k in twee bladen, Lazarus en den Rijke te zien geeft, 1) staan door hun
en door de Renaissance-ornamentvormen
zonder
sujet, door hun groote afmetingen,
tot ons aan SWART toegeschreven
fragment
van dit blad tot de meest met
De overgang
die men in den laatsten tijd algemeen
teekeningen,
dan van de wat zorgvuldiger,
fijner
gemakkelijker

twijfel

in niet

zeer ver verband.
wat
zware,
grove lijn gedane
aan JAN SWART toeschrijft, is

gedane houtsneden I-III. Misook diep in de dertiger jaren
schien zullen we dus de meeste van die teekeningen
die
bladen
we
moeten dateeren,
eerstgenoemde
terwijl
geneigd zijn aan het eind
der twintiger jaren te plaatsen.
Voor
wil

ik echter

tot

een korte

nog een

groote

we

van eenige dier teekeningen
bespreking
die SWART reeds door
reeks houtsneden

overgaan
DuLBERG

en

In een opstel in het
DODGSON terloops
toegeschreven
bespreken.
werden,
behandelde
fur Kunstwissenschaft
DuLBERG voor het eerst uitvoerig
Repertorium
als boek-illustrator.
Bovendien
schreef hij
in een in 1528 en i52g te Antwerpen
bij
waarin
slechts
twee
houtsneden
van
bijbel
JAN SWART toe. 2) Ook CAMPBELL DODGSON

LUCAS VAN LEYDENS werkzaamheid
daar echter
houtsneden
verscheidene
WILLEM
Lucas

VORSTERMAN gedrukten
waren - aan

verdwaald

in illustraties

herkende
DuLBERG manier
te

die

met name

schrijven,

van dezen

trouwens

aanwijst
niet
daarbij

bijbel SwART's hand. Het komt mij voor dat
enkele blaadjes als voorbeelden
van SWART'S
en er hem in het geheel niet meer dan twintig zegt toe
ver genoeg gegaan is. Na de vernieerdering
van het
ik bijna alle houtsneden
van den VORSTER>.IAN-bijbel
slechts

zou
vergelijkingsmateriaal
aan SWART willen toeschrijven.
Er zijn wel verschillen
in de uitvoering
waar te
nemen. Sommige bladen zijn bijzonder slordig gesneden.
Desnoods zou men dus,

DODGSON
1) De bladen zijn oorspronkelijkdoor CAMPBELL
(PreussischeJahrbucher XXI met, op pag.
213 de reproductie van een deel van het Lazarusblad)als late werken van JORGBREUden Oudenbeschreven.
RoTTINGER
heeft echter in zijn Breu.Studien" ( Jahrbuchder Kunstsammlungendes Alterh6chstenKaiserhauses
XXVIII pag. 60, met, op pl. XII een reproductievan het Venetiaanschbanket)aangetoond dat het vroegebladen
van den jongen BREU moeten
het waarschijnlijkmaakt (pag. 8ti) dat de
zijn. Merkwaardigis het dat R6TTINGER
den Amsterdamschenhoutsnijder
jonge BREUin persoonlijkeaanrakinggeweestzouzijnmet CORNETS
ANTHONiSz,
die soms ook aan SWAT na verwant schijnt. Zouden de drie elkaar misschienin Venetie ontmoet hebben?
CORNELIS
ANTHONISZ'
beroemde kaart van Amsterdam(1544)schijnt mij naar het voorbeeld van JACOPODE
in 1500uitgegeven groote gezicht op Venet18te zijn ontstaan.
BARBARI'S
9) Repertoriumfur KunstwissenschaftXXI (1898)p. 45.

-X'
PI. IV. JAN SWART.--- De Rijke en de brootbidder

Lazarus.

Gewasschen penteekening.
(Amsterdam) 's Rijks Prentenkabinet.

Ion

7
hoewel

ik ook dat liever niet doen
aan verschillende
zou,
snijders
kunnen denken. Maar de hierachter voor het eerst door mij samenlijst geeft 67 illustraties
gestelde
van het Oude Testament
en 9
van het Nieuwe welke
houtsneden
naar

mijn meening onmiskenbaar
S\VART'S stijl verraden (afb.
I- 13;

den text).
Onmiddellijk te herkennen
zijn blaadjes
als het Paaschmaal,
Abraham
en 3Telcfiizedek, (atb. 2), de Sprinkalle tusschen

hanenplaag,
Roode Zee

Mozes'

tocht door de

(afb. 3), de zalviizgtot koning, Cyprus geeft
naar
Israelieten
vrijlzeid

Saul
den

Jeruzalem
tegaan (atb. 8), Esther
'7)001' Ahasverus
(afb. 9).
Men zou geneigd zijn in deze
dikwijls knap gecompoaardige,
neerde en los gesneden
blaadjes

4. Jan Swart. - Jozua.

Houtsnede. een invloed
onderzoek

naar

het

verband

van HOLBEIN'S bijbelder illustraties
van

illustraties
na te sporen.
Een
door MELVORSTERMAN's bijbels met die der eerste sinds 1522 te Wittenberg
en
met
de
door
HOLBEIN
CHIOR LOTTER gedrukte
gedeeltelijk in
Luther-bijbels,
Bazeler
aan
die
belooft,
bijbels
aansluiting
Wittenberger
uitgaven geillustreerde
meen
een

ik, inderdaad
belangwekkende
De zeer rijke reeks illustraties
van bijbel-iconographie,
oogpunt

eerbied

en

elenienten

nauwkeurigheid
van het verhaal

resultaten.

,
van VORSTERMAN's bijbel
Met
van groot belang.

telkens
zijn in de kleine prentjes
Men lette
tot hun recht gebracht.

mij, ook uit
bijna slaafschen
zoo veel mogelijk
lijkt

er, om een voor-

te noemen,
eens op hoe, op het prentje waar in den achtergrond
Jacob
zonen
en Manasse zegent (No. 16 mijner lijst) in overeenstemming
zijn
Ephraim
met het bijbelverhaal
handen
Ik heb mij daarom de
zich overkruisen.
Jacobs
moeite gegeven telkens de in beeld gebrachte bijbelplaatsen
aan te geven. Natuurlijk
doet men het best den text van VORSTERMAN's Bijbel te raadplegen. Een
prentje
beeld

als

No. 33

(atb.

i),

het

begravaz

van

.Mozes door God en twee el1fJehn,

is

8
is het blaadje vol
unicum.
Bovendien
als ik mij niet vergis, een iconographisch
die bijzonder
van den
van een bijna romantische
stemming
fijn op het gelaat
den
aan
tot
en
dat
van
eenzamen
doode,
engel
zijn voeten-eind,
uiting komt.
op
SCHILDERSTUKKEN.
de Prediking
werk in de Munchener
van
Pinacotheek,
merkwaardig
fliohannes den Dooper voor een groote schare (Pl. V) werd SWART sinds geruimen
- op grond der overtijd - het eerst meen ik door WILH. SCHMIDT in 1867 1)
met de houtsnede
der Scheepsprediking,
Met de
toegeschreven.
eenstemmingen
door het opduiken van meerdere houtsneden
verdiepte kennis van 's meesters stijl,
Al SwART's eigenaardigheden,
slechts beamen.
kan men die oude toeschrijving
Oostersche
lieden en
het eerst natuurlijk
zijn- opvallende
typen, de getulbande
Een

heeren, vallen
den
voorgrond,
figuren op
met tulbandachtige
vrouwen

hoog-gehoede

in het oog. De compositie, met enkele groote
zoo vrij als de Scheepsprediking.
Eenige
doen aan de ook door hun rijke comhoofddeksels

dadelijk
is bijna

van LUCAS VAN LEYDEN : de
schilderstukken
veel-figurige
het
Mozes
Neurenbergsche
tempera-doek :
Genezing van deii Blinde,
uit de rots, denken.

zeer verwante

positie

Petersburger
slaat water

dat in sterke mate S?'vART'S stijl verraadt, kwam onlangs
Een schilderstuk
te Berlijn in veiling, (bij RUDOLPH LEFKE, 2 Dez. 1913 no. 91, met afbeelding,
als JAN SWART). Het gaf, op een aan de houtsnede
der scheepsprediking,
aan
van Johannes
het schilderstuk
der Prediking
den Dooper herinnerende
wijze het
de
der
der
te
van
broode1t
visschen
Wonder
en
zien. De
vermenigvuldiging
in het landschap
in den
"nederzittende"
"vijfduizend"
lieden, die rugfiguur
het staat alles zeer dicht bij
de structuur
der beide boomstammen,
voorgrond,
START. Daar ik het werk echter slechts uit de catalogus-afbeelding
ken, durf ik
oordeel
over
de
vooral
in
eigenhandigheid
geven. Enkele,
degezichtsprofielen
geen
waarneembare

hardheden

stemmen

tot voorzichtigheid.

naast LUCAS VAN LEYDEN's

Het werk vertoont overigens
aan CORNELIS ENGELBRECHTSZ

invloed, herinneringen
zooals ik er niet in andere werken van SWART aantrof.
Kruisigingsaltaar,
een AanTerecht wordt, sinds verscheidene
jaren, een ander schilderstuk,
bidding der Koningen
(Pl. VI) in het Museum van Antwerpen als een eigenhandig
werk van SWART beschouwd. De catalogus van 1905 (No. 207) zet het stuk, dat vroeger

Leidsche

LUCAS VAN LEYDEN heette, voor het eerst, op autoriteit van LUDWIG SCHEIBLER en
Het stuk is, zooals dat bij het schilderGUSTAV GLtiCK, op naam van SWAT.
1) Zeitschriftf. Bildende Kunst II p. 43.
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werk
Zacht

LUCAS ook dikwijls het geval is, wel lichtend, maar tevens wat bont.
roze, lichte gelen en groenen vallen het meest op. 1) Het vleesch is met

van

overal doorschijnt.
waar de energieke
dunne verf gegeven,
onderteekening
door
haar
wat
harde
der
is
die teekening
behandeling
wangpartijen
(Jozef).
Typisch
Ze heeft dit met bijna alle aan JAN SWART toegeschreven
teekeningen
gemeen.
aan SWART is dan bovendien het groepje
voor de toeschrijving
Geheel overtuigend
van twee Turken op het tweede plan en, vooral, die groep van vier figuren iets
zeer

de rugfiguur vooral, met den in
in den achtergrond.
De hooge cylinders,
ze zijn ons van de houtsneden
loodrechte
mantel,
goed
plooien
neerhangenden
de
den
werkt
dan
In
dit verband
bekend.
liggende
groote, op
voorgrond
nog
tulband bijna als een signatuur.
verder

SWART JAN VAN MANDER
denkt dat hij dien naam naar zijn Mooren-koningen
draagt
nog niet op goede
der
en
niet
fraaie
Een
Aanbidding
weinig origineele
toegeschreven.
gronden
kan men echter wel, als schoolwerk, met
in het Museum te Darmstadt
Koningen
Zoowel
de Madonna als het Kind hebben
meester
in
verband
den
brengen
Andere

trekken

schilderstukken

met dezelfde

dan

deze

zijn

stuk gemeen.
van het Antwerpsche
in
HOET's
dat
catalogus
zij nog vermeld

figuren

van schilderijen
Volledigheidshalve
twee aan JAN S\\'ART toegeschreven
genoemd.
Op een
schilderstukken,
worden
van
Swart
20
werd
Jan" voor 7 gulden
"een Bordeeltje
April 1700
veiling van
Nieuwe
Verbond" door
oude
en
een
van
verkocht.
"Het
23
Juni
1722
veiling
Op
10
voor
20
SWART JAN,
gulden
stuivers. 3)
1) Maria: donkergroenkleed, zeer licht-bruin haar. Jozef: roze mantel met groenige kap over violet:
achtig-grijs onderkleed. Knielende koning: lichtgeel met blauwige schaduwen,roze, zwart. Staande honing·
donker-bruinig-zwartmet hermelijn over steenrood, muts lichtgeel. Moorenkoning:witte draperie met zeer
licht geel ornament over een mantel van goud-brokaat (granaat-patroon; donkergeel); wijde mouw licht-roze
en licht-groen ;muts steenrood.Achtergrondfigurenrechts: geel, lielit-violcten groen-geel,grijs en roze, gordijn
rechts: licht-geelmet grijs-groenigeschaduwen. Landschap achter : groen-grijs.
2) Zooals ook geschiedde in de Duitsche uitgave van den Catalogusder Tentoonstellingvan Noord
NederlandscheSchilder-en Beeldhowvkunstvoor 1575te Utrecht (3 Sept,-g Oct. igi3) waarhet stuk als No 96
tc zien was.
3) HOET,Catalogus van schilderijen deel I, pag. 57, No. 69, en pag. 264 No. 74.
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.

5. Jan Swart. - Joab kust en vermoordtAmasa.

Houtsnede.

,

TEEKENINGEN.
aantal

wordt JAN SWART
teekeningen
Dit
de kenners
toegeschreven.
geschiedt
bij stille overeentegenwoordigh
de
van deze groep
komst. Niemand heett het nog noodig gevonden
toeschrijving
66n
hand
in
van
te
zonder
die
zijn,
geschrifte
twijfel
verdedigen. Inder.
teekeningen,
SwART's
zekere
uit
de
werken,
daad is voor allen die
houtsneden,
zijn typendezer attributies
en zijn teeken-eigenaardigheden
voorraad
kennen, de juistheid
heeft de meester blijkbaar slechts zeer weinig
Gesigneerd
vrijwel onaanvechtbaar.
Een

reeds

vrij "groot

geworden

door

met het monogram
Het eenige mij bekende, evenals de houtsneden
teekeningen.
van
een
is
der
een
fragment
Aanbiddiag
I<oni>igen in het
blad,
J. S. geteekende
Prentenkabinet
Juist dit Kabinet heqft in de laatste jaren het aantal
Berlijnsche
door
nieuwe aanwinsten
van oud
en nieuwe attributies
zijner SwART-teekeningen
van elders minder bekende allegorische bladen bezit - ook met merkwaardige,
blad vertoonen
daar eenige andere
Beter dan het gesigneerde
snel zien toenemen.
SWART's teekenstijl. 2) Van deze kan de fraaie, door GUSTAV GLiiCK nog
teekeningen
als VELLERT gepubliceerde,
Doodendans-voorstelling
3) meer algemeen bekend zijn.
Het blad staat, meen ik, in nauw verband tot een reeks der Zes Triomfen, welke
verzamelaar
EUG. RODRIGUES dezen zomer aan de
Parijsche
verdienstelijke
van Noord-Nederlandsche
Schilder- en Beeldhouwkunst
Utrechtsche
tentoonstelling

de

1) Gereproduceerd in Zeichnungenalter Meister im Kupferstichkabinettder k. Museenin Berlin(Zweiter
Band XXII G). Juist deze teekening zou men, zonder het monogram,niet zoo spoedig voor ecn werk van
JAN SWARThouden.
2, Een "Verloren Zoon bij de zwijnen"(No. 5636)staat zeer sterk onder invloed van DuRER'Sbekende prent.
3) Jahrbuch der KunsthistorischenSammlungendes AllerhochstenKaiserhauses.Band XXII, Tafel VII.
FRIEDLAENDER
was, meen ik, de eerste, die de foutievetoeschrijvingaan VELLERTverbeterde.
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leende

I). Het van boven afgeronde
is het zelfde
formaat
en ook
de
maten
komen

bijna precies overeen. Van de
reeks vermelden
Parijsche
wij
hier den Triomf van den Dood,
was dit de strenge
Misschien
allegorie
venster,
stelling

in het
waaronder,
de Berlijnsche
voorals de meer praktische

haar plaats moest
toepassing
vinden. Dat deze en trouwens
alle
van
bijna
teekeningen
SWART voorbeelden
voor glasschilders waren, acht ik zeker.
De techniek,

bijna steeds bruin

gewasschen
penteekening,
maakt ze - evenals VELLERT's
ook bruin
bladen
bijgewasschen
zonder geschikt voor den met
meestal

grijs,

soms

de

grisaille-couche
opereerenden
Dit
verklaart
6. Jan Swart. - Gideon's schapenvacht.
Houtsnede.
glasschilder.
ook de soms wat slordige uitwat
al
te
zeer
ter
veelal
omtrekslijn.
aangedikte
voering, de,
verduidelijking,
vindt men, behalve
In den teekeningen-catalogus
der Utrechtsche
Tentoonstelling
de zes triomfen
van den heer RODRIGUES, nog een hem behoorend
eenigszins
die het Amsterdamsche
Prentenafwijkend blad (No. 5 t) en de vier teekeningen
kabinet bezit, beschreven.
Een van deze laatste, een Maaltfd
Va1t een Oostersch
Vorst, heeft MOES reeds voor eenige jaren met SWART's naam in het groote
Amsterdamsche
Dit
Teekeningenwerk
2) in voortreffelijke reproductie gepubliceerd.
blad leent er zich misschien het best toe om de overeenkomsten
van SWART's
1) Nrs. 34-48 van mijn in het Supplementvanden Catalogusdier tentoonstellingopgcnomenbeschrijving
der Teekeningen.In de eveneens bijL. E. BoscH te Utrecht uitgegevenDuitsche bewerkingvan den catalogus
is de beschrijving der teekeningen achterin geplaatst. Helaas is daar echter een "AntwerpenerMeister"die in
plaats van het nummer 53, 43 gckregen heeft, midden tusschen de aan SWARTtoegeschreventeekeningen
in geplaatst.
2) Oude Teekeningen van de Hollandsche en Vlaamsche School in het Rijksprentenkabinette
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en van zijn houtsneestijl
doen uitkomen. Een ander

teekente

Amsterdamsch
heel
heeft

blad, dat gedezelfde
stijlkenmerken
als de Maaltijd, maar dat

minder

goed is geconserveerd,
is de Rfke Man en de aY1ne
Lazarus
(TeekeningencataloNo. 41) die wij
gus Utrecht
hier

atbeelden

door

enkele

(Pl. IV). Het
harde lijntjes sterk
gemodelleerde
gezicht van den
de
rechts,
Rijke,
profielkop
de aardige dienaar
daarachter

die een schotel gaat opdienen 1)
de groote, op den voorgrond
bij wien
liggende Lazarus-figuur
het boogvormig
lijntje, dat bij
zoo dikwijs de
den Meester
moet
ontbreekt

enkels

)

niet
weergeven,
maar vooral het

langzame,
slappe verloop van
de lijn, het bijna geheel ontvan kruis-arceeringen
breken
z66 sterk
met de houtsneden

7. Jan Swart. - Salomo'soordeel.
Houtsnede.
- dit alles heeft men, omdat de overeenkomsten
ten bewijze van de juistheid
zijn, tot nu toe niet noodig gevonden
aan te voeren. 2)
ving van deze en vele dergelijke
teekeningen
komt
haar
beurt
de
mijn toeschrijving
Op
Lazarus-teekening
houtsnede
een

zoo

die

op

der toeschrij-

van de groote
wijze steunen. Reeds

(Pl. III) aan SWART naar ik meen op beslissende
volmaakte
van vorm als de acanthus-dolfijntjes
overeenkomst
aanwijzen
de houtsnede
den poot van de tafel, op de teekening
de basis van de

van ornamentversieren, kan voor hem, die het eigenaardige
te onderscheiden,
dat deze
overtuigend
zijn. Het is merkwaardig
zoo
de
met
elementen
vertoont
medaillons
teekening
imperatoren-koppen
1) Men vergelijke voor dit blad en de straks genoemde houtsnede, den schilderachtigen tekst in
VORSTERMAN's
Bijbel, LuCaS 16: "Daer was een rijc man, die met purpuren ende siden gecleet wert, ende
»adt dagelyx leckerlyc.Ende daer was een brootbidder genaemt Lazarus, die voren zijn dore lach, volSweren,
.,ende begheerde versaedt te worden van die brocken die van des rycken tafel vielen. Maar die honden
,,quamen ende lecten zijn sweren." In de latere teksten is het "ende adt dagelyx leckerlyc" door "levende
allen dag vroolijk en prachtig'' vervangen.
2) Wat den dikwijlstoch waarlijkal te dilettanterig-driftiguit den hoek komenden YON\VURZBACH
natuurlijk niet het recht gaf bij MoEs' toeschrijvingvan den Maaltijdvan eene "ganz willkiirlicheTaufe" te
KiinstlerlexiconII pag. 683.)
spreken (Niederliindisclies
gecanneleerde
vormen
weet

zuil
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-

die

ook

met bovengevan JoRG BREU
DEN JONGEN vergelijkbaar
maken.
aan SWART
Dat de toeschrijving
noemde

haar

houtsnede

deze groep teekeningen
op
een reeds vrij oude traditie berust,
bewijst het hier afgebeelde blad :
van

Circe
verde

met haar

tot dieren

minnaars

aan den maaltijd
dit keer het

(P1. VII).

betoo-

Hoewel

wat mager is, en de
lijnenstelsel
vier dierkoppen
zich niet tot gemakkelijkestijivergelijkingleenen,
doen enkele details (weergave
den
rechte

van

enkel,
gezichtstype
Circe,
val van het tafelkleed) den

dit blad met de hieringewijde
boven
besproken
groep teekeningen in een vast verband brengen.

En

een oude hand

schreef

"jAN SWART
op deze teekening:
van
der
Gouwe"
i.
(d. van Gouda).
Houtsnede.
8. Jan Swart.
de
keeren
naar
IsraElieten
weder
Jeruzalem.
Cyrus doet
Het blad heeft deel uitgemaalt
zich nu in het Goethe-Haus
bevindt
en
van GoE'rHE's teekeningenverzameling
te Weimar.
dieren
de tafel waar vier harer in verschillende
presideert
genoegelijk
het schip van Ulysses.
Ver in den achtergrond
minnaars aanzitten.
veranderde
dat
de
is
Het
vermakelijke voorstelling den dichter heeft geboeid.
begrijpelijk
Ik herinner mij niet dat deze stof ergens anders in de kunst dier dagen behandeld werd.
die onder invloed der Neurenbergsche
humaOok van de Duitsche "Klein-Meister"
Circe

nisten met voorliefde
Een
verzameling

in beeld brachten, ken ik haar niet.
onderwerpen
der Koningen
een
uit de
blad,
£anbidding
stichting te Haarlem, wordt hier, juist om die afwijkingen,

mythologische
sterk afwijkend

vrij
van Teyler's

(Pl. VIII).
nog gepubliceerd
De met grijs gewasschen
draagt een valsch Durer-monogram
penteekening
met potlood:
SWART JAN.
Op de achterzijde
dat de hand van onzen meester
Veel is er in de wat zware lijnvoering
doen zeer sterk
Ook
van
eenige koppen
achtergrondfiguren
schijnt te verraden.
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Het meest
denken.
die mosch-begroeide
schijnt
boomtak
voor JAN SWART te
pleiten. Bij zijn Duitsche tijdgenooten - bij de meesters der
aan hem

"Donau-schule"
zoogenaamde
- komt deze opvallende eigenzeer veel voor; bij
aardigheid
Ik
zelden.
Nederlanders
de
op het oogenblik alleen bij enkele, gewoonlijk late
Scorels genoemde schilderstuk.
zou haar

bij SWART : zijn schilderij in Munchen, een teekening
van hem in het Amsterdamsche
ken,

jaar
1) en, honderd
SEGHERS
HERCULES
bij
kunnen
aanwijzen.
Diti zijn
overeenkomst
eenigepuntenvan
der Haarlemsche
teekening met
Kabinet
later

SWART'S oeuvre.

9. Jan Swart. Esther voor Ahasverus.

Houtsnede.

Wel afwijkend zijn echter de
en de overdreven
slankheid
lengte harer figuren, Hiervoor
zou ik slechts de analogieën -

zeer getemperde
houtsneden (afb.
op twee der hier aan hem toegeschreven
- de man op den voorgrond
rechts
10; Pl. II) en op het Munchener schilderstuk
kunnen
linnen
om
vinden. Deze lange figuren,
wier kleederen
als vochtig
het lichaam schijnen te plakken, schijnen wel overgangsvormen
tot den HEEMSToch
ik
dat
laat
we hier een werk een
werk? - van
KERK-stiil.
geloof
doch

SWART voor ons hebben. Mocht deze toeschrijving
zou men, gedachtig
aan van MANDERS mededeeling

niet onhoudbaar

blijken

dan

dat SWART'S schilderwijze
veel op die van SCOREL geleek, misschien
ook onder de straks genoemde,
late ScoREL-stukken meest Aanbiddinge1z der Konitigen dikwijls betwijfelde
SWART'S hand mogen gaan zoeken.
zeer

Het

is waarschijnlijk

minder

bekend

dat zich in Parijs

1) Suzannaen de Ouderlingen.Tentoonst. Utrecht, Teek. No. 49.

behalve

de

teeke-

Pl. VIII. JAN SWART? -- De aanbidding der Koningen.

Gewasschen penteekening.
(Haarlem. Teyler's Stichting).

PI.IX. JAN SWART. - (Esther voor Ahasrerus.

Gebrand glas.
Nederlandsch
Amsterdam,
Museum).
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der versameling
RODRIningen
GUES, ook in het Louvre en het
Prentenkabinet
der Bibliotheque
Nationale werken van JAN SWART
In

bevinden.
vinden

zich onder

der Hollandsche
den

het

van

Louvre

be-

de Anonymen
school twee bla-

SWART:

een

Sprinkreeds
hanenplaag
(No. 23,204;
door DtiLBEr?G in zijn Frtihhollander

in Paris

en
gepubliceerd)
met
Vier
teekening
groote
figuren (No. 23.203) waarvan mij
de zin niet duidelijk
was. Ook
onder de Duitsche anonymen trot
een

ik drie teekeningen
die ik SWART
toeschrijf, aan I) In de Bibliotheque
res.)

Tobias

schijnt

het Leipziger

vond

(Dessins
ik een reeks

B.

36.
van zes

met de Geschiedenis
teekeningen
van Simson, een M aaltijd en een
voor een Vorst. Van
Krijgsman
Houtsnede. den krijgsman
teekende ik vluch-

10.jan Swart. - De profeet jesaia.
tig aan dat hij misschien
Een
reeks
van acht

Nationale

naar

van MANTEGNA gecopieerd
was.
uit een geschiedenis
penteekeningen

een figuur

gewasschen
Museum

van

te bezitten. 2)

GEBRAND

GLAS.

zijn, zooals reeds werd opgemerkt,
Bijna al de hier besproken
teekeningen
voor glasruitjes
Het ligt dan ook voor
het best als ontwerpen
te beschouwen.
naar
de hand onder wat ons aan Nederlandsch
gebrand
glas is overgebleven,
zal
zulk onderzoek
werken van onzen meester te zoeken. Geheel zonder resultaat
niettegenstaande
het Nederlandsch

de zeldzaamheid
Museum

voor

zeker niet blijven. Zoo bezit
van het materiaal
en
Kunst
te Amsterdam
althans
Geschiedenis

1) No. 19.002: Cyrus doet de Israelieten wederkeerennaar Jeruzalem ? ;No. 19-003:Christus drijft
duivelen uit de zwijnen ; No.19004: Vrouw door twee krijgsknechtenvoor een zittend koning gebracht.
Voss : Ausstellungvon Handzeichnungenalter Meister imMuseumder BildendenKiinste
2) Zie HERMAN
zu Leipzig (Sommer 1913) in Zeitschriftfiir blldende Kunst N. F. XXIV. Achter den bij SEEMANN
verkrijg
van
dit artikel is de door Voss samengesteldelijst der tentoongesteldeteekeningen
baren "Sonderdruck"
der
maten
De
Tobias-reeks
te
De
aan
SWART
steunt op het
afgedrukt.
toeschrijving
schijnen243 X 173 zijn.
Naar CAMPBELL
DODGSON
gezag van FRIEDLAENDER.
mij mededeeldeis het Londenscheprentenkabinet zeer
onlangs in het bezit gekomen van een blad - van boven rond - dat eveneenseen episode uit het I'obiasbezit dit kabinet, volgens DODGSON,
verhaal geeft. 73Bovendien
een vijftientalteekeningen van dezen meestcr.
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' ??n
ruit die ik sinds langen tijd
'
aan JAN SWART zelt toeschrijf.
Het is de hier afgebeelde Esther
voor Ahasverus

(Pi. IX ; de maten
zijn 228 X 181). Het ruitje is in
- die
ietwat
bruinige
grisaille
wel overeenkomt
met het bruin

veelal
teekeningen
met veel goudgewasschen zijn
Voor SWART
uitgevoerd.
geel
waarmee

de

de

pleiten
gezichten,

sterk

gemodelleerde
van alle ach(Oosterling

de typen

tergrondfiguren
met hoogen hoed man
zienlijk
heer). De vrouwen

aan-

zijn
met die van het Esther-

het best

prentje van den bijbel van VORSTERMAN (afb. 9) te vergelijken.
Beide

Esthers

de vorsten
primitieve
eenkomsten

evenals
dragen,
een eigenaardige
wat
De overpunt-kroon.

zijn zoo sterk dat men
de bijbelillustratie
voor

11.Jan Swart.
Houtsnede. wel bijna
De vrouw op het scharlakenroodbeest.
de
de dateering
dateenng hvan
t 1 thet glas-ontwerp
Maar niet het ontwerp alleen van dit ruitje schrijf ik
1528 mag gebruiken.
op

misschien nog iets meer
SWART toe. In de zware, slappe, door laet glas-materiaal
dan gewoonlijk
uitgevloeide
lijn, zie ik wel degelijk SwAR'r's eigen hand. Veel
minder zeker ben ik van een boven dit ruitje hangende Bruiloft van Cana. Veel is
dat aan
en in de drapeering van
Christus' kleed,
er, vooral in de achtergrondfiguren
van SWART zou kunnen doen denken. Als bij de teekening
een laat ontwerp
in Teyler doen echter de lange figuren twijfel rijzen en ook de uitvoering is zwakker.
De techniek
nie:-korrelige
grisaille - wijst, meen ik, naar een iets lateren
tijd van ontstaan. I)
De eerste resultaten van pogingen in gebrand glas SwARTS'stijl te vinden zijn,
ik
naar
eerst onlangs bemerkte, in HERMAN SCHMITZ' fraaie werk: "Die glasgemalde
des k6niglichen
in Berlin" gedaan. Ook de beide hierboven
Kunstgewerbe-l\1useums
besproken
p. 75) als ''Idem JAN SWART nahesteruitjes [worden daar (Textband
1) De beide ruitjes zijn in 8En raam gevat, dat het inventarisnummer10180 draagt.
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hend"

terloops

echter worden drie ruiten van
1) Met meer overtuiging
als "Stil des JAN SWART um IS40"be(No. 1I5-117)
den tekst met twee zonder twijfel echte SM'ART-teekeningen
2)

genoemd
Museum

het Berlijnsche
schreven en tusschen

129). Het is mij niet mogelijk naar de kleine afvan den
twee dezer toeschrijvingen
(terugkeer
juistheid
beeldingen
van Cana) te beoordeelen..
Zoon en Bruiloft
Voor zoover ik mij nu
Verloren
met
kan
vormen
meer
overeen
het
tweede der bovengeoordeel
komen
een
zij
afgebeeld

(afb.
de

128

126,

en

van

in te zien. Het
en zou ik dus geneigd
ruitjes
zijn er leerlingenwerk
door
SCFirsIT2
van
een
van
Christus,
op pag. 75 van zijn
opstanding
fragment
heeft zeker met SWART niets te maken. Het is een copie - of
tekst afgebeeld,
- naar een blad uit JACOB CORNELISZ.' ronde houtsnee-passie
een falsificatie?
3)
is het Esther-ruitje
Museum
Naar mijn meening
van het Nederlandsch
noemde

het

meest

om

geschikt

verdere

bij

toeschrijvingen

aan SWART als toetssteen

te dienen.
HOUT-SCULPTUREN.
Het
paneel

die

Nederlandsch
uit

de

Museum
Kerk

Groote

bezit drie hoog-reliefs
te Gouda
afkomstig

op vierkant eikenhouten
zijn. De in medaillons

der Koning-en (Pl. X), De doop in den
zijn De aanbidding
gevatte voorstellingen
verklaard
Jordaan
sujet waarin ik een
(Pl. XI) en een nog nooit voldoende
meen
te
de
van
Sacrament
van
Biecht
zien
het
mogen
voorstelling
(Pl. XII). De vrij
gebleven hoeken van ieder der paneelen zijn met vier in blad- en dierkop-ornament
eindigende

putti

gevuld.

De

stukken

die

M. in het vierkant meten, zijn
dat misschien een lichtgrijs-wit,

o.64

bruin-geel,
gepolychromeerd
(rood, licht-violet,
blauwe tint heeft gehad, en vernieuwd
goud).
Ze zijn gecatalogiseerd
4) als Noord-Nederlandsch

werk

van het begin

der

1) Het Esther-ruitjeheeft de schrijverweliswaarvoor een,,Salomoen de koninginvanScheba" aangezien.
2) Uit een reeks van negen, geschiedenis van den verloren zoon, in het Wallraf Richartzmuseum
te Keulen.
3) Over het algemeen is het weinige, dat het BerlijnscheMuseum aan Nederlandschglas bezit, van
ENGEBRECHTSZ
aan CORNELIS
niet zeer hooge qualiteit. In de door SCHMITZ
toegeschrevenruitjes, die ik
reeds eenige jaren ken en waarvanik mij indertijd fotografieLnliet maken, geloof ik niet. Ook de door hem
aan JAN VANSCORELzelf toegeschreven vier voorstellingen met de geschiedenisder Apostelen (afgeb. op
Tafel 25) schijnen mij, naar de afbeeldingen te oordeelen, veel bevreemdendste hebben. In alle geval zou
in zien. Daarentegen schijnt mij het als Haarlemsche school onder
ik er eerder werk van een SWART-leerling
als echte
KUNSTte zijn. De elders door SeHMITZ
No. 122 afgebeelderuitje een echte PIETERCORNELiSZ.
in Bode's verzamelingken ik van twee voortreflelijkefotografieen. Het zijn,
VELLERTSbesprokenrondschijven
evenals een Bergpredikingin het Musee du Cinquantenairete Brussel, zonder twijfel latere naar VELLERTS
teekeningenuitgevoerdeglazen. De botte omtrekslijnender gezichtengeven daarvan voldoendebewijs.
4) Catalogus van de Beeldhouwwerken(1904) Nrs. 120-122. De stukken zijn afgebeeld bij PIT :La
NOTTEN Die
:
Sculpture Hollandaise au Musee National d' Amsterdam PI. XXX en bij VOGELSANG-VAN
Holzskulpturin den NiederlandenII Taf. XXXVI.
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XVIe eeuw,
Niederlanden"

daaraan
in het tweede deel van "Die Holzsculptur
in den
dat ze een sterken Duitschen
nog is toegevoegd
(ALDEGREVER)
Dit gaf den schrijvers
invloed
verraden.
zelfs aanleiding
dit keer achter de
een vraagteeken
te plaatsen. 1)
"Niederlandisch"
qualificatie
Toch is er, naar ik meen, 66n naam, die het ietwat bijzondere
aspect
dezer

terwijl

werken

te midden

der andere Nederlandsche
van den tijd, onsculpturen
....
het
is
die
van
middellijk
JAN SWART. 2)
Ik geloof dat het uitspreken
van dezen naam wel "einleuchtend"
mag
die we bij SWART aantroffen,
heeten. Al de eigenaardigheden
de typen waardoor
en prenten zoo gemakkelijk
herkenbaar
voor ons werd,
hij in zijn teekeningen
we treffen ze ook hier aan. De man met den hoogen hoed, de Oosterling met den
verklaart:

tulband, de rijk gekleede heer met de laag uitgesneden
eigenaardig
gevormden
het
barok verradende
overdreven
reeds de naderende
schoenen,
sterke,
bijna
modele der gezichten,
dat alles vindt men hier terug. Het zal gemakkelijk
vallen
in de deze studie
illustraties
te
vinden
de
vergezellende
aequivalenten
3) Het
komt bovendien
zeer sterk overeen met dat op het Esther-ruitje.
vrouwentype
De bewering dat aan deze Goudsche sculpturen teekeningen
van JAN SWART
VAN DER GOUDE ten grondslag
vinden.
liggen, zal dus wel niet veel tegenspraak
Maar ik zou verder willen gaan. De wijze waarop in langzaam-slap
beloop de
men zie vooral het kleed van den priester plooien der kleedijen behandeld
zijn
in de gezichten,
en het jukbeen worden geaccentueerd :
de wangpartij
waarop,
het geeft, in het plastische
de eigenaardigheden
van SV'ART's
getransponeerd,
zoo geheel, dat ik zeer sterk geneigd
teekenen vooral van zijn houtsnee-hand
aan hem zelf toe te schrijven.
ben ook de uitvoering
van dit beeldhouwwerk
als
in dezen tijd nog een snijder van hout-prenten
Het is zeker verrassend
zal men, naar ik meen, die verrassing
te zien optreden.
Toch
beelden-snijder
moeten aanvaarden.
Ook de polychromie,
met de opvallend lichte bijna witte gewaden en tusschenvan SWART haar
tonen als licht-violet,
vindt in het schilderwerk
bruinig-geel,
aequivallent

4)

.

invloed in diens prentwerk
1) Ik zelf herinner mij trouwens naar de bewijzen van ALDEGREPERS
gezocht te hebben.
2) Een weifelentusschen Duitsch of Nederlandschis overigens bij werken van dezen meester volstrekt
hiervoorbesprokenDoodendans-teekening
niet onverklaarbaar. Het was niet de eerste de beste die op SWART'S
schreef.
van het BerlijnschePrentenkabinetden naam "H. ALDERGRAFF"
3) Zeer treffende overeenkomsten vindt men ook op de in MoES' teekeningen-werkgefacsimileerde
Maaltiid van een Oostersch Vorst.
NoTTEtr:"Die Bemalungder drei
4) Onjuist lijkt mij dan ook de opmerking van VOGELSANG-VAN
Reliefs ist aus späterer Zeit". Toegegevenkan worden dat het goud nieuw werd opgebracht en dat misschien
nog enkele andere kleuren plaatselijk zijn opgefrischt.Veel is dat echter, naar mijn meening, niet.
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De lezer zal de
ick met gheenen vinger te wysen".
aan
het
citaat
eind
van
dit
ironie
wat zelfgenoegzame
mijner lange opsomming
zal
ook
de
minder
historisch
zich
Wisschien
misschien
aangelegde
vergeven.
van
SWART's
laatste
of
een
reconstructie
oeuvre, zooals de
tijden beproefd
afvragen
zonder twijfel.
werd, werkelijk wel de moeiten loont. Hierop zou ik antwoorden:
wercken

"Sijn

Van

weet

doorvorschte
onze tot nu toe met wat al te veel voorkeur
kunnen missen.
enkele der vele petits-maitres
misschien,

wij,
kunstenaar

I 7de eeuw zouden
Elke Hollandsche

:be eeuw, wiens beeld zich
der nog zoo weinig bekende
daarentegen
is van groot belang.
verscherpt,
acht ik JAN SWART trouwens volstrekt niet. Zijn werken
Een klein.meester
hebben
zelfs, meer dan die van LUCAS VAN LEYDEN, zooals wij zagen iets van
allure, die tot het beste
gingen zoeken.

die Italiaansche
der Alpen
Het

van wat we aan gene zijde

oeuvre zou ook den modernen kunstenaar
van zijn xylographisch
men er de qualiteiten
van
goede winst kunnen brengen. Wanneer
zal
er
verwonderd
over
men
dat
het
tot
nu
zoo
zijn
waardeeren,

bezien

en illustrator
heeft

zal b ehooren
-

leeren

door de houtsneden
geheel
in de schaduw werd gesteld.

van
Het

LUCAS VAN LEYDEN en van JACOB CORNELISZ
heeft de soepelheid, die de laatste nog volkomen

meer dan Lucas' houtsneden,
het veel, misschien
van dat
de onbevangenheid.
is van alle nieuwe kunst:
is
Opvallend
komt zeer zelden voor.
de simpele wijze van schaduwgeving.
Kruis-arceering
de
meester
zich
met
een
enkel
Meestal
plan van niet zeer dicht
vergenoegt

mist.
wat

Maar

het

toch

hield

kenmerk

Ook de schaduwpartijen
blijven daarlijnen.
evenwijdige
geplaatste
is
In
en
de
laatste
mistijden
transparant.
eendergelijk
systeem
levendig
in het etswerk van ANDERS ZORN toegepast.
schien het meest consequent
naast

door

elkaar

VAN

LIJST

DOOR

HOUTSNEDEN

I.

Christus'

Met het monogram gesigneerd.
und Holzschnitte
MANN : Kupferstiche

SWART.

JAN

Sch<epspredihing.
(H. 238, br. 363 mM. Pl. I; ook afgeb. bij LIPPEalter Meister III, 48).

Graveur VII pag. 492, No. I (Als
BARTSCH : Le Peintre
PASSAVANT: Le Peintre Graveur III pag. 14, No. I.
,
t–K
Copie door den monogrammist
II.

Prediking

van Johannes

monogram mist

den Dooper

zeer klein: Doop van Christus). Met het monogram gesigneerd.
(in den achtergrond,
X
105 mM.), Londen
(134 X 114 mM. Atkomstig
uit de verzameling
Berlijn (130
HOLTROP).
Door

CAMPBELL DODGSON in
der

Kunst
(Beilage
dltiaende
WURZBACH Niederl.

zooals

van

Tlerzoeking

ftir Verfiel-

33 gepubliceerd.
N°. 3.

Christus.

Met het monogram gesigneerd. Berlijn (135X113
mM.). Pendant van N°. II,
DODGSON, die het blad terzelfder
plaatse publiceerde,
opmerkte.
van

IV. Besnfdenis
Londen
GUSTAV

X

(197
PAULI's H.

DODGSON,
Kunst
Verfielfaltigende
Dit blad
M.

F.

volgende

141

mM.).
Beham, onder

S.

CAMPBELL

van

1910, p.
Kiinste)
II 683, Formschnitte

Graphischen
Kunstlerlexikon

III.

der Gesellschaft

Mittheilungen

behoort

prent

in

dezelfde

Hofbibliothek

(Leven

Mittheilungen

(1913

van Christus ?),

waar-

p. 16) nog de twee

der Herders.
Afgeb.

Mittheilungen

(197 X 141); Amsterdam,
1913, p. 16.
Mittheilungen
VII.

De

maaltijd

'sRijksprentenkabinet

1913, p. 16.

der Koningen.

Hofbibliothek

(195 X 144). Afgeb.

Amsterdam,

geetste

(197 X 141).

VI. Aanbidding
Weenen,

van

aan het licht bracht :
V. Aaitbidding

Weenen,

e

dit
blad
is in
copie
van
No. 1 3s7 beschreven.
Toeschrijving
in Mittheilungen
der Gesellschaft
ftir

Een

1910, p. 34, publiceerde.
tot een suite
waarschijnlijk

HABERDITZL

prenten

de

die

Christus.

van

den

(326X238).

Rijke.

's Rijksprentenkabinet

21
in twee bladen.
van een compositie
Pl. II(. Rechterhelft
in navolging
van WEIGEL'S
II. 1408 No..21
In Naglers
Monogramnisten
2
Zoll
12
beschreven
Zoll
Linien; breed 17
No. 21516
(Hoog
Kunstcatalog
Zie pag. 4-6 van de
en aan DIRK VAN STAR (Vellert) toegeschreven.
9 Linien)
studie.
voorgaande
VIII.
Amsterdam,
voorgaande

's Rijksprentenkabinet
studie.
IX.

van

Portret

St. Lucas,
(166

koning

X

108).

Pl.

II

van

Christiaan

II,

Zie

pag.

4 van de

Denemarke1/..

Amsterdam,

'sRijksprentenkabinet
(45X38m.M.)
van
een
boek
met Nederlandschen
illustratie
Borstbeeld;
tekst, waarvoor
met het Deensche
ook een kapitaal
misschien
wapen, die in VORSTERMAN's
is (fol. L 2) oorspronkelijk gediend heeft.
van 1529 afgedrukt
Nieuwe Testament
Door mij in het Prentenkabinet
en SWART toegeschreven.
X.

7°riomf

Berlijn,

van

den

Prentenkabinet
ware

Afgebeeld,op
p. 58) bij een opstel
HOLBEIN toeschreef en het

XV

onder portretten

Antwerpschen

door onbekenden

geneesheer

Jacobus

gevonden

Castricus.

(25° X 21° mM.)
der preussischen
(Jahrbuch
groote
Kunstsammlungen
aan HANS
van VON LOGA die het blad vragenderwijs

Door mij besproken,
in mijn artikel
t r 53o dateerde.
van
Meester
DIRCK
den Antwerpschen
over de houtsneden
VELLERT, als onder
De redenen die er mij nu
den onmiddellijken
invloed van dien meester ontstaan.
blad aan JAN SWART toe te schrijven,
dit prachtige
toe brengen
hoop ik in de
te ontvouwen.
bij een afbeelding,
aflevering van dit tijdschrift,
volgende
XI. Boekdrukkersmerk

van dell Antzverpsclaen

drukker

_7aii Grapheits.

des Imprimeurs
et LiAfgeb.
bij VAN HAVRE, Marques Typographiques
I pag. 189. Het prentje is door KRISTELLER terecht den Meester
braires Anversois
Ik verwijs dus naar het onder No. X
van den Triomf van Castricus toegeschreven.
gezegde.
XII.

Minnepaar.

Beuth-Schinkel
Museum;
JOSEPH
verzameling
Charlottenburg,
Weenen,
W3NSCH (135 X 106).
in Bildern I, No. 4 7 1 ,
Afgeb. DIEDRICH: Das Deutsche Leben der Vergangenheit
8
Door DODGSON in Mittheilungen
I
bespreken.
191
pag.
(Ook door
Weixlgdrtner

aan

S"rART

toegeschreven).

Het

Weensche

exemplaar

is volgens

22
bedrukt
met den titel van een overigens
DODGSON op de achterzijde
geheel
onbekend
boek over naaldte Antwerpen
bij VORS'rERMAN gedrukt
Engelsch
A neawe
as I c o cernynge
kunst :
the excellency
of the ne I dle
treatys
Worcke Spanische
Stitche and we I avynge in the frame....
enz.
XIII.
Oude
'y2g.

Illustraties

Testament

De verschillende

DODGSON, Repertorium
ook LELONG, Boekzaal

voor den Bijbel

van

Vorstermmz.

van 20 Sept, e,
1528. Nieuwe Testament
27 October
door
CANIPBELL
van
dezen
uitgaven
bijbel zijn opgenoemd
Zie
fur Kunstwissenschaft
XXIII (1900) pag. r4q.-145.
van

der Nederduytsche
Bijbel pag. 576 vv. Deze, en andere
waren,
bij VORSTERMAN gedrukte
bijbels
volgens LELONG, om de veelvuldige
en afwijkingen
zeer populair, terwijl ze den
verbeteringen
bij de Protestanten
waren. Ze werden dan
Roomschgezinden
"geweldig
tegen de borst strijdende"
meer anderen, bij plakaten
van 5 Juni 1546 door Karel V en van
ook, onder
15 Februari
i 56g door PHILIPS II verboden.
van dezen bijbel zijn reeds door DtiLBERG en door DODGSON
Illustraties
aan

SWART

toegeschreven
I).
de volgende lijst der door mij aan SWART toegeschreven
houtsneden,
van het
is
en voor de tusschen
den tekst geplaatste
gebruik gemaakt
reproducties,
in 66a band gebonden exemplaar van het Amsterdamsche
Prentenkabinet
2 ).
Voor

der Gesellsch.f. Verfielf.Kunst
1) Repertorium f. KunstwissenschaftXXI (1898)p. 45 Mittheilungen
;
igio pag. 35.
DÜLBERG
achtte slechts een 20-tal - waarvan hij er enkele aanwijst-van SWART'shand. DODGSON.
sprak van nverscheidenehoutsneden in verschillendeformaten". Van de illustraties voor het NieuweTestament
schreef hij het titelblad en de Apocalypse-voorstellingenaan SWARTtoe.
8b en 9 : tweede der beide 27 October 1528gedrukte uitgaven van het Oude
DODGSON
9) CAMPBELL
Testament; tweede druk, van 20 Sept. 1529,van het NieuweTestament, waarvan de eerstedruk 28 October 1528
gedateerd is. Het British Museum bezit nog een uitgave van 20 Juni 153r van het Nieuwe Testament
en eene van 17 Augustus 1532 van den geheelen bijbel (C. D. i i). Een exemplaarmet
DODGSONIO)
(CAMPBELL
den eersten druk van het Oude en den tweeden druk van het Nieuwe Testament is in het bezit van Mr. M.
in den Haag. De Koninklijke Bibliotheek in den Haag bezit slechts de tweede
M. VAN VALKENBURG
druk van het oude testament, gebonden met het Nieuwe Testament van 2o Juni 1531(D. K. 5,) waarin
SwART'stitelblad door een ander is verrangen en zijn Apocalypse-prentjes ontbreken. De latere op de
hebben meest grove, veclal onder invloedvan SWART'S
KoninklijkeBibliotheekaanwezigeVORSTERMAN-bijbcls
prentjes uitgevoerdeillustraties. In een O. T. van 14 Augustus 1532 (D, K. 57 ; gebonden met het ook door
DoDGSONvermelde N. T. von 17 Aug. 1532)zijn van SwARTslechts het Pascha en de Aanbiddingvan de
slang op de achterzijdevan het titelblad afgedrukt. Ook in een Oud Testament van 17 Oct. 1533 (D. K. 58)
- waarin bovendien een interessante l?igure van dat vreedsamichrijc van Coninc Salomo" en een SWART
zeer verwant groot blad: David en Uria voorkomen - zijn SwnRT'sPascha en zijn Koperen slang herdrukt.
In het daarmee gcbonden N. T. van i Jan. 1534 is gebruik gemaakt van de onder No. 6g-y genoemde
Petrus afgedrukt. Het laatste blad komt ook weer voor
Renaissance-lijstenen is ook Lucks VANLEYDEN'S
in een N. T. van 7 Nov. 1530 (D. K. 56). Het daarmee gebonden O. T. van 2ebr. 1542 heeft de straks
genoemde David en Uria en ongevoelig gesneden, SWART'Sprentjes op onbeholpen wijze imiteerende,
illustraties. SWART'S,,cyprus" en zijn Job" (de Nrs. 53 en 58 der bovenstaandelijst van bijbel-illustraties)
Yondik, merkwaardigerwijze,nog afgedrukt (gekleurd) in een medisch boek "alle practisine tot hulpe" van
2 Augustus 1530 (D. K. c5).
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OUDE

;

TESTAMENT. ,
Oude ende Niewe Testa-

. Titelprent
(275 X 68). De titel : "De BibellTgehee1e
... 'I
'" ......
is gepiaatst
ment" enz. (t I regels)
in een van negen
bordure :
blokjes gedrukte
c. Daniel,
a. Drieeenheid
in wolken, 1) b. Jheremias,
d. Ezechiel,

e. Esayas, f. Kardinaalswapen
(geschaakt
van
h.
veld), g. Wapen
Antwerpen,
Eenhoorn (VoRSTERMAN'S merk; een deel van den rechterpoot
op g),
i. Renaissance-ornamentrand.
dans les PaysAfgeb. NIJHOFF : L'Art Typographique
WILLEM
IV
VORSTERMAN
Bas, Anvers,
(d en e hebben omgewisseld).
van den titel
Op de achterzijde
30 dezer lijst afgedrukt.
De schepping
geheel zeker.

3.

De zondeval ; Genesis 3 (a 2 ; 107 X 80). Invloeden van LUCAS VAN LEYDEN's
houtsnede
I en, misschien,
Bartsch
van MARCANTOON's gravure Bartsch i.
Kain doodt Abel ; Genesis 4 (a 2 verso ; 109 X 8o). Invloed van LuCAS'eis van

Eva ;

Genesis

I

19 en

2.

4.

van

zijn de nrs.

(folio a I ; h, 170, br. 168 mM). Niet

1520 (B. 12).
De
voor Genesis 6 (a 3 ; 108 X 80). De
Genesis
5.
Zondvloed;
7, geplaatst
'
ark is met een los blokje gedrukt.
(6.) Sem en Yapliet bedekke1t, snet afgezvend gelaat, Noaclz's schaamte ; Genesis 9
(a 4 v°;
eersten

Fiedriegelijke,

108X80).
druk.

gelijkzijdige

copie

naar

de houtsnede

in den

en Melcliizedek ;
Genesis 14 (a 6 ; 1 o8 X 80). Afb. 2.
de
e1t
Genesis 18 (a 7 v° ; io8 X 80). Voorbeeld
drie Engelen ;
een der slordig gesneden
bladen.
Abraham's
Genesis 22 (b I vo; io8 X 80).
o,fferande;

Abraham

7.
8.

Abraham

9.
10.

Abraham

zegent

Genesis 27 (b 4 ; io8 X 8 1).
Jacob;
Genesis 28 (b 5 ; io8 X 8I).
Genesis 37 ( c I v° ; 54 X 82).

van

.. -

-

I I.

De Jacobs.ladder;

12.

Josef zJerkocht ;
achter rechts : Josef in de gevangenis
Josef en de vrouw van Potiphar ;
bo?
:
den Schenker en den Bakker ;
Genesis 39 (c 2 v° ; 5 5 X 84).
en
de
de
runderen
in den achtergrond
Pharao's
Jozef z>erklaart
droom;

13.
14.

. koren-aren ;

Genesis

4 ? (c 3 v °; 5 5 X 84).

1) Te vergelijkenmet een bij MUTHER:
Die Deutsche Biicherillustrationder Gothikund Frahrenaissance
op p ag. 281 gereproduceerdblad.
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t 5.
16.

17.

met zJn broeders;Genesis
43 en 44 (c 5 vo; 55 X 84).
Yozef s maalti/d
Genesis
en
Manasse ;
Jacob zegent Ephraim
48 ; Jacob voorzegt zij*n zonen
wat hen zal yeschieden in de laatste dagf.1z; Genesis 49 (c 7 vo; 108 X 80).
Exodus
Mozes en het brandende
in een slang
3 ; Mozes'staf
doornenbosch;
4 (d 2 ; 108 X 80).
veranderd;Exodus

18.

door zweren,
De Egyptenaren
Io8 X 80).
10(d4vO;

19.
20.

i 2 (d 6 ; i 88 X 8o).
Het Pascha ; Exodus
in de Roode Zee; Exodus
Uittocht uit Egypte; Pharao's
ondergang
Atb.
3.
X 8 1)

hagel

en sprinkhanen

geplaagd;

Exodus
Mozes maakt
2 i . Manna-regen;
Kwakkels;
14; achter:
Exodus
Mara dr#zkbaar;
IS 5 (d 8vo; 108 X 82).
dè
water
uit
Mozes
slaat
22.
rots ; Exodus 27 (e 1; 54 X 84).
23. Mozes houdt z@n handen opgeheven bij den striid van Israel

9 en

14 (d 8vo; io8
het water

van

tegen Amalek;
(e IVO io8 X 8o).
de tafelen der wet; Exodus
v66r Exodus 29;
Mozes ontvangt
3 I, geplaatst
(e 2; eveneens afgedrukt f 1 vo: Mozes ontvangt opnieuw de a,it : Exodus 34 108 X 82).

Exodus
24.

Exodus

y

29.

van het Gouden Kalf; Exodus
32 (e 8; 109 X 83).
Aanbiddiiig
8
Leviticus
Atzron in hooge-priester-dracht;
(f 8v°; to8 X 8 1).
10
Nadab en Abihu door het vuur verslonden ;
Leviticus
1 vo; 53 X 8I).
van het land Chanaan; Numeri i 3 (i 3 ;
Twee verspieders
dragen een wfntros
54 X 80).
en Abyron door de aarde verzzuolgen ; Numeri 16 (i 5 ; 108 X 8o).
Dathan

30.

De metalen

31.

Bileam

32.

Strfd
drukt

25.
26.
27.
28.

slang ; Numeri 2 (i 7 ; 108 X 8 ).
en ae Ezelin ; Numeri 22 (i 8 ; 53 X 82). Afb. 12.
der Israelieten
Numeri 3z (k
tegen de Midianieten;
n 6 VOen r 8 ; 108 X 80)

33 · Twee engelen begraven lVlozes terw{jl God zegenend
nomium 34 (m 8 vO; 55 X 8 1). Atb. i.
jozua 1 (m 8 vo; 107 X 8 1). Afb. 4.
34. Jozua;

daarbij

4 vo;
staat ;

val; Jozua 6 (n 2 vo; io8 X 82).
35 Jericho's
36. Jozua hangt de vrij koningen;
Jozua i o (n 6 ; 5 5 X 82).
Gideon's
vlies
Richteren
6 (0 8 ; 1 og X 8 I ). Afb. 6.
37.
bedauwd;
38. Simson doodt een leeuw, achter : Simson draagt de poorteft van Gaza;
14 (P 4 5 5 X 84).
16 (p 5 vo; 54 X 83).
Richteren
39. Simson en Delila;

ook

afge-

Deutero-

Richteren

25
40.

de afgod der Philist?inen,

Dagon,

in stttkke1tgevallen

voor de Ark; i Samuel

5 1).

108X80).
zalft (eigenlfjk kroont) Saul tot kOllz'ng; I Samuel lo (q 6; 54 X 80).
I Samuel 16 (r 1 vo; 55X 84).
42. Samuel zalft David tot koning;
I Samuel 17 (r2vO;108X8I).
43. David en Goliath;
en
vallen in hun zwaard ;
I Saniudl 31I (s I v° ;
44. Saul
zfjn wapendrager

4I .

(q 4 v° ;
Samuel

ss X 8s).
t 3
·
70ab steekt Abner in zin lies ; 2 Samuel 3 (S 3 ; nog eens afgedrukt
45
20: 70ab ve1'moordt Amasa verrav° waar het
prentje beter 2 Samuel
illustreert
met dezelfde voorstelling
X
Afb.
55
5.Te vergelijken
derliik
80).
Veteris Testamenti.
in Holbeins Icones Historiarum
bode boodschapt David Uria's
dood; 2 Samuel i i (S 6; 5 5 X 84).
47. Absalon's dood; 2 Samuel 18 (t 2; I Io X 82).
3 (t 8 vo; 109 X 89). Afb. 7.
48. Salomon's oordeel; I Koningen
49. Elia door een raaf gevoed. I7es Heeren woord gelast Elia 'ttaar Zarepta
I Koningen
17 (x I yO; 110 X 83).
gaan;

46.

Een

te

i Koningen
21 (x 3 yO; 54 X 8 I).
7csabei' belooft 4chab Nabots wfngaard;
2
2
Elia's
hemelvaart;
(x 6 ; Io8 X 80).
Koningen
5I .
in het gersteland
in Aphesdomim,- i Kronyken I I
slaat de PhilistJncn
52. Eleazar
slecht
(z 8 ; Io8 X 80) zeer
gesneden.
wederketrett
naar -7erztzatem; Ezra I (Aa I ; opnieuw
53. · Cyrus doet de Israelieten
van
Salomo
I : Salomo's
E
I
:
Spreuken
wijsheid? - I Io X 80).
afgedrukt
op
50.

Afb.

8.

Tobias 2 (Dd 7 vO; 54 X 8 1).
blinditeid,den visch ; Tobias 5 (Dd 8 vO; 5 3 X 80).
55. De jo?ige Tobias grJpt
met
het
van
Judith 3 (Ee l; -) I09X81).
hoofd
Holofernes;
56. Judith
Esther
Esther voor Ahasverus,'
5 (ff 2 vo; 109 X 8I) Af b. 9.
.
58. Job door zi/n vrouw bespot; Job 2 (ff 6 yO; 107 X 80).
Aan het hoofd van Sinte Hieronymus
Jesaia.
Prologe
59. De profeet
54.

Tobias'

Esaiam

eens

op den
aan het hoofd van

Nog
afgedrukt
108X81).
(H3;
I (J I). Afb. 10.
het blokje van I a; op P8 v° dat van
Op MI is afzonderlijk
afgedrukt
dat van I c.
I d en op S 7 v°;
Danz'ël in den leeuze?enkuil; Daniel 6 (T 4 ; 54 X 8I),
60. God verschfjnt
droorn : de leeuwin met artndsvleug-elen
en de beer met drie ordinantien
fi I . Daniâ's
propheet

Jesaia

Daniel 7

(T 4 v° ; 108X80).

bijbel worden de twee boeken van Samuel als de twee eerste boeken der Ko1) In VoKSTEKMAN's
ningen betiteld.
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met vier vleugelev en vier hoo fde71 "en het vie7-de
Daniel's
drootn : . de luitaard
beest met tien hoornen ; Daniel 7 (T 4 vo; 108 X 8 I).
63 i Daniji"s visioen van den ram en den bok ; Daniel 8 (T 5 ; 5 2 X 8 I ).
Daniël in zijn gebed; Daniel 9 (T 6 ; 52 X 8 1).
64. De c1tgel Gabriel verschfnt
Daniel 13 (T 8; 53 X 81),
en de Ouderlingen;
65. Suzanna
66". J01ias in zee geworpen
achter ; Jonas door den walvisclz uilgespuzvd, Jonas i,

62.

en 2 (X t vo; 54 X 83). Afb. 13,
Jonas zittend onder de wilde rank ;

67.
.
68.

'

NIEUWE

Jonas

4 (X 1 vo;

53 X 81).

TESTAMENT.

Nieu
De titel: Tgeheele
(A I, 78 zo).
in een van
enz. (13 regels) is geplaatst
bordure:
negen blokjes gedrukte
' a. als
van
c. Leeuw
ia; b. Engel
Matthaeus;
Titelprent
Testament

van

.
"

e. Osch van
Marcus ; d. Adelaar van Johannes;
Lucas; f. Avondmaal;
g. Christus aan het kruis ; h.
van
i. als i. Op AI verso is
Christus;
Opstanding
f. afzonderlijk
afgedrukt).
dans les
Afgeb.
NIJHOFF, L'Art
Typographique
Pays-Bas :
Anvers, WILLEM VORSTERMAN V.

6g . Re1zaissance.omlijstz"ngen
70.

Renaissa1zce-omliistz.'nllell

(A 6 en A 8; beneden is 1 i afgedrukt).
(A 6 vo, A 7. A 8 VO).
(A 7 vO; beneden is i i afgedrukt).

71. Renaissance-oml?sting en
ziet de zeven kandelaren;
72. Johannes
Apocalypse
invloed van Diirers Apocalypse
(Bartsch 62) 1)
73.
74.
i
75.
;.
76.

Hct

i (P 2; i08 X 80); onder

bekleeden

met witte kleederen ;
6 (P4;
Apoc.
I o8 X 8 1 ). Zie Durers
B
65.
Apocalypse
verslindt
het boek ; Apoc. 10 (P 5; Io8 X 8 1). Zie Dtirers ApocaJohannes
B.
70.
lypse
vrouw en de zevellhoofdige
draak;
Apoc. 12 (P 6; io8 X 80). Zie Diirers
B.
71.
Apocalypse
De Babylonsche
hoer; Apoc.
17 (P 7 yO; io8 X 79). Afb. I I. Zie Diirer's
Apocalypse
Van de

B. 73.
niet zeer talrijke

overblijvende

illustraties

die niet door

of naar

1) Ik herinner er hier aan dat Durer in 1520 zijn Apocalypse in Antwerpenaan DIRICKVELLERTten
geschenke had gegcven en dat ook deze meester van die reeks reeds dankbaar gebruik had gemaakt. Zie
Onze Kunst, Deel X pag. 127, XIII pag. 188 en XXXII pag, 134-145. Zieook MUTTERop. cit.Taf. 221-225.
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JAN SWART gesneden

zijn noem

ik, ten slotte,

nog de volgende door

LUCKS VAIN
,

LEYDEN,. 1)
.
David

in gebed, Oude Testament
(Hh 2 vo). , - . ,
Petrus
den
Nieuwe
Testament
op
wereldbol, 2)
(0 4)
Door den Monogrammist
(G 1528)
St. Paulus,

Nieuwe

Testament

.

.:.

,

, ,

,-

..

-.

(H 1 ).

' '
met Doop en Verzocking
van Christus.
Omlifstíllg
(286 X 108). In een I53o te Parijs bij CHRISTIAN WECHEL gedrukte
van
folio-uitgave
Mela.
Pomponius
Door DODGSON (Mittheilungen
1910 pag. 34) vermeld. Volgens hem verraden de boomslag
en de duivel SWART's hand. Het blad is mij onbekend.
XIV.

Ik

heb

niet

de

hoop dat de voorgaande
lijst SWART's Xylographisch
Ze
bedoelt
slechts
de
nu
tot
compleet geeft.
gewonnen resultaten bijeen samen
te brengen. 3) Het is waarschijnlijk
dat vooral het aantal boek-illustraties
dat SWART
kan
sterk
zal
Zoo
ik het
zich
acht
uitbreiden.
toegeschreven
worden,
nog vrij

Oeuvre

dat JAN START zijn carriere als xylograaf
in het begin der twintiger
een
anderen
drukker
dan
jaren bij
Antwerpschen
VOSTERMAN, en wel bij JACOB
VAN LIESVEL?'r,
heeft. In Nijhoff 's L'Art
dans les
begonnen
Typographique
mogelijk

zijn onder Anvers JACOB VAN LIESVELDT VI twee illuvan 1526 afgebeeld (,,Simson met de poorten van Gaza"
waar ik aanloopen
voor de illustraties
van den
hoogepriester")

Pays-Bas
(I500-I54o)
straties
uit een Bijbel
en

als

"Aaron

Vorsterman-bijbel
SWART of met
hebben.

Wel

in zie. Ik durf niet beslissen
zijn
neig

van

een

ilc eerder

anderen

hand

tot

eerste.

het

of we hier
afkomstige
De andere

met vroege werken van
voorbeelden
te doen
bij

NIJHOFF

onder

DODGSON
Reper1) Conf. DuLBERG,Repertorium f. KunstwissenschaftXXI p. 44?45en CAMPBELL
torium XXIII No. 9 en 12. In de eerste uitgave van 1528 van het Nieuwe Testament zijn,volgensDODGSON
lijst) welke in de tw-eede
nog vier houtsneden van LUCASVANLEYDEN
(de Nrs. 3, 5, 19 en 17 van DODGSON'S
uitgave van het ielfde jaar niet zijn herdrukt. Men heeft, meen ik, nog niet opgemerktdat ook eenigekapitalen
van het in Leiden bij JAN SLIVEITTSZ
gedrukte Missale ecclesle Traiectensis (i514) dat talrijke houtsnedenvan
LUCASVANLEYDEN
bevat, in den Bijbel van VORSTERMAN
gebruikt werden.
2) Een afdruk van dit blad komt, zooals de hecr M.D. HENKEL
mijdeedopmerken,voor in een Deensch
L'Art Typographique: Anvers, ImpressionsDanoises 1 4. In
Ny Testamente van 1529.Afgcbeeldbij NYHOFF
denzelfdenbijbel, en terzelfderplaatse afgebeeld (ImpressionsDanoisesI 3), de Paulusvan den monogrammist(G.)
3) Ik kan, zooals ik reeds vroeger schreef (Onze Kunst, 1907 I pag. i13ii 14) niet de bekende groote
houtsnede met episodes uit het leven van Johannes den Dooper met CAMPBELL
DODGSON
(Repertoriumfur
KunstwissenschaftXXI pag. 289) aan SwARTtoeschrijven.DODGSON
steunde trouwens zijn niet dan weifelend
uitgesproken meening voornamelijkop de uiterlijke omstandigheid,dat dat blad, en Svt-Axn'sScheepspredikatie, door den monogrammistHi als pendanten gecopieerd werden.
van den bijbel van
illustraties
JACOB VAN LIESVELDT III, IV, V gereproduceerde
i 526

hebben,

Vorstermans-bijbel

met

uitzondering
te maken.

van V 25 en 26, niets
-

met de houtsneden

van
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Eerst
betreffende
Belangrijk
Pictoriae,

dit opstel geschreven
was nam ik kennis van de JAN SWART
bewaarde aanteekeningen.
bladen in E. W. MOES' op het Prentenkabinet
uit
ARENT
daarin
de
citaten
VAN BUCHEL'S Res
zijn
hiervolgende
nadat

zooals

ze door

VAN RIJN in den vijfden

Jaargang

van dit tijdschrift

in

werden

medegedeeld:
tot Leyden
V pag. 150: Totten
Booms
Oud-Holland
borgermr.
op de
met een kintgen ende Joseph van SWARTJAN. 1)
een fray Marienbeeltge
Bredestraat
van
vidi veel teekeningen
Pag. 152: 1622 apud BoISSENS te Leyden
..... SWART
JAN VAN GROENINGEN .....
excerpt

maniere van schilderen ....
SWARTE JAN compt seer op Schoreels
SWARTE JANS Leven van S. JOHANNES BAPTISTE. 2) De ijsere oude platen
een beytel gesneden.
met
sijn
De ruyters van S. JAN in hout gesneden sijn seer aertich doch zonder naam. 3)
153. JAN VAN GROENINGEN leefde bij tijde
hebbe eenige houtprenten
van hem gesien.
volchden,
Een aan JAN SWART toegeschreven
schilderstuk
Pag.

volgende

van SCOREL, dien hij seer
vermeldt

MOES nog in de

notitie:

Gekocht
door
Coll. WEIJER 1862: Christi
gevangenneming.
Verkooping
1862 pag.
des Sciences
beschreven
HEBERLE a 105 Thaler. Uitvoerig
Messager
2
over
alles
heen
: Bouri
en
V.
en
D. MARCK,
3
4 Kleef,
Wapen:
449, 450 gondië en Vlaanderen.
1) Door Mops bij de opsommingder aan JArr SWARTtoegeschrevenschilderijengeciteerd.
2) Door Movesbij de vermelding van de houtsnede der Prediking van Johannes den Dooper, ten
bewijze dat die prent waarschijnlijktot een reeks behoort heeft, geciteerd.
3) Door MOESin verband gebracht met van MANDERS:
"Turcken te paard, met bogen en pijlkokers,"
13.Jan Swart.- Jonas in zee geworpen.
Houtsnede.

'

DAS
DES

NACHLASS-INVENTAR
MALERS

OVENS

JÜRGEN
VON
DR. HARRY

SCHMIDT.

(Flensburg.)

As Inventar,

das hiermit, abgesehen von den insgesamt mitim Auszug verbffentlicht wird, enthalt
geteilten Gemalden,
nicht
den Nachlass des Malers JURGEN
streng genommen
OVENS (geb. 1623 in Tonning,
gest. den 9. Dezember
in
Friedrichstadt
a.d.
1678
Eider), sondern den Nachlass

Witwe MARIA, geb. MARTENS VON MEHRING, die
12 Jahre spater 169o im Tode nachfolgte.
Es wurde
und am 24.
zwecks
niedergeschrieben
Erbschaftsteilung
Im
und
hat
Oktober
sich der
in
unterzeichnet.
grossen
ganzen
1691
T6nning
Besitzstand
in den seit dem Tode des Malers verflossenen
Jahren unverandert
nicht mehr vollstdndig.
erhalten.
Die Gemaldesammlung
war allerdings
Denn die
seiner

ihm

inzwischen

verheiratete

Tochter

CATHARINA hatte

als

einen

Teil

ihres

Braut-

van 795 Mark, etwa ein Achtel des Gesamtbestandes,
zum grossen Teil aus
Auch was die hier aus Platzmangel
erhalten.
ubergangene,
Bibliothek anbetrifft, sind gewisse Einschtankun.
hollandischen
Werken bestehende
des Inventars
mit der von
Die Buchersammlung
ist, verglichen
gen zu machen.
schatzes

Gemalde

im Werte
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OVENS hinterlassenen,
einerseits vergrossert, andrerseits verminderf. Schon die Jahresder Ausgaben,
die nach 1678 gedruckt
sind, beweisen, dass diese Werke
nicht in JÜRGEN OVENS' Bibliothek
haben.
Sie stammen
vielmehr
gestanden

zahlen

wahrscheinlich

aus der Buchersammlung
seines
grbsstenteils
Schwiegervaters,
ein
der
1684 verstorbenen
Freund
der Wissenschaften
JENS MARTENS,
reger
war.
Die Werke,
die den von ihm mit besonderer
Vorliebe betriebenen
naturwissenschaftlichen
Studien nahestehen,
fordern geradezu
zu dieser Annahme
auf.

des

Andrerseits
ihre

schwerlich
verwandte,
selbst als
Malgerdte
das Inventar
sondern

in den Jahren, in denen die Sohne des OVENS heranwuchsen,
und selbststandig
Bucherschatz
wurden, der vaterliche
unverandert
bleiben.
FRIEDRICH ADOLPH OVENS, der Tönninger Ratsder mit der Kunst des Vaters auf gutem Fusse stand und sich auch
konnte

Studien

machten

Maler betatigte,
ubernommen sie ebenso

wahrscheinlich

nicht

nur Pinsel

und Palette, Farben und andere
vorhanden
gewesen waren, hatte
gut wie all die vielen anderen Kleinigkeiten
aufgezahit sind auch Schriften tiber Malerei und verwandte
Dinge

denselben
Weg gegangen.
die zur Kunst des Meisters
sind?

hat

denn

wenn

sie noch

es sich sonst erl<liireii, dass gerade Werke,
so ausserst
in Beziehung
vertreten
stehen,
sparlich
aus dem Schatz ihrer Juwelen, ihrem Vorrat an Kleidern und Leinen-

Auch

hat die Mutter

Wie liesse

an die Tochter
verschenkt.
Diese
bei ihren Lebzeiten
sind ebenfalls
im Inventar
nicht aufgeführt,
weil sie eben nicht mehr
um sich
waren. Das muss man im Auge behalten,
im Sterbehause
vorhanden
und Kleidern zu
nicht tiber die verhaltnismassig
geringe
Menge an Juwelen
gerat
Bestdnde

schon

war der Frau OVENS, auch trotz der vorhergehenden
Lcinengerdt
noch überreichlich
verblieben.
Schenkungen,
befindet sich heute im Besitz von Frau Professor
Das Original des Inventars
ELISABETH SCHULTE, geborene
OVENS, in Stettin. Es hat sich - ein sch6nes
auch in einer
der Pietat und der Macht der Tradition
und seltenes
Beispiel
ist
nach
dem Tode
und
von Vater auf Sohn fortgeerbt
Familie
burgerlichen
wundern.

An

gelangt. Als Erbe des Ahnherrn
eines
Besitz. Sie ist die Ururenkelin
sind auch
des Malers,
des JOHANN ADOLPH OVENS, der 1733 als Landschreiber
Sohnes
ist in Schweinsleder
in Heide in Holstein starb. Die Handschrift
und Justizrat
Sie ist 33 cm hoch und 21 cm breit. Im
und auf Papier geschrieben.
gebunden
I-II I sind
Die Seiten
versehen.
mit Seitenzahlen
sind
179 Seiten
ganzen
des Vaters

der jetzigen
Besitzerin
noch 2 Familienportrats

in ihre Hdnde
in ihrem

mit einem Stempel C A (CHRISTIAN ALBRECHT) I69I, Stempel Nro 2 gestempelt
Auf den Seiten 1-69
reicht von Seite 1-77.
Inventar
2 Schil. Das eigentliche
Auf Seite 70-76
Habe aufgezqhlt.
wird die gesamte
folgen die Obligationen,
Die
Seiten
mit Seite 76 wird das Inventar
78- 8 sind frei gelassen.
abgeschlossen.
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sie bietet ein Verzeichnis der "Losze", der
82 beginnt die Teilungsakte;
auf, es folgen
Teile, die jeder Erbe erhalten hat. Spater h6rt die Seitenzahlung
Vertreter
des Mannsstammes
samtlicher
bis auf
Aufzeichnungen
chronikartige
sind
die
AUGUST
eines
des
Enkels
Von
KARL
diesen
unsere Zeit.
Notizen
OVENS,
Auf Seite

des Malers von Wichtigkeit.
von jiiRGEN OVENS, fur die Biographie
seit langer Zeit in Eckernf6rde
damals
HOYER-MOLLER
hat
das
Pastor
des Verzeichnisses
Er lieferte 1856 eine Abschrift
Inventar
befindliche
gekannt.
der

Gemalde

an

Professor

HOYEN.

Dessen

nachgelassene
beruhen, benutzte

Papiere, die auf der
WEILBACH fur seinen

Bibliothek
in Kopenhagen
Kfniglichen
in
Doch waren die Mitteilungen,
uber
Artikel
OVENS
Lexikon".
"Dansk Konstner
die WEILBACII gab, ausserst durftig. Pastor JOHANNES BIERNATZKI, der sich um
die

der

Kenntnis

auf

Archiven

holsteinischen

OVENS beziiglichen
Urkunden,
vorhanden
sind, sehr verdient

Mitteilungen
eingehendere
- in den Handen
eines
ROELEFFS
Kieler
Auch

in

London.

Zeitung
im dem

Holstein"

von

BIERNATZKI
des Künstlers
1806/07
OVENS".

Seite
Er

uber den Inhalt
Verwandten

BIERr'ATZKI

1885 erschienenen
Werke
"Die BauProf. Dr. RICHARD

erneut

aut

aufmerksam.
466

soweit

sie

in Schleswig-

gemacht hat, gab als erster
des Inventars.
Es war damals - 1885

der OVENS'SCHEN Familie, eines gewissen
nieder in 3 in der
legte seine Mitteilungen
die ich mehrfach benutzt habe.
Aufsdtzen,l)
und Kunstdenkmaler
der Provinz Schleswig-

HAUPT, 1889 Bd. III. Seite 26/27 machte
Inventar
und seine Bedeutung
fiir die Geschichte
HANS HAMPKE veroffentlichte dann in der Kunstchronik

dieses

ff. einen

"Der Nachlass des Malers JiiRGEN
iiber den Inhalt des Inventars
und verzeichnete

kurzen

Aufsatz

gab einige Notizen
Von den Copien jedoch, die fur die kunstOriginale der Gemaldesammlung,
von derselben
sind, fuhrte er nur wenige auf.
Bedeutung
Forschung
geschichtliche
dass
es sich um den Nachlass
Das Inventar
davon,
ist --- ganz
abgesehen
im 17. JahrMalers Schleswig-Holsteins,
des bedeutendsten
ja Norddeutschlands
hundert handelt - schon als solches von hochstem kulturgeschichtlichen
Interesse.

die

musste sich allerdings
auf einen kurzen Auszug, auf
jetzige Veroffentlichung
die Aufzahlung des Wichtigsten
Eine wortgetreue Wiedergabe
beschranken.
mit allen
der Gesellschaft
Einzelheiten des Originals ist soeben in Band der 7 Quellensammlung

Die

Geschichte S. 1 - 89
fur Schleswig-Holsteinische
hier gebotene kurze Auszug gestattet uns einen
des 17. Jahrhunderts
und in
Patrizierhaus
Kiinstlers,
Schleswig-Holstein
hervorragenden
sondern vollkommen
indem
er sich
Eklektiker,

ver6ffentlicht

worden.

genauen Einblick
den Besitzstand

Aber auch der
zu tun in ein reiches
eines jedenfals

for

der allerdings wenig selbstdndig war,
anfangs der holländischen,
spdtcr der

1) Neue Forschungenuber J. OVENSI.: Name, Autograph, Bildnis des Kfnstlers. II. FamilienverhaltHauses.
nisse, Besitzstand,häusliches Leben. III. Silberschatz,Bibliothek,Gemaldesammlungdes OVENs'schen
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vlamischen

und italienischen

anbetrifft,

so

verzeichnet

Was die kunstgeschichtliche
nicht nur eine grosse Menge

Schule anschloss.
das Inventar

OVENS'scher Werke, sondern
bezeugter
vlamischer
lene Gemalde hollandischer,

auch zahlreiche

der Mehrzahl

Forschung
sonst nicht
nach verschol-

und italienischer
Ktinstler.
1)
Bei der Herausgabe
habe ich die von Biernatzki I88s genommene
Abschrift,
und Verbesserungen
die er vielfach mit Bemerkungen
versehen
hat, benutzt.
ist jetzt auf der Landesbibliothek
zu Kiel deponiert.
Diese Abschrift
Ich habe
Hierbei ergreife ich die
in Stettin verglichen.
die Abschrift
mit dem Original
Frau Prof. SCHULTE, die das Original wegen seines fur sie besonders
Gelegenheit
aus den Handel
Stelle ftir die
nicht
Werte
hohen
gibt, auch an dieser
mir
mit
der
die
Urkunde
sie
der
und
Benutzung
Liebensw?irdigkeit,
ermoglichte,
zu danken.
fiir die stete Htilfsbereitschaft
ist nach Diktat
Das Inventar
nieJergeschrieben

und

zwar

von

einem

Dass

hierfiir erforderliche
Kenntnisse
dem verschiedene
fehlten.
die
Schreiber,
falsch geschrieben
Namen fremder Kunstler
sind, macht am Ende nicht viel aus
Hinsicht
war man friiher nicht so peinlich genau wie heute. Aber
In dieser
enthalt
das in hochdeutscher
Inventar
eine grosse Menge
abgefasste
Sprache
der
und
niederdeutscher
die
Schreiber
nicht gehannt?
hollandischer
Ausdrucke,
Form bringt.
So kamen viele
oft in entstellter
hinein.
Unklarheiten
Der verstorbene
Prof. Dr. von FISCHER-BE1?TZON, Kiel, hat zur Erklarung
Material gesammelt.
Seine mir zur Verfugung
wertvolles
Ausdrticke
zahlreicher
Notizen habe ich hqufig mit grossem Nutzen zu Rate gezogen.
gestellten
zu

haben

scheint

und

deshalb

und Dunkelheiten

die Wahrung
bemerke ich, dass
Pfennig war. Der Geldwert war damals
I damalige
Mark
eher noch h6her.
Ueber

-i2

heute,
Pf. heutiger Wahrung.
= 7,5
Schilling
Zum Schluss darf ich die Leser
zum Inhalt des Inventars
Beziehungen
ich sie in der von mir beabsichtigten

I Mark

= 16 Schilling,
Schilling
bis 8 mal so hoch wie
mindestens 7
= 1,20 M. heutiger Wdhrung;
I

die irgendwelche
bitten, mir Mitteilungen,
haben sollten, zukommen
zu lassen, damit
Publikation tiber JURGEN OVENS 2) verwerten

1) Die Wiirdigung dess Inventars in kulturgeschichtlicherBeziehungsoll in einer spdteren Publikation
uber Ovens erfolgen. Sie wurde uber die der vorliegende Veroffentlichunggesteckten Grenzenhinausgehen
Dasselbe gilt von kunstgesckicktlichenUntersuchungeniiber die Bedeutung des OVENSals Maler, ilber seine
Stellung zu anderen Malern, insbesondere den Hollandern, Vlamen und Italienern. Dabei wird das weitere
tnir zur Verfugungstehende Material hinzugezogenwerden. Auchdie Schlusse,die manaus den in der Bibliothek
vertretenen Werken ziehen kann, Z. B. inbezug auf die religidseRichtung des OVENSund seines Kreises
sind einer spateren Untersuchungvorbehalten.
2) Eine kurze, vorlaufig orientierende Skizze uber OVENS,der 9 Reproduktionen von Gemalden
beigegeben sind, habe ich im Jahrgang 1913 des Schleswig-HoisteinischenKunstkalenders(Handorff, Kiel)
veroffentlicht.
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kann.

1) Besonders

noch verschiedene,
feststellen
lassen.
sich an der Hand
noch

unbeachtet

ich da an die Gemalde, von denen sich ohne Zweifel
sei es in Privatbesitz,
sei es in 6ffentlichen
Sammlungen,
Namen und lassen
unter
falscbem
einzelne
Vielleicht
gehen
denke

des Inventars
unter

Staub

sind sie auch
richtig einordnen.
M6glicherweise
Ich brauche nur an das
und Schmutz verborgen.

Universiwt
entdeckte,
v6llig verwahrloste
des OVENS
als Spdtwerk
dass sich bei der Reinigung
zu erinnern,
Gemalde
bei
nicht auch,
Warum
sollten
herausstellte.
Suchen, Gemalde
systematischem
wieder ans Licht
des OVENS noch nach Jahrhunderten
aus dem Nachlass
ktirzlich

auf

dem

gezogen

werden?

Boden

der

Kieler

an mich gelangen zu lassen.
1 ) Ueberhaupt bitte ich, etwaige OVENSirgendwiebetreffendeLVitteilungen
Erwunscht sind vor allem Hinweise auf Gemälde, Zeiclimunqen,Stiche des OVENSoder Urkunden,die auf
ihn und seine Familie Bezug haben, aber auch irgendwelcheandere mit OVENSim Zusammenhangstehende
Werke befinden muss, ist ohne Zweifel.In
Angaben. Dass sich in Holland noch eine grosse Zahl OVENS'scher
und Dr. HOFSTEDE
DE GROOTfreundlichst zur Verfugung gestellten
den mir von den Herren Dr. BREDIUS
Exzerpten aus alten hollandischen Versteigerungscatalogenkommen gegen ioo Bilder und Zeichnungen von
OVENSvor, von denen die Mehrzahlsich noch nicht hat nachweisenlassen.
OVENShat in Holland 16 Jahre verlebt und wahrend dieserZeit eine sehr fruchtbare Tatigkeitentfaltet.
Er war wahrend seines zweiten Aufenthalts 1657-1663 ein beliebter Modemalerder vornehmenWelt.

BEILAGE.

INVENTAR.
die Landereien
Es sind 6 Marschh6fe
mit 5oi
aufgezahlt.
--.
Eiderstedter
Demath
auf
M.
Weiter
taxiert.
0,62 ha),
83.000
(I
in Friedrichstadt
sind 2 Wohnhauser
vorhanden im Werte von 655o M. (S. 3). Sodann
in
Kirchenstiihle
und Tonning,
zahlreiche
Friedrichstadt
die auf 1320 M.
folgen
Demath

werden

S. 1-3
Land

sind
geschatzt
der lutherischen

in Friedrichstadt
und schliesslich
das Erbbegrabnis
in
(S. 3-4),
Kirche, in dem JuRGEN OVENS zu Fussen des von ihm gemalten
in T6nning und
war, 2 Begrabnisse
"Grablegung
Christi", bestattet
noch dispiit ist" (S. 4).

Altarbildes,
1, "worüber

S. 5-io
des Silberschatzes,
der auf 3024 M. geschdtzt
ist,
Aufzahlung
das Gewicht des Ganzen ist etwa 60 U. Viele Stiicke sind als holliindisches Silber
bezeichnet.
Es sind wenig gravierte
Sachen vorhanden,
das meiste ist getrieben.
Viele Gerate sind mit "Bildern",
d. h. mit figiirlichen Darstellungen
geschmuckt.
silberne
Das schwerste
und kostbarste
Stuck der ganzen
ist
eine
Sammlung
Silber; es istwzierverHamburger
guldet" und wiegt 6 9 15 Lot und ist 3 to M. 8 Schilling wert. Der Silberschatz
Da finden sich an Tischgerat
ist sehr reichhaltig.
viele Schalen - darunter eine
Kannen darunter
einige aus Porzellan mit Silber beschlagen
japanische,
- Loffel, Gabeln,
Messer Messer mit Silber vergoldet,
darunter Agath Salzfasser
u. s. w. AusBecher,
Teller,
Schussein,
Flaschen,
Krüge,
Pokale,
Lampette

'

mit

serdem

aus

bahrem

Gelde

Becken

Silber

und

u.

Giesskanne

von

Kamm
und Burste,
Brillenfutteral,
Lichtscheeren,
Trock
Rohrstock
mit Silber
spanischer
Puppengerät,
beschlagen,
Schlaguhr,
An
Pittschir
mit
Silber
Schreibtafel
Stock (Billardqueue),
beschlagen.
Ring,1)
(S. 10-1 I)
"eine gfldene

aufgefuhrt:
2 güldne tombacksringen

a.

sind 483 M. vorhanden.
Unter dieser Rubrik werden u. a.
Medaillie
mit Ihre Hochfürstl. Durchl. Bildtnciss (40 M.)2)
ring mit I vier Eckigten
(44 M.), I kleiner Diamantiner

1) Pettschaftring zum Siegeln. Das Siegel des Masers hat sich auf einem eigenhandigen Briefe aus
Amsterdam von 1662 (Stadtisches Archiv, Friedrichstadt) und einem Briefe der Witwe von 1678 (Reichsarchiv, Kopenhagen) erhalten.
ALBRECHT,
Herzog YONHOLSTEIN-GOTTORP
regierte von i4,59-r5gq.
2) CHRISTIAN
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Stein

(42 M.), ein
I geprag
auff die
Silbernen
platen von
Turkos
(TJrkis),

silbernes

auff Flinken
Leich procession
Geprag
(10 M.)I),
von
Coverden
2
kleine
auff
Portraits
Belagerung
(4 M.) 2)
dem verst. Herzog FRIEDRICH 3) und CHRISTIAN ALBRECHT,
I kleiner Smaragd,
I Klein Rubin,
stein,
I perl,
I probier

I Reyhe
I giilden pittschir,
patt) Kamme und Borst".
Das

Hausgerat

fur 61 M.

vorhanden,
im Leinenvorrat.
durch ein Versehen
und

ist

Barnstein

(Bernstein)

'

Corallen,

i Schiillpadde

(Schild-

auf

4000 M. taxiert. An Kupfergetiit
(S, 12) ist nur
darunter
ein Theetopf.
Im Messinggerdt,
in den Zinnsachen
ist
eine
denn
sind
wahrscheinlich
S. 15-22
(S. 14 CL)
Lücke,
des Schreibers
Die
Lxcke
kann
ausgefallen.
jedoch aus der

volkommen
werden.
An Messing
war fur
ergdnzt
Teilungsakte
(S. 93-102)
darunter
von denen einer 83 t
schwer war,
4 Kronleuchter,
388 M. vorhanden,
ein Taufbecken,
im Uebrigen Kuchengerat.
mehrere Messinguhren,
Das Zinn ist
sind noch eine Reihe I3lecla- und Eisengerate
auf 200 M. taxiert, ausserdem
vorDer
ist
besonders
Zahllose
Leinenvorrat
Tischhanden.
umfangreich.
(S. 23-40)
aus franzosischem
aus schlesischem
und Servietten
und
tucher
Drell, Handtucher
sind
weiter sind zu nennen Bettgardinen,
hollandischem
Drell
Bettvorhanden;
laken,

(Bettbezuge),
Leingerath"
wand, viele
Betten,

von

meist

viele
sind

hollandischer

und

warrendorpischer
Schloopen
4) Leinwand,
der Rubrik
"Der Sehl: Frau OVENS Ihr
u. a. 9 Schnupftiicher
von Hollandischer
LeinAus

mit Spitzen.
hervorzuheben

Nachtmantel,
Hemden, Kissenbezuge,
Hauben,
ostindischem
mit Eiderduhnen
Atlas,
gestopft,
Sammet-Tischdecken.

Kappen,
Schürzen,
mehrere
von
darunter

Fenstergardinen,
S. 41 folgen eine grosse Zahl
=
1 rothe ost-indische
trijp
Sammet),
Dass

nur

dass

Frau

verhaltnismassig
OVENS schon

dienenden
Kleidungstücke
akte ausdrücklich
bemerkt

viele "triepen"
(holl.
S.
10
Reisedecke,
42
Spiegel aus Ebenholz.
sind (S. 43), ruhrt daher,
wenige Kleider vorhanden
bei Lebzeiten
viele ihrem pers6nlichen
Gebrauche
in
der
an ihre Tochter verschenkt
wie
Teilungshat,

wird.

ausser Nachtmänteln,
wähnenswert
I Zobel-Muff,
2 Feder-Mutzen,
Sammet-Nähkissen.
Aus

der

Rubrik

Stuhlkissen,

darunter

Von dem, was sie noch zurückbehalten
hatte, ist erI
ZobelSchtirzen
seidenen
Reisekappen,
Tuch ,
I Paar gestickte
seidene Handschuhe,
rothes

"Holzernes

und anderes

Hausgerdt"

(S. 44-49)

ist be-

FLINCKgeprågte Medaille. OvENShat FLINCKS
1) Es ist die aus Anlass des Todes des GOVAERT
CivILIS"nach seinem
Gemalde im Rathaus zu Amsterdam nVerschworungder Bataver unter CLAUDIUS
plotzlichenTode vollendet.
2) Coverden = Coevorden wurde I?9? von MORITZVONORANIFNerobert.
III. VON HOLSTEIN-GoT'roRpregierte von 1616-16 _Sq.Fur ihn wie fur
3) Herzog FRIFDRICH
hat OVENSviel gearbeitet.
ALBRECHT
CIIRISTIAN
4) In Warrendorp in Westfalen sind noch heute beruhmte Webereien.
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welches von Schilpadde
Ein grosses
Cabinett (Kleiderschrank),
mit
I
i
8o
hollandisches
Silber
grosses
Schappe
beschlagen
M,
(niederdeutsch:
- - Schrank;
danisch:
Skaff) von Sumardanenholz
(wohl statt
Succadanholz)
aus Eichenholz
mit Bildern
Schenk Schife (Buffet, Anrichte)
120 M, 2 grosse

achtenswert :

noch 6 Schranke aus Eichen- und Ftihrenholz,
4 36 M, ausserdem
ausgeschnitten
i I Tische, darunter "Ein steinerner
Weiter
Laden
und Reisekoffer.
mehrere
ge
Fuss 48 M.", 60 Stuhle,
Taffel mit einem geschnittenen
marmelter
vergiildeten
Samt uberzogen,
Stuhle mit
rotlederne
darunter
spanische Stuhle mit englischem
2 Ruhebänke,
2 Klaviere,
eine
mit 2
Rechentafel
L6wenk6pfen,
verguldeten
i alter holländischer Schirm, ,,1 klein schwarz angestrichenes Tresorchen"
Thtiren,
von Geld und Kostbarkeiten),
I grosse
(eine Lade zum Verwahren
Apfelkiste,
200-220
etwa
mehrere Fleischkiepen, 7
"Buttertonngins"
I Ochshaupt
(Oxhoft,
1.), ein Krankenstuhl,
S. 50 werden

mehrere

ein Blumenkorbchen.
Kleiderk6rbe,
d. h. noch nicht zugeschnittene,
13 Mappen,

aufgerollte

Leinwand

(ISO Ellen) aufgeftihrt.
und Glasern Geräth".
Daraus hebe ich hervor: ,,ein
50-5 I "Steinen
Porzellainen
Schussel"
10
blau
und weisse Köpfgin 1), 2 rote
grosses
(15 M),
Zierrath auf dem
Schappe als Groszer
Topf mit
"Thee Kanngin von Porzellain",
einem Deckel, 2 Kummen (Gefdsse, Schalen)
und 2 Krauthtopfe
2) alle blau und
8
M.
weiss, 2 blau und weisse delphische
(1
Schussel3)
Schill.), 2 dito etwas
kleiner (I M), 6 kleine Confekt Schiisseln a St. 5 Schill.
S.

GIBSEN

52.

I Grosser

Knabe

halt

dito

BUILDER.4)

von Gibs mit einem

ein Buch

in der Handt

Schneidmesser ....
.........

Der

............
Cleopatra Brustbildt
Venus Brustbildt ...............
Adonis Brustbildt
..............
Ein stehender
Ein

Frauenbildt

Hercules
Flora

Bildt

in Ganzer

Nackender

sonder

stehendt

Cupido
in der Hand

in Ganzer

Persohn..........

Persohn

............

3
I

8

1

8

1

8

I

Arme ......
eine Kugel

M. Sch. Pf.
38

haltendt ..

14
1

8

1

8

1) K6pfgin; so gibt das Inventar das hollindische kopje aTasse",was ja auch ,K6pfchen" bedeuten
kann, wieder.
2) Krauth; lioll. kruid = Gewurz,Spezerei.
3) Porzellanvon Delft.
4) Die "Gibsen Bilder" waren z. T. offenbar Nachbildungenantiker Statuen.

37
M.
Noch
Der

i ander

steinernes

1

stehendes

Bildtgin .......
in gantzer Persohn ..........
............
stehende
Figur

Bacchus

.Wntinoos

1

4
8

I

8

1

ZweyKleineFrauenBrustbilder ..........
Ein Klein Mannes Brustbildt ...........

Sch. Pf.

8
12

GLASER.
Ein Futterahl

mit Kleinen

Geschnittenen

Stiltzer 1) ..........
3 Grosse Geschliffene
2 Kleine Stutz
Glaser mit Fliegen Z) .........
Zerbster Bier Glass mit einem
i Geriefelt
2 weisse

Christalline

1
> 1

Glasern .....

Schlechten

10
9
4

3 Lange Floyten 4) ..............
2Kleine Floyten 4) ..............
2 lange Zerbst bier Gliiser mit Bandern ........
Gldser mit hohen Fiissen und Deckeln......
2 Wein
Ein Muschel
I Kleine
Ausserdem

Glass

[Es folgen

..............

5
3

und R6mer

die Btichertitel

SCHILDEREYEN

56.

4
I

Botellie ...............
noch 9 Glaser

N. I. Ein

Original
Juno 7) Gantz

bis S. 56 oben.]
UNDT

ZWAR

ORIGINALIEN.S)

H.6) OVENS Von Jupiter und
Rahmen
Grosz mit einem Schwarzen schlechten
vom SEHL. H. OVENS Von Mars und Venus 8)
vom

SEHL.

N. 2. Ein Original
ohne Rahmen..............
N. 3. Ein Original

Schetze

14
15
6

2a) Deckel .

Rohmer 3) ........

plancks

8

250
278

9) Von

H. OVENS worauff

des Prinzen

3) Stutzglas, Kelch.
2a) = schlichten,einfachen.
2) Vlege, eine Verzierung.
s) Planke, ein Flilssigkeitsmass = ?4?Bouteille.Es waren also Riimer, die 34/Bouteillefassten.
4) Floyte, holl, fluit, hier = Champagnerglas. Die Bezeichnung "fleut" fur ein langes, unten Spitz
zulaufendesTrinkglas war nicht selten.
5) Die Gemaldesammlungwurde auf 5337 M. geschatzt.
6) Herrn.
7) MythologischeDarstellungen hatte OVENSin grosserer Zahl fiir das Lusthaus Amalienburg in
Gottorp geliefert. Doch waren es meistens figurenreiche Gruppenbilder. Im Inventar dagegen tritt, worauf
schon Biernatzki aufmerksamgemacht hat, eine Vorliebe fur einfache Zusammenstellungenvon 2 Personen
hervor. Ein O'?Frts'schesGemeldeJupiter und Juno" war ubrigens auch in der Amalienburg.
8) No. 63. OVENS,"Een Mars en Venus, Konstig geschildert 24 Gulden". Auktionskatalogder Bilder
,
des Sch6ffenWitsen, Amsterdam23. MArz1717 (Hoet.)
9) Die Verdeutschungdes hollandischen schets, Skizze.
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Von

Oranien

Triumpf
(T. A.:
Auffzug) t) mit einem
Rahmen ............
4. Ein Original von den 4 Kindern welches H. OVENS selbst
mit einem Schlechten
Rahmen .....
gemachet
Schlechten

N.
N.

5. Ein

Original

Christkindgin
Kirch VerEhret
N.
N.

N.

6. Ein

von
mit

H.

OvE??s

einem

sch6nen

worauff

Maria

Rahmen,

werden 2) ......... ,
van H. OVENS worauff

(T. A.:

grawes)

Dero

Gemahlin 5)

Sch.

Pf.

27
'

60

Mit dem
soll in der

.
600

ein

Schaffer

stuck

Original
mit einem Vergfldeten
.......
Rahmen.3)
Ein
Contrafeite
von
worauf des (T. A. :
OVENS
H.
7.
Original
FRIEDRICI-IE1V Brustbildt
Grau und
Herzogen
Gottseel).
Grau geschildert 4) mit 8 Eckigten
Rahmen.
8. dito

M.

Brustbildt

240

12
12

...

1479
ORIGINALIEN.

57.

Von Parmesanino6)
worauff die sturmende
Original
mit
einem
Rahmen
.....
Cupidines
Verguldeten
Von ANTONY V. DYCK 7)
N. io. Contrafeite
......
Von A. V. DYCK worauff die weinende
N. 1 I. Ein Original
Maria Magdalena
............

N.

N.

9. Ein

12. Ein Original von (T. A.: JAQUES) JORDANS8) worauff
St. Ursula geschildert
...........

go
36

'

45
.

die
45

HENVRICK
1) Es ist wohl der Triumpf des Prinzen FREDERICK
gemeint, den auch ]ordains im Huis
ten Bosch und andere Meister verherrlicht haben.
2) Dieses Bild ist das Hauptbild des OvENS'schenEpitaphs in der Kirche zu Tonning. Es ist nach
der Unterschrift1691 von den Erben zum Andenken der Eltern gestiftet. OVENShat eine heilige Familie des
DELPWMBO(das Original befindet sich in Neapel) kopiert. Die Zeichnungdazu ist in der KunstSEBASTIANO
halle zu Hamburg. Der prachtvolle Rahmen zum Epitaph, das ausser dem Hauptbild auch noch 2 ovale Brustin Hamburg fur 240 M. geschnitzt.
ROELKENS
bilder des OvENSund seiner Gattin enthalt, ist von HEINRICH
3) Vgl. Nr. 73. Das Bild oder Nr. 73 ist heute in Kopenhagen, Kgl. Gemaldegalleiie,Katalog YON
Nr. 259.
31ADSEN
III. von Holstein-Gottorp ist das
4) Wie das nachste Bild eine Grisaille. Nach Herzog FRIEDRICH
t.
von hollandischenRemonstranten 1619 gegrundete Stadtchen Friedrichstadt a/d. Eider genannt.
eine Prinzessinvon Sachsen.
5) Die Gemahlin Friedrichs III. war MARIAELISABETH,
.
6) Parmeggianino.
7) An VAN DYCKund RUBENSlehnte sich OVENSin seiner spateren Zeit stark an, vgl. z. B. das
SCHAEP(Rijksmuseum).OVENSbesass zahlreiche
sehr an VAN DYCKerinnernde Portrat des JAN BEIŒND
Bilder VAN DYCKS,dem er auch in der atisseren Lebensfiihrunggeiihnelt hat. Nach VANDYCKhat er
Bildern dagegen hat OVENS - und das ist fiir ihn, der nach
verschiedentlichgezeichnet. Von REMBRANDT
Houbrakens Vorgang oft als Rembrandtschilter" angesprochenist, ausserst bezeichnend! - kein einziges
besessen. Auch sonst sind keine Beziehungen zu REMBRANDT
festzustellen. Soweit ich sehe, erinnern nur
2 OvENS'scheGemalde, "Abschied des Tobias" in Nantes und "die Kronung der Hedwig Eleonore" in
Stockholman REMBRANDT.
ist O??ENS
,
gelegentlichabhiingig.
8) Auch von JORVAE"LS

39
.
N. 13. Ein Grau

M.

in Grau Schatzl) Von A. V. DYCK worauff einige
...........
engelgins
geschildert
N. 14. Ein Original von JOHAN LIEVENS worauff Ruben mit einem
Gilldenen Rahmen
............
von
Ein
N. 15.
Original
JOHAN BACKER 2) worautf einer Schafferinnen Brustbildt.............
16.
Ein Original
von H. OVENS worauff Mars undt Venus 3)
N.
mit einem

Guldenen

von
N. 17. Ein Original
worauff ein Lauten

Sch. Pf.

4
33
36
.
60

Rahmen.........
GEORGONE (T. A.: De Castel Franco)
Spieler..........
A. v. DYK worauff 2 Nackende
engel

von
N. 18. Ein Original
mit einem Verguldeten

Rahmen ........
von LUCAS (T. A.: LUCA) VON LEYDEN
N. 19. Ein Original
worauff eine Gasterey geschildert ........
von PETER DE LAER worauff eine VieheN. 20. Ein Original
stiick geschildert
............

60

.

30
24
20
483

ORIGINALIEN.

s8.
N. 21. Ein

auf papier
mit Wasserfarbe
von JORDANO
Original
(T. A.: JAQ. JORDANS) worauff ein opfer, mit vergJldeten
Rahmen
...............
von
einem
Unbekanndten
worauff
N. 22. Ein
eine
Original
N. 23.

opferung unter der Erden ..........
Ein Original von H. OVENS worauff SEHL. JENS MARTENS
Contrafeit 4) ..............

von JOHAN VON NORDT (T. A.: J. NORTH)
N. 24. Ein Original
worauff ein Bawern Heuszgin .........
N. 25. Ein Original
von H. OVENS der SEHL. Fr. OVENS bild
Nilss

(T. A.:

Contrafeit)

mit einem

Kindgin

5) ....

30
36
30
6
20

,
1) Vgl. S. 9, Anm. 9.
2) Versehen des Schreibers,gemeint ist JAKOBBACKER.
3) Vgl. Inv. S. 56, Nr. 2.
war der Schwiegervaterdes Malers. Wahrscheinlichist ein im Besitzder Frau
t
4) JENSMARTENS 1684
Professor Schulte, Stettin,befindliche Portrat das hier oder No. 42 genannte.
5) Wahrscheinlich ist dies Gemalde oder No. 84 mit einem im Besitz der Frau Professer SCHULTE,
Stettin, befindlichenidentisch.
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N. 26. Ein Original

M.

.
vom SEHL. H. OvENS ivorauffder K6niginnen
Contrafeit gantz Klein .......
von H. OVENS (T. A.: vom speculo poenitentiae)

7

Christinen 1)
N. 2 7. Ein Original
worauff speculum

poenit 2) ..........
von einem Unbekanndten
N. 28. Ein Original
im Garten
..............
von H. OVENS worauff
N. 29. Ein
Original

g
worauff

Christus
12

der

Sehl.

Fr.

Licentiatin
N. 30. Ein
N. 31. Ein

..........
3) Contrafeit
Italienisch
worauff
S. Franciscus ....
Original
von H. OVENS worauff Maria Magdalena
Original

mit einem

Sch. Pf.

12
1s
4)

Guldenen

Rahmen.........
..
N. 32. Ein Original worauff 2 Spatzen (T. A.: 2 Sperlinge)
in Runden Giildenen
N. 33. Ein Original von POUSIN 2 Engelgins
Rahmen
...............
Schatz Von H. OVENS worauff David undt
N. 34. Ein Original
...............
Abigail

45
15
120
15
372

59.

ORIGINALIEN.

N. 35. Ein Original Schatzgin in Grau (T. A. : von Grawen Kindergins)
Von A. v. DI'CK worauff Maria Joseph und einige Engelgins
N. 36. Ein Original von ROELAND SAVER%' worauff ein Tarter stuck
von H. OVENS worauff Maria mit dem
N. 37. Ein Original
Christkindgin
(T. A.: nach PALMA) .......
van Ph. WAUERMAN (T. A.: WOUERMANN)
N. 38. Ein Original
worauff eine Dame zu Pferde ........
N. 39. Ein (T. A.: halbfertiges)
Original von H. Ov ENS worauff
die weinende Maria Magdalena 5)
.......
von H. OVENS worauff die Vier Zeiten
N. 40. 4 Oval Originalien
des Jahres vorgestellet
mit geschnittenen
Rahmen...

30
150
24
50
20
45

1) In der Versteigerung der Gemalde des Grafen von Arundel, 26. September 1684in Amsterdam
von OVENSmit m Gulden 10 angesctzt.Der Graf von ARUNDEL,
(Hoet) ist Nr. 78 "de koningin CHRISTINA"
hat OVENSnahere Beziehungengehabt. Sie hat ihn
besass 20 OvENs'scheGemälde. Zur Konigin CHRISTINA
nach Hamburg kommen lassen und dort langere Zeit um sich gehabt.
3) Die allegorischenDarstellungensind bei OVENSnicht selten.
3) OVENS'alteste Tochter Agneta.
Nr. 64: ,,Maria Magdalena, Chris-4) In der Versteigerung der Gemzitde des Grafen von ARUNDEL,,
tus de voeten wassende,7 Gulden.".
Kiel 1817, der 90VENs'scheGemaldebesass,
5) Im Katalog der Sammlung des Advokaten SCHMIDT,
Nr. 61o Die weinende Magdalena.

41
M.
N. 41. Ein Original von H. OVENS worauft I Nachtstück 1)
mit geschnittenen
Rahmen..........
von Sehl. H. OVENS worauff Marten
N. 42. Ein Original
Contraf................
von
N. 43. Ein Original
Klein Contrafeite

15
Jens
30

A.

V. DYCK Grau

in Grau

worauff

ein

............
N. 44. Ein Original worauff ein alten Mannes Contrafeite
..
Ein
worauff
N. 45.
eine
mit
Braband'sche
Dame
Original
Schwarzen ebenen Rahmen .........
N. 46. Ein Original von H. OVENS worauff Christus im Garten 2)
geschildert

mit dem

Sch. Pf.

oval

Rahmen .........

6
6
12
32
420

60.

ORIGINALIEN.

N. 47. Ein Original Schatz von H. OVENS worauff die Taufe Christi 3)
N. 48. Ein Original von H. OVENS worauff ein Hirsch im Wasser
Von dem Hund Verfolget 4) wirdt mit Rahmen ...
N. 49.
N.

OVE BRODERS und dessen

Ehe

Liebsten

..

5
20
-

5)
Weyl,
Contrafeiten ..............
N. $ I . Des Konigs Von Schweden CAROLI GUSTA VI Contraf. H.O. 6)
N. 52. Des Herzogen
CHRISTIANI ALBRECHTEN 7) Contraf...
N. 53. Ein Schatz von H. OVENS worauff 2 Bildergin 8) ... 3
N. 54. Ein Schatz von H. OVENS 3 Nackete Cupidines. 9) ..
N. 55. Sehl. JENS MARTENS undt deszen (T. A.: Seiner) Frauen 10)
bi1dt-nüszen von H. OVENS.........
N. 56. Judicium Paridis 11) ein Schatz von H. OVENS....

40
24
18
6
60
6

mehrfach gemalt, z. B. die Ver1) Bilder mit Nachtbeleuchtung, Nachtstilcke" sind von
CIVILISim kgl. Palast zu Amsterdam.
schw6rungder Bataver unter CLAUDIUS
2) Versteigerung der Gemalde des Grafen von ARUNDEL
1684, Nr. 69: Christus den Kelck ontfangende, 11Gulden.
3) Ein iihnliches"Die Taufe des Johannes. Eine Skizze" kommt als Nr. II34 in der Gemildesammlung
des Advokaten SCHMIDT,
Kiel 1817 vor.
4) Derartige Sujets gehoren im Oeuvre des OVENSzu den grossten Seltenheiten.
der Vater des Kunstlers, war Ratmann in Tonning, seit 1623 dort ansassig als
BRODERS,
OvE
Reeder, Kaufmannund Landmann, t 1652.Seine Gattin, die Mutter des Kunstlers, hier AGNETHA,
t 1657.
Gemahl der HEDWIGELEONORE
YONHOLSTEIN-GOTTORP.
6) CARLX. GUSTAV, 1661,
t
7) Vgl. S. 6 Anm. 2.
8) Figuren oder Portrats.
9) Versteigerung der Gemalde des Grafen von ARUNDEL,
1684 No. » : Eenige Cupidootjes27 Gulden.
1o) Sie war eine geborene BLOCKEN.
11) ?Des Paris Urteil, WeisterhaftesBild" Nr. 925 der Anm. 3 genannten Sammlung.
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10

N. s7. Ein Schitz von H. OVENS Virtutis Gloria Merces 1)
..
N. 58. Ein Pauly Gesicht 2) von H. OVENS.......
N. 59. Ein Grosz Original
Schatz von H. OVENS die Historia
vom Alexandro
undt Bucephalo ........
N. 60. Der

Verrath

Christi

Gantz

Grosz

mit vielen

Bildern

12
10

von

JAQUES JORDANS 3) ............

240
454

6i.
N. 70.') Maria (T. A.: Mariae) Himmelfahrt
5) von H. OVENS .
von
N. 7 t. Ein Contrafeit
H. OVENS...
(T. A.: Conterfeit)
der Princessinnen
N. 72. Ihro Hoheiten
Contrafeit (T. A.: Ihro
Hoheit die Prinzessinn
Original) 6) .......
N. 73. 2 Kinder in Form eines Schhfiers und Schdfferinnen
von J. OVENS .......
N. 74. Judith Brustbildt 8)
N. 75. LORENS DE KEYSER 9) Contraf.........

4
9
20

7)

.
15

Von Schweden
N. 76. Koniginn
Contraf: HEDEWICA ELEONORA
von H. O. (T. A.: Von H. OVENS) ..
N. 77. Ein Contrafeit
N. 78. Die verwittibe
Herzogin VON HUSUIV?J. O. 1°)....
N. 79. Der K6nig von Engelland
CAROLUS II dus J. O....
N. 80. Diana mit dem Hunde (T. A.: Hunden11)].
O.....
Pater von P. P. RUBENS (T. A.: Original)
N. 81. Ein Sitzender
mit einem Gtildenen Rahmen .........

9
7
9
6
9
6
ioo

N. 82. Opferung
Priapi (T. A.: Original) von H. OVENSI2) ..
N. 83. Venus undt Adonis Lebens Gr6sze von H. OVENS..
N. 84. Die FR. OVENS (Der FR. OVENSSCHE) Contraf.
ADOLPH OVENSI3) ............

Sch. Pf.

45
275

mit JOHAN
·

75

IIL, den Olearius verdeutscht: Die Tugend lasset
1) Eine Allegorie auf den Wahlspruch FRIEDRICHS
sich vergnügen Wenn sie zu Lohn mag Elre kriegen."
2) Vision auf dem Wege nach Damaskus.
3) Nach Madsen, Fortegnelse over den kongelige MalerisamlingsBilleder, Kopenhagen 1904 ist
No. 16ga des Kopenhagener Katalogs eine Skizze zu dem hier genannten Bilde.
4) Nr. 61-69 sind, vermutlichdurch ein Versehen des Schreibers, ausgefallen. Aus der Teilungsakte
ergibt sich: 64 Banquett der Gotter 24 M., 66 Spillende Compagny mit dem Rahmen 3 M.
1684Nr. 70: OVENS
5) Versteigerungder Gemalde desGrafenvonARUNDEL,
"MariaHemelvaert3 Gulden".
6) Wahrscheinlichein Werk des OVENS,vgl. Nr. 21 der Kopien.
7) Vgl. Inv. S. 56, Nr. 6.
Nr. 48: OVENS:"Een Judits Trony, 6 Gulden".
8) Versteigerungd. Gem. d. Gr. von ARUNDEL.
9) Irrtum des Schreibers. Gemeint ist wohl THOMASDE KEYSER.
residierte auf dem Schlossezu Husum.
10) Die Witwe Herzogs Friedrichs III., MARIAELISABETH,
11) Ein ahnliches OvENs'schesBild, das wohl mit diesemidentischseinkbnnte,befindetsichin Helsingfors.
CASTIGLIONE
12) Vielleicht hat OVENSsich an das Bild "Opferung Priapi" von JEAN BENEDITTO
angelehnt, das er als Kopie besass (Inv. S. 64. Nr. 19).
13) Vgl. Inv. S. 58, Nr. 25.
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M.
N. 85.

ANNA

Fraulem
geschdtzet

Contraf.

DOROTHEENI)
..............

von

H.

Sch. Pf.

OVENS
9
613

62.

ORIGINALIEN.

N. 86. Apollo, Spielende
vor Marsyas von JOHAN (T. A.: JOH.)
LIEVENS ...............
N. 87. Ein Schatz von H. OVENS von Martis und Veneris Bildern 2)
N. 88. Ein groszer
Hundt
von FRANCISCUS SCHNEIDER (T. A.:
FRANCISCO SCHNEYERS)
..........
N. 89. Ein Crucifix von H. OVENS gemacht
......
N. 80. I Contrafeite
von H. OVENS von (T. A.: Sehl. Frau
FR. OVENSCHf .............
stuck von
N. 9I. Ein Blumen

' '
60

A.:

''

6 =
,
90
24

Mutter)
36

(T.

'
'

FR. EULENBURGISCHE)

'
" '
"
"

10
N. 92. Ein Maria und Schlaffendes Christbildgin
(T. A.: Christkind)
nach der Parmesanino
mit
dem
Rahmen
.....
4)
N. 93. Maria

liegende

Mit

dem

Christ

Kindgin

undt

'
30

mit dem

Johanne 5) sehl. H. JÜRGEN OVENS.......
N. 94. Des Tobiae BildtntiSZ 6) von sehl. JuRGEN OVENS (T. A.:
.
..........
Original von TOBIAS)7)

18
"

30
304
,
war das 9. Kind FRIEDRICIIS
III., geb. 1640, 18 Februar. Das Bild war nur
I) ANNADOROTHEA
skizziert(geschatzet),vgl. Inv. S. 56, Anm. 8.
, "
2) Vielleichtwar es eine Skizze zu Nr. 2.
war eine Verwandte
3) Die hier genannte Malerin Jumffer [Jungfer, in der T. A.: Fr(au)] UYLENBURG
des GERRITUYLENBORGH,
zu dem OVENS,wie aus einem Briefe in Hamburg hervorgeht, Beziehungenhatte.
GERRITwar ein Sohn von HENDRIK,bei dem REMBRANDT
eine Zeitlang wohnte, und ein Vetter Saskias.
GERRITerhielt i6?? aus der herzoglich-gottorpisclienKasse fur Schildereyen25o Reichsthaler.1665 lieferte
er durch OVENS'Vermittlung ,,3 rare Bucher und Kupferstücker",wofur er 71 Reichsthalererhielt. (Reichsarchiv Kopenhagen, Gottorper Rentekammerbucher).
4) Also eine Art Kopie nach Parmeggianino,vielleicht von OVENS'Hand; von P. besass er auch ein
Original: N r. 9,
5) Das Motiv ist von OVENSmehrfach behandelt worden, vgl. Originale Nr. 5, 37. Eine heilige Familie
des OVENSin einer Auktion verkauft am 16. Marz 1724 fur 40 Gulden.
6) Ein Gemalde "Abschied des Tobias" sign. J. Ovl;NS f. 1651 in Nantes. Das Bild in Nantes ist
vielleicht einst im Besitz von CROMMELIN
Das im
in Haarlem (t 1681)gewesen.(Mitt. von Dr. BREDIUS.)
Inventar genannte Bild wird eine kleinere Einzeldarstellung gewesen sein.
7) Nach der Teilungsakte waren noch mehr als die hier angefiihrten Originale vorhanden: Nr. g
Eines Jungen Edell Mannes Contraf. Von J. Liss - 6 M., Nr. g6. Eines Edell Manns Contraf. Von JOHANN
Llss - 6 M. JOHANNLiss war ein Landsmann des OVENS.Er zeichnete1629 in Neapel mit Feder und
Tusche zwei Mandolinspieler,die sich erziirnt haben, bezaichnet JOHANNLiss, Holsatia A. 1629a Neap."
Kunsthalle, Hamburg). Er ist also nicht zu verwechselnmit JAN LIJs aus Hoorn, der 1629 in Venedig starb.
Nr. 97 von PAULOVONVIANENChri. Abnehmung vom Kreuze von SILBERgetrieben 12 M. Diese Nr. gehort
WIL1.EMSZ.
VANVIANENwar
streng genommen nicht zu den Gemalden sondern zum Silberschatz.PAULUS
um die Mitte des 16. Jahrh. zu Utrechtgeboren
Goldschmied,Metalltreiberund Graveur, nach von i%°URzBACH
und zu Prag 1613gestorben.
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M.
COPIEN

63.

VON

Copie Von JEAN BENEDITTO 1) ein Schaffer sttick mit
dem Rahmen.............
zu pferde nach PH. WAUErtMAN 2) mit dem
N. 2. Eine Koniginn
Rahmen
...............
N. 3. Ein Maria Bildgin mit dem Christkindgin
nach H. OVENS
Eine
Holliindische
Landschafft
mit
David
und
N. 4.
Abigail .
N. 5/6. 2 stiicken auff Kupfer Von LORENS DE KEYSER 3)...
Landschafften
.......
N. 718. 2 Kleine Achteckigte
N.

Sch. Pf.

GEMAHLTEN.

I. Eine

18
9
6
3
6
2

Von SIMSON mit dem Rahmen .
N. 9. Die Haar Beschneiding
N. Io. Eine Kleine Landschaft
..........
N. i I. Christi
Geiselung mit dem Rahmen .......

3

N. 12. Sehl.

3

N. 10. Sehl.

3
I

auf papier
mit Glasz .
JENS MARTENS Bildtn3ss
JtiRGEN OVENS des Jüngern 5) Bildtnusz auf papier

mit Glasz

..............
Crucifix 6) mit einem ebenhblzernen
N. 14. Ein Alabastern
N. I5. Daniel in der L6wen Gruben mit Rahmen .....
des heyligen
N. 16. Ein Groszes Stiick von sendung
mit dem Rahmen

.

3
6

Rahmen

3
Geistes

7)

............

36
102

64.
N. 17. Eine
N. 18. Eine

von Jupiter und Juno 8) nach H. OVENS..
Christi nach (T. A.: JAQUES
Copia Vom Verrath
..............
JORDANS9)
Copia

70
I50

BENEDETTO
CASTIGLIONE.
1) Auch Nr. 19 ist eine Kopie nach GIOVANNI
2) Wohl eine Kopie nach dem in OVENS'Besitz befindlichenOriginal Nr. 38.
de Keyser, vgl. unter den OriginalenNr. 75.
3) Verwechselungstatt THOMAS
4) Wohl eine Zeichnung unter Glas, wie Nr. 13.
5) Des Meisters Sohn, t 6, Okt. 1685 zu Tonning.
6) Gehort wie Nr. 97 der Originale streng genommen nicht unter die Rubrik Gemalde.
7) Wahrscheinlichist dies eine Kopie nach einem OvENs'schenOriginal. Nach dem Gottorper Schlossinventar von 1666 (Reichsarchiv,Kopenhagen)war auf Gottorp "I groszes stuck von der ausgieszungdes heil.
Geistes am heil. Pfingsttage, von OVENSgethan". Im Inventar von 169Swird das Gemalde aufgeführt als
"die Sandung des Heyl. Geistes, von 0 vEN s .... Aus der von OVENSunterschriebenenQuittung vom
20. Dez. I6j4 (mitgeteilt von HILLE, Zeitschrift der Gesellschaft fur Schleswig-HolsteinischeGeschichte
Bd. 40, p. 495 ff. : Ein Autograph des Malers Jurgen OVENS")ersehen wir: Ao. 1654 d. 17. Mattii dasz
Pfingstfest Ihr. Hohfiirstl. Durchl. unterthan. vorhandelt. 5oo Rthl." Aus derselben Quittung geht hervor,
dass OVENSdem Herzog am 20. August 1654 ein RUBENs'schesGemalde verkauft hatte: ,dasz grosae Stiick
von Sileno so P. P. RUBENS
gemacht :worvon / : nach abkdrtzung pleiben thut .... 2oo Rthl." OVENStrieb
also einen Bilderhandel,was auch aus anderen Angaben hervorgeht.
8) Das Original dazu Nr. I der Originale.
9) Das Original dazu Nr. 60 der Originale.

45

N. 19. Die Opferung Priapi nach JEAN BENEDITTO CASTIGLIONE 1)
nach PARMESANINO 2) ... 9
N. 20. Die Stfrmende
Cupidines
N. 21. Ihro Hoheyten
die Princessinn
(T.: A. Ein Original von
H. OVENS) 3)
.............

M.
18

Sch. Pf.

30

N. 22. Bathseba . , ............. 8
N. 23. Eine Mohrin .............. 3
N. 24. Vanitas nach (T. A.: Original)
H. OVENS .....
N. 2s. Ihro Durchl. der Bischoff von Eutyn 4) ...... 9
N. 26. Graff RANTZOWEN Bildt, Brustbildt 5) ...... 4
N. 27. Koniginnen
CHRISTINEN Brustbildt 6) ..... - 9
N. 28. Der Bischoff Von Eutyn Brustbildt 4) ...... 4
N. 29. Graff RANTZOWEN (T. A.:

20

Rantzau) Contraf: 5)6
340

65.

COPIEN.

N. 30. Ein Stilllebendt
Sttick nach FALCK 7)9
(T. A. : Stilllebendes)
N. 3 t. Kanzeler KIELMANN8) Contraf. Brustbildt..... 9
N. 32. Princessinn
Yon (T. A.: Baden) Durlach B. B. 9)... 3
N. 33. Petrus (T. A.: Original) B. B......... 6
N. 34, ELEONORA ULRICA B. B. (T. A.: KoNIGINN Von Schweden
H. Eleonora) 1°) ............. 9
1) Vgl. Nr. 82 der Originale und die Anm. dazu.
2) Das Original dazu Nr. 9 der Originale.
3) Das Original dazu Nr. 72 der Originale.
4) Dies Bild oder Nr. 28 ist wahrscheinlich eine Kopie nach einem OvENs'schenOriginal, das sich
spater in der Kgl. Kunstkammer zu Kopenhagen befand und heute verschollen ist, oder nach einem Portrat
in Gripsholm. Bischof vonEutin war I666-I;oS AUGUST
FRIEDRICH,
HerzogvonSchleswig-Holstein-Gottorp,
der jungere Bruder des Herzogs GHRISTIAN
der sein Vorginger war und fiir ihn bis zu seinem
ALBRECHT,
20. Lebensjahre das Bistum verwaltete.
RANTZAU
1663als
5) Wahrscheinlich ist Graf Detlef Rantzau gemeint, der seinem Vater CHRISTIAN
Reichsgraf der Grafschaft Rantzau und als Statthalter des Kgl. Anteils von Schleswig- Holstein
folgte. Er
starb 1697.
6) Wahrscheinlicheine Kopie nach einem OvENs'schenOriginal,Vgl. Nr.26 der Originale,dazu die Anm.
7) Wahrscheinlich ist der Kupferstecher JEREMIASFALCKgemeint, geb. in Danzig um 16ig, gest.
daselbst 1677. Ueber ihn ist zu vergleichenJ. C. BLOCK,JEREVIIAS
FALCK,sein Lebe n und eine Werke,
Danzig i8go.
8) JOHANADOLFVONKIELMANNSEGG,
1612-1676. Sein Portrat, Lebensgrösse,von OVRNS'Hand
I665 gemalt, in der Universitatsaulazu Kiel. Mehrere OvENs'scheBildnissedes Kanzlersim Besitz der Familie
in Holstein und Wien.
9) Brust-Bild.
ULRICA(I656-I6gg) war eine
30) Das Inventar und die Teilungsakte widersprechen sich. ELEONORA
Tochter FRIEDRICHS
III, Konigs von Dalnemark.Sie war vermdhit mit CARLXI. von Schweden.

46
M. Sch.

Pf.

N. 35. Paulus (T. A.:
N. 36. Ein alt Tronje

..........6
Original)
nach VAN DYCK (T. A.: Ein alt Mannes
tronje nach
A, v. DYCh) ..........
N. 37. Jeronimus
Nach CALABRESO .........14
N. 38. Ein Sonnenbluhm
............
Christi nach H. OVENS....... 14
N. 39. Abentmahl
Nach
N. 40. Semiramis
N. 41. Mars und Venus
N. 42. Princessinn

nach

H. OVENS......... 18
Nach H. OVENS....... 27
H.

O.

(T. A.:

Princessinn) .......... , ... 30
N. 43. Graff RANTzOWEN Contraf. nach
nach H. O..........
N. 44. Princessin

66.

12

Ein

Contrafeit

von der

H. O. 1) ..... 20
3°
199

I2

COPIEN.

.....
N. 45. FRIDERICUS IIItius Konig von DenneM2)
30
N. 46. FRIEDERICUS IIItius K6nig von DenneM
..... 30
N. 47. Ein Rennthier (T. A.: Ein Vauenthier) V.H. VON FEHRDEN 3) 5
von SACHSEN 4) ......... 30
N. 48. Churfürstinn
von DanneM 5)...... 30
N. 49. Die verwittibe
Koniginn
Rex
C
Daniae
N. 50.
5.
5 nach H. OVENS) 6) 30
(T. A.: Christianus
N. 5 I. dero GeMahlinii (T. A.: die K,5iiigin) 7) ...... 30
N. 52. Ecce homo nach v. DyCK s) ......... I 3
Rex nach H. OvENS ......... 30
N, s3, C s.
Rex nach H. OVENS .. , ...... 30
N.54.C5.
N. 55. Cybele undt Atyx nach H. OvENS ....... 15
N. 56. Maria mit Christus Kindelein
nach H. O...... I5

5

1) Vgl. Nr. 26 und Nr. 29 der Kopien.
III. Konig von Danemark (imOriginalist die alle Abkürzungf3r "Mark" gewählt)geb. 16og
2 ) FRIEDRICH
regierte von 1648-70. Er hat OVENSmehrfachin Friedrichstadtbesucht.
3) Ueber ihn ist zu vergleichenMithof, MittelalterlicheKiinstler Niedersachsens.
vermaihltmit Kurf3rst JOHANNGEORG
4) Die Tochter FRIEDRICHS
III., ANNASOPHIA
III. von Sachsen.
III. von Danemark.
6) SOPHIAAMALIA
(1628-1685), die Gemahlin FRIEDRICHS
V., Sohn FRIEDRICHS
6) CHRISTIAN
III., geb. 1646, regierte von 1670-99.
AMALIA
7) K6nigin CHARLOTTE
1650–1704.
oder die mit ihr identische Nr. 9o kam in den Besitz von JOHANN
8) Diese Kopie nach VAN DYCK
ADOLPHOvENS,J3RGENOVENS'jüngstem Sohn, t 1733. Er schenkte den "Ecce Homo nach VANDYCK"und
Nr. 75 oder Nr. 89, wie aus der Ueberschriftuber den Gemaldenhervorgeht, 1730 der Kirche zu Heide
in Holstein, seinem Wohnsitz. Die Gem;i.ldewurden 1899 von R. HAMPhE,Schleswig,restauriert. Das Original
des VANDYCK'schenGemaldes befindet sich heute in der Sammlung VIRNICH,Bonn.
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M.
anbeters
von LORENS DE
N. 57. die Beyden
(T. A.: anbitters)
dem
Nebenst
Rahmen.......
KEYSER 1)
N. 58. Historia von denen Dreyen Weysen mit dem Rahmen .
N. 59. Susanna von LORENS DE KEYSER 1).......
N. 60. Spielende

Compagny

Mit dem Rahmen ......

.

2
3
I
3
297

COPIEN.

67.

........
N. 61. Vanitas in Form eines Kindes
Christi
N. 62. Abentmahl
von LORENS DE KEYSER 1) mit dem
Rahmen
...............
Grau in Grau
......
N. 63. das Gerichte Salomons

I
2
4

der G6tter nach Rottenhamer
mit dem Rahmen
N. 64. Banquet
N. 65. Maria Mit dem Christ Kindlein und Catharina
nachiPaulo
mit dem Rahmen .........
Veronese

24

nach J. O. (T. A.: H. OVENS) ...
N. 66. Maria Magdalena
Landtschafft
mit Rahmen .....
N. 67. Ein Hollandisch
mit Rahmen
N. 68i69. 2 Kleine (T. A.: achteckigte) Landtschafften

5
2

in der Jumfer (T. A.: Schwestern) 2) Kammer....
vom Zollner und Stinder mit dem Rahmen
N. 70. Ein Schilderey
vom
Gesicht
Ein
Petrus
N. 7 I.
(T. A.: alten Manne) Tronje
nach A. v. DYCk
mit Rahmen ........
N. 72. Ein ettwas Gr6szere Landtschaft
mit dem Rahmen ..

I

N. 73/74.

Sch. Pf.

2 See Schlachten

mit Schwarzem

Rahmen

6

1

8

2
I

nach du Vall

(T. A. : Valle) 3) .............
wie Maria in Ohnmacht
N. 75. Prospect
fallet, da Chris.
Creutze hänget 4)
............
N. 76. Ein Venus Bildt mit Cupido nach Titian .....
N. 77. Ein Grau in Grau worauff die hochfurstl.
Familie 5)
dem Rahmen ..............

40
am
13
6
Mit
12
119

9

DE KEYSER.
1) LORENSwie stets irrtiimlich statt THOMAS
2) Damit sind die zur Zeit der Abfassungdes Inventars noch unvermahltenTochter des Malers MARIA
AMALIA,geb. 1670 gemeint.
geb. 1667 und FRIEDERICA
DUVALoder Du VALgemeint, auch NICOLAS
D. genannt. Erwarnach
3) Wahrscheinlichist ROBBER'!'
VoN WURZBACH
Historienmaler,geb. 1644 oder 1649 im Haag, gest. 1732 im Haag.
4) Vgl. die Anm. zu Nr. 52. Dies Gemalde oder Nr. 89 ist heute in der Kirche zu Heide.
5) Ein grosses Bild der herzoglichen Familie ist heute in Gripsholm. Eine Skizze dazu, Grisaille,sign.
J. OVENSf. 1632 bei Jhr. Prof. Dr. SIx, Amsterdam,

48
M.
68.

Sch. Pf.

COPIEN.

N. 78. Maria in Lebens
Grbsse mit dem
mit dem Christusbild
stehend) ... , .....
mit dem Rahmen
N. 79. Eine Landschafft
N. 80.

Abraham

N. 8 .

Historia

Christkindgin

(T. A.:
15
1

und Isaac...........
vom Samariter

8
I2

..........
N. 82. Vom Blinden am Wege mit dem Rahmen .....
N. 83. Eine alte Frau mit dem Geldtbeutel
undt dem Rahmen.

6
3
1

8

N. 84. Zwey spielende Junge Leute .........
N. 85. Salomons Erstes Gericht
..........
N. 86. Eine Courtisanin
beym Brunnen )

1

8

45
nach

H. OVENS...

N. 87. Eine Kleine Copia von Jupiter und Juno .....
mit dem ChristN. 88. Maria (T. A.: Chry Joseph u Johannes)
undt
nach Titian
bildtgin
Joseph wie auch dem Johannes
N. 89. Christus am Creutze undt wie Maria in die Ohnmacht fallet 2)
N. 90.
N. 9 1.
N. 92.
N. 93.

Ecce

homo

(T. A.:

Nach

A. V. DYCK) 3) .....

............
Einige Bilderginn
Historia
Von der Bathseba
Die Maria
Maria

mit

24
8
26
10
13
3

.........

mit dem

Christbildgin
dem Christ Kindlein

45

undt dem Johannes

(T. A.:

nach Ambt

seyn) 4)

Insp.

Dames ..........
N.94.
4 5) Brabandsche
Tobias
Nach
H.
OVENS
.........
N. 95.
6)

15s
24
12
254 4

69.

ALLERHANDT
UND

SACHEN
WAS

ALS

DAZU

Ein paar Schwarze Pferde ............
Kutsche................
mit Flugeln 7) 1 worbey
Ein breyter
Wagen

PFERDE,
GEHORET.

KUTSCHE

300

Eine

15°
2 gestalten

8) undt

1) Wahrscheinlicheine Darstellungder Samaritanerin am Brunnen.
2) Vgl. Nr. 75.
3) Vgl. Nr. 52.
4) Wahrscheinlicheine Kopie nach dem OvFNS'schenGemalde,das AmtsinspektorSchmidt und Kanzleisekretar Schacht 1670 der Schleswiger Domkirche schenkten. SCHMIDTscheint ausser dem geschenkten
Bilde noch eine Replik besessen zu haben, die sich heute im Privatbesitz befindet.
5) Aus der Teilungsakte geht hervor, dass es 4 Gemalde waren, von denen iedes eine Brabandsche
Dame vorstellte,
6) Vgl. Nr. 94 der Originale.
7) Wagen mit Fliigeln, Fiigel sind die Bretter, welche die Seitewvandedes Wagens bilden.
8) Gestalten, verschrieben fiir Gestolte= Gestiihl des Wagens.
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M.
4

undt

Rader

2 Kritten ?),

undt6stuhle................ 72
ein mit Pockeln
2 Geschirren
Zaun

j Reuter

Nebenst

haltern

mit

dem

3) und
undt

dazu

gehorigen

Scli. Pf.

Dracht 2)

i gantz Schlecht ...
2 Eisernen Ketten ...

9
3
12

............
mit Gorden ')
...........
i Schlitten mit den Geleute

2 Decken

24
558 12

die Obligationen
sie betragen
aufgezahlt,
12643 M.
Kinder
16862
M.
waren
schon
vorher
an
3
ausgezahlt.
S-75-76
7 Schilling 9 pf.,
die 4 der Kinder noch an die Masse haben, aufgezahlt.
werden die Forderungen,
Testament
(dies DokuJedes Kind soll nach dem von JURGEN OVENS errichteten
als Erbportion
erhalten
ment ist leider nicht mehr unter den Familienpapieren)
fur
an
an
die von
Gemailden
erhalt
M.,
795
jedes
Hochzeitsgeschenken,
9000 M.,
Seite

werden

70-74

und Grossvater

Vater

Disposition
das nicht

von

Frau

im Inventar

waren, 540 M. Die ledigen Tochter haben nach
ausgesetzt
MARIA OVENS Juwelen, Kleider, Leinengerat
u. a. geerbt,
ist.
noch
verzeichnet
AuSserdem hat jedes
ihm geschenkte

in verschiedener
H6he zu beanspruchen.
Die Geschwister
Neujahrsgelder
Sohn
dem jungsten
seiner Studien
JOHANN ADOLPH "zur Fortsetzung
bewilligen
als
voraus
zu
und den dazu erforderten
ein
haben ...
,'
praecipuum
Spesen....

und ersparte

3000 M."
zur Richtigkeit
VollenS. 77. "Womit denn dieses Inventarium
gebracht,
und denen de jure hierzu erforderten
und von den gesambten
Interessenten

zogen
subscribiret

worden.

Wie pag. 144 zu ersehen".
die Kinder
Dort
haben

und

der

Vormund

des

JOHANN

unterzeichnet.
1)
2)
3)
4)

2 Kritten, Kritt ist das Schott, das hinten und vorn den Wagen schliesst.
Dracht ist der Hebel, an dem die Pferde ziehen.
Pockeln - Buckeln,die zum Schmuck dienen.
Gorden, nd. Gord = Gurt, Gfrtel.

ADOLF

sich

Vermeers

Testamentum"

"Novum

zoogenaamd

DOOR
Dr. A. J. BARNOUW.

Vereinzelt steht in seinem Werk die Allegorie des
Neuen Testaments im Besitz von Dr. BREDIUSim
Haag; characteristischerweise ist auch hier nur eine
einzelne Figur dargestellt, die der Künstler in herzlich nüchterner Weise als "Novum Testamentum"
hergerichtet hat.
W. BODE,Rembrandt und seine Zeitgenossen, bl. 52.
,ET Mauritshuis

van Dr. A. BREDIUS,
een allegorische
schilderij van den Delftschen VERMEER,
, die in de bekende lijst van een-en-twintig
werken van den
meester,
op 19 Mei 1696 te Amsterdam
geveild, als
bezit,

in bruikleen

voorkomt
Nieuwe Testament
Het
(G. T-IOET, Catalogues
1 T 3q.) en sedert onder dien geijkt geworden naam bekend
is. De uitlegging van zulke voorstellingen
onzer
gebleven
schilders
meestal niet veel hoofdbrekens
behoeft
; oude
te

Want

kosten.

spitsvondige
De
lingen.

zij zelf zullen zich
de hun
bedenksels
voor

ideeen

waarvan
literatuur,
Nederlandsche
evenwel
allegorische

een

werk

hoofd

opgedragen

niet

hebben

met
gebroken
emblematische
voorstel-

in een rijke emblematische
grijpen
lagen
in
Dr. A. G. C. DE VRIES ons
zijn verdienstelijk
proefschrift
Daarin
mis ik
de bibliographie
heeft.
Emblemata"
gegeven
immers

het

dan eenig ander belang heeft voor de studie onzer
te dienen aan
omdat het bestemd was tot handleiding

dat meer

schilderkunst,

voor

het

JOHANNES VERMEER ,;Delft;.
ALLEGORISCHE VOORSTELLING VAN HET NIEUWE TESTAMENT.
:Mauritshuis, bruikleen van Dr. A. BREDIUS.
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ieder

die

zinnebeelden

in

blz. 34 melding
gemaakt
Tomus en CESARE RIPA",

wilde verzichtbaren.
Wel vind ik op
zijn gedachten
van "Leerboeken
van emblemata
(als) van PAULUS
maar in de uitvoerige bibliographie
vind ik de vertaling

niet vermeld, die van dien RIPA in 1644. bij DIRCK PIETERSZ. PERS te Amsterdam
in het tweede hoofdstuk,
verschenen
is. Evenmin is er sprake van die vertaling
en op blz. 34
handelt
over "De uitgevers
en de graveurs"
de schrijver
waarin
vv.

emblematische

de

kwamen.
ofschoon

Blijkbaar
een bewijs van
BRANDT onder

hij
van

lofdicht
Amsterdamschen

PERS ter perse
die bij dienzelfden
bespreekt
aan den speurzin
van den schrijver ontgaan,
zijn bestaan had kunnen vinden in het vierregelig
van den
het door MATHAM gegraveerd
portret

geschriften
is het werk

drukker,

die zelf de vertaler

van zijn RIPA was:

den drukpers
's PERS, die meenigmaal
hielp aan 't gaan;
den Duitschen
Die RIPAES Beeldespraak
deed verstaan.
uit
lust
tot
wijsheit en tot deucht.
Hy schreef, hy rijmd'
vreucht.
Zijn stichtelijlce zang wekt Christelijke

Dit

iiet
dien

ik

boek

van CESARE RIPA voert

afdruk,
volledig
vademecum

onontbeerlijk
allegorieen

op bestelling

omdat
moet
had

in PERS' vertaling den volgenden
titel,
er uit blijken kan dat het boek inderdaad
een
geweest zijn voor iederen schilder of dichter, die

te leveren.
.

ICONOLOGIA
OF
DES

UYTBEELDINGEN

VERSTANDS:

VAN
CESARE RIPA van Perugie1z. Ridder
en Lazzaró.
ss. Mauritius
waer

van

in

van Deughden,

Menschlijcke
Ondeughden,
Genegentheden,
Hemelsche
Elementen,
Konsten,
Sinlijckheden,
Leeringen,
Lichamen,
en alle andere
van Italien, Revieren van alle deelen des Werrelts,
Landschappen
werden verhandelt.
stoffen, met hare verklaringen,
ontallijcke

Verscheidenafbeeldingen
Hertztochten,

Een

werck

.Reetienae;,-s, Poeten, Schilders,
beminders en Liefhebbers

dat dienstigh

en alle andere KonstBeeldliouivers,
Teyckenaers,
der Geleertheyt en eerl?icke Wetenschappen.

Om uyt te drueke1z,
't Begrip

is, allen

van alle Sinnebeelden,

en le vinden,

Invallen,

Devijsen

of Sinteykenen.
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.
Van

allerleye

Mede
met

Oock

om te spreecken,

't zy op Bruyloften,

toerustingen,

om te vertoonen,
de Gedichten
al
eygene
teyckenen,

der Tonneelspeelders,

haere

het

gedachte,
met

Verrijckt

veele

en Zeege-feesten.

L?ickstaetien

geene,
eenighsins,
kan vallen.

en om uyt te beelden,
in der Menschen

Beeldnissen

en geestige geleet-de overwegingen,
van
ttytnemende verbeterinqe
Giov. Zaratino
Castellini Romano.

uyt laet

Italiaens

vertaelt

door

de

over

de

door D. P. PERS

Amstelredam.
By

DIRCK

Kooren-merckt,
De

PIET?CvSZ. PERS,
in 't jaer 1644. 1)

op 't Water,

Boeckverkooper

stof is alphabetisch
hetgeen
geordend,
van alle Opschriften
en
"Bladwyser

recht

den aan het slot van het boek

Tijtelen die in dese Iconologia
gedrukten
en uytgebreyt"
volkomen
maakt. Op blz. 147 doet
verklaert
werden
overbodig
en
dichtende
de
van
PERS zijn schilderende
landgenooten
volgende voorstelling
het Geloof aan de hand:
,,'t

Gelove,

wort

oock

door

een Vrouwe

siende, een Kelck iyc de rechter hand
aendachtigh
op een Boeck, dat op eenen vaste1t hoeeksteett staet,
de Werreld onder haere voeten.

Gelove
Welck
noode.

te weten

CHRISTO, hebbende

Onder den
met een carmosyne opperkleet.
leyt een slange verplettert,
(en de Dood met s jne pijle1t verbroockeit].
een
waer
door
de
Sonde
is veroorsaeckt.
by leyt
Appel,
met Lauwerblaedeu
tot een teycken, dat wy door 't
gekroont,]

Zy
hoeck5teen
Hier

die sittende en seer
afgebeelt,
hout, rustende met haer slincker

is

in Hemels

blaeu

gekleet

harer hanght een Doorne Kroon aen een spfcker.
't
van
alles door sich selven klaer is, als hebbende
weynigh verklaeringe
mede gestelt, alwaer hy sijnen Soone wilde
In 't verschiet wordt Abraham
overwinnen.

o/fieren."
Een

Aclater

van deze beschrijving
vergelijking
zal ieder van de treffende
in het Mauritshuis

met de voorstelling
overeenstemming

van VERMEER

overtuigen.

Slechts

1) Een tweede druk verscbeen in 1699 te Amsterdam(cf. Cat. der Bibl. van de Mij. der Ndl. Lk, te
Leiden 1 354).
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in

cursief gedrukt,
details, door mij in het bovenstaande
wijkt
PERS af. 1)
houdt
de kelk niet in de rechterhand;
(1) De vrouwefiguur
staat op de tafel aan haar linker.
enkele

VERMEER

van

de beker

(2) Het Boek rust op diezelfde tafel, niet op den steen, die voor haar voeten ligt
opperkleed.
(3) Zij is in het wit met hemelsblauw
hangt niet aan een spijker maar ligt op de tafel.
(4) De doornenkroon
hangt een schilderij niet Abrahams
(5) Tegen den muur op den achtergrond
offer maar

Christus

aan het kruis

voorstellend.

Punt

die verband houden
met de eischen
(1), (2) en (4) zijn wijzigingen
der compositie.
Want
hoe kon de schilder
de vrouw met haar linkerhand
op
het boek laten rusten, indien dit boek, naar PERS' beschrijving,
hoeksteen
den
op
lag? VERMEER toch stelt zich dien steen zoo klein voor, dat hij onmogelijk voor
kan dienen. Vandaar dat VERMEER de Tafel opnam in de compositie.
lessenaar
Maar het boek zonder
ander gerei op die tafel werkte niet decoratief genoeg.
Vandaar

het

crucifix

stelling

gegeven

op den achtergrond,
van PERS' symbolische

werd

te weten

Christo."

"een(en) vaste(n) hoeksteen,
heid, waarmee de schilder het allegorisch
stilleven verder opbouwt uit de attributen
wordt

van

waarmee

tevens

een zichtbare

voor-

duiding van den Steen op den vloer :
Het is teekenend voor de slaafsch-

recept volgt, dat hij zijn noodig geworden
de doornenkroon
die PERS voorschrijft:
kelk der vrouwe uit de hand genomen. De

de
spijker
gelicht,
daardoor
die de
kreeg nu een andere bestemming,
vrij gekomen,
rechterhand,
schilder
ook weer in de Ico1tologz"a van PERS vond aangegeven :
op blz. 148
aldus
van Cathol jck of algemeen
och vangt de beschrijving
aan:
Geloof
die de rechter hand op de borst hout,
in 't wit gekleedt,
"Eeti vrouwe

en

in

de

den

Kelck, daer zy aendachtelijck
dezer houding verklaard
beteekenis

Slincker

volgt wordt de
hert het waere

een

en

levendige

Gelove

met groote uitvoerigheid :
van 't kleed
,,De wittigheyt
door veele wetenschappen
verkregen,
geduid

de

witte

verwe

Maar
gegeven.
verwen:
andere

aen
het
Van

't

laecken,
de

verkrijght

is
gelijcken
liefde is ....

en
vol genade
het zy van dese heylige Deughd
wit en suyver kleet te bemorssen".
ziele

dat

rust".
.
vertoont

Ook

op siet". En in wat daar
als vertoonende
"dat in 't
het witte kleed wordt daar

dat dese Deughd niet wort
in 't gemoed
te brengen,
even gelijck
oock
verwe
andere
magh werden
geen
als men het laecken suyvert van
wittigheyt,
oock,

het Gelove, wanneer het suyver, en de
Merckt oock op dese verwe, hoe lichtlijck
af te dwaelen, gelijck het licht is een seer

oock

1) liet tusschen rechthoekige haakjes geplaatste heeft niets overeenkomstigsbij VERMEER.
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Deze

motiveering

kan VERMEER bewogen

hebben

het wit gewaad van het
slaan instee van het
De hemelsblauwe
beschrijving.
om

te

Geloof zijn vrouwefiguur
of algemeen
Catholijck
trouw gevolgde eerste
hemelsblauwe
der overigens
dat PERS, zonder nadere verl;laring,
als
kleur bracht hij over op het opperkleed,
beschrijft.
karmosijn
der compositie,
noch uit
De eenige afwijking
die noch uit de eischen
RIP.A-PERS te verklaren
valt, is de voorstelling van de schilderij op den achtergrond.
aan den eisch van zijn
dat VERMEERS doek beantwoordt
het is opmerkelijker
dat in het verschiet een tooneel zichtbaar zij, waardoor het geloof gesymhandboek,
bolizeerd wordt, dan dat de schilder in de keuze van dat tooneel zijn eigen weg ging.
Maar

bizonderheden

Eenige

van

over
30

Juni

den
I

en

Juli

slag

Fleurus

bij

1690

DOOR
EDUARD

VAN

BIEMA.

VER bovengenoemden
slag kan ik het een en ander mede
deelen, daartoe in staat gesteld door het vinden van een
handschrift
in de Koninklijke
Bibliotheek.
Het stuk is
ongeteekend
de schrijver

omtrent

helpen

onttrekken.

plaats

vond

Henegouwen
de oorlogen,
Het
weglijnen

Vooraf

echter

en den aanvoerder

Fleurus,

het

daarvan
moet

is dus moeilijk vast te stellen wie
was, doch naar den inhoud te

zijn door iemand, die
geschreven
tot de omgeving
behoorde
van den bevelhebber,
den
Vorst VAN WALDECK Hoewel kort van inhoud, bevat het
eenige personen, die wij op deze wijze aan de vergetelheid
oordeelen

bizonderheden

en

het kleine

het

een paar woorden
van onze legermacht.

over het stadje

Charleroi
stadje, in het arrondissement
is menigmaal
het tooneel geweest van bloedigen
die Europa in beroering
brachten.

waar de slag

van de provincie
strijd

gedurende

is gelegen aan de rivier de Sambre aan het kruispunt
van de spoorTamines-Landen
naar Nivelles en van de lijn Aerschot-Charleroi.
Op
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I622 baanden de troepen van den hertog KRISTIAAN VAN BRUNSWIJK
29 Augustus
en van Graaf ERNST VAN MANSFELD zich hier ten koste van zware verliezen een
scharen onder het bevel van generaal
weg naar Holland, in we6rwil der Spaansche
CORDOVA. Bijna 68 jaren later tusschen
30 Juni en I Juli 16go bracht hier de
Fransche
maarschalk van LUXEMBURG een gevoeligen nec-rlaag toe aan de verbondene
en Spaansche
troepen onder den Vorst VAN WALDECK.
was het hier een plaats van bloedig treffen op 26 Juni
de Franschen
onder JOURDAN en de Oostenrijkers
onder Prins
1794 tusschen
VAN
De
was
niet
toen
het bericht
SAKSEN-KOBURG.
beslissing
nog
gevallen
JOSIAS
Hollandsche,
Voor

Duitsche

de derde

maal

van Charleroi den Prins VAN SAKSEN-KOBURG tot den terugtocht
van de capitulatie
de Zuidelijke Nederlanden
en
moest prijsgeven.
Ten slotte vond
Oostenrijk
noopte
van het stadje, bij Ligny, op 16 Juni 1815 het gevecht plaats
in de nabijheid
de Pruissen

tusschen

onder

BL3cIIER

onder

NAPOLEON. Na den
het plaatsje in brand.

de Franschen op hun terugtocht
GEORG FRIEDRICEI, graaf, later vorst van Waldeck,
was
en verwierf zich eene welverdiende
1620 geboren
den 21 Januari
reputatie als
en als staatsman,
was
de
zoon
van
WOLRAD
den
stamvader
veldoverste
IV,
Hij
van Kuilenburg,
en van ANNA VAN BADEN, erfgename
van de tak Eisenberg

bij Waterloo
nederlaag
De bevelhebber

staken

en de Franschen

welke in 1649 overleed.
Wittem,
Hij genoot eene zeer zorgvuldige
welke hij op 19 jarigen leeftijd voltooide
door een verblijf te Parijs.
opvoeding,
eene dochter
ELISABETH
CHARLOTTE
VAN
huwde
NASSAU-SIEGEN,
Hij
gravin
en van CHRISTINA VAN ERBACH en een
van WILHELMUS VAN NASSAU-SIEGEN,
Weert

en

van JOAN MAURITS DEN BRAZILIAAN. In 1645 werd hij, na den dood
oomzegster
van zijn broeder PHILIP THEODOOR, hoofd van het geslacht.
Beurtelings
Oostenrijksche
was opgenomen.,
tegen de Turken
Franschen.
Laat
Bibliotheek.

bekleedde

Zweedsche,
hij hooge rangen bij het Brandenburgsche,
in
1682
in
den rijksvorstenstand
leger. Nadat hij
als rijksveldmaarschalk
vocht hij aan het hoofd der rijkstroepen
in Hongarije
en sedert 1689 weder in de Nederlanden
tegen de

en Hollandsche

Hij overleed op 18 November I6g2, en met hem stierf de lijn Eisenberg uit.
van het geschrift in de Koninklijke
ons nu den inhoud mededeelen
Het luidt

als volgt:

Brussel, den 30 July 16go.
met versterckingh van
Tot onser aller bedroeffheyt kan ick UEd. seggen, dat LUXENBURCH
BOUFLERSen uyt de garnisoenen gelighte troupe$ de Sambre over seven aen een geslage
bruggens voortlede Donderdagh gemarcheert is, Vrijdagh in ons gesight in battalie is gekomen,
met intentie so hij door onse armee niet gestuyt was alles in vuyr en vlam te setten, so settede
den vijant sigh bij Fleury, en quam bij dat stedeken onse lincker vleugel aenvatten, alwaer de
negen companien Vriesche Cavallerye stonde, die daer so aengetast wierden, dat zij dryemael
door de Fransche, en de Fransche door dese sloegen, beneffens 't regiment van BENTINGen twee
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andre, die nevens de Dragonders tegens de geheele Franse armee voghten: Ons voetvolk was int
aenmarcheren, en nogh niet bijder hant, doe den vijant ons tot het slaen nootsaekte. Ons
regiment Vriese taste de Franse door een hegh aen, en repousseerde haer dryemaal, maar wierden
door sijn rugh en
niet gesecondeert, so dat het ellendigh is gehavent. De collonel GROVESTINS
buyk geschoten is s'anderendaeghs overleden. De Ritmrs. VooRST en EMINGAdoot off gevangen.
heeft een houw op sijn hooft, met een wondc door syn arm :
De Ritmr. de jonge GROVESTINS
Den Majoor YSELSTEI]Neen houw op sijn hooft. De Ritmr. SCHEPPERmet een schoot super2 steecken in
ficieel op sijn borst en door en door sijn kin geschooten. Den luytent. R?OCQUEVAL
een schoot door sijn arm. De cornet
den hals, en een op den rugh. De ritmr. HAMMERSTEYN
MAREZ 2 steecken. Luytent. HAERSMAeen schoot door de longe, en een houw op de rugg. Dit
is 't verhael van dien eersten dagh sijnde Vrijdags en sijn op beyde de kanten seer veel gebleven
door't hartneckigh veghten. Saterdaghs ten elff uren toonde sigh den vijant wederom op d' oude
plaets, avanceerde, ten 12 uren op ons, dogh met weynigh effect: ten I uren taste hij onse
linckervleugel met gewelt aen, en repousseerden de onse hem wel dryemael. Een battaillon
Franse gaff sigh heel en al over aen ons; En meende wij de victorie al te hebben; so beklimt
ons den vijant, en de ruyterye verlact dat brave voetvolck, dat de Prins als een helt aenvoerde,
en stonden als muyrcn, en voghten als leeuwen, oock so dat ick mijn leven diergelijcke niet en
hebbe gesien, en bijgewoont.
Eyndelingh door 't abandonneeren der Ruyterye, en het heevighe veghten der Fransen
mede, hebben wij het velt moeten quiteren. Dogh de Fransen hebben meer manschap verlooren
als wij; maer onse brave Officieren sijn wegh. Ritmr. LANOVvermist, ANDREEdoot; Captn.
en HAD1ERSTEYN
vermist.
BACKMAN,Dojjs, de twee S1.OOTEN,SIGFRS, UNCKEL,Capt. COEHOORN
Majoor SCHAEY doot, Majoor BERNSAU, Captn. MEYNARDI,Luyt. VAN DER CAMP, en Capt.
STIERSMA doot off vermist. De 3 regimenten te voet van de Prins sijn geen 300 man, en de
guarde du Corps vast heel op 30 man na in de pan gehackt: AYLVA den commandant is daer
aff gekomen. Lt. HILCHO, en den Cornet van den Prins van NASSAUwegh off doot. De Graeff
van NASSAUis aen sijn arm gequest en legt tot Charleroy van waer ick met de Prins ben hier
gekomen; de Captns. HUhfALDAen KETEL sijn doot, den jongen graeff VANSTIRUMen SCHRATENBAGHdoot en meer andre.
in dit geschrift genoemd en die in onze
personen
niet op den eersten
voorgrond
getreden
zijn, zullen wij trachten
geschiedenis
aan
slot
van
dit
het
bizonderheden
stukje te geven.
eenige biografische
in de Kon. Bibliotheek
Eerst echter zullen wij zien wat de pamphlettenschat
Over

over

dit

Pamphlet

de

verschillende

en beginnen
bevat
onderwerp
No. 13354, dat als volgt luidt:

met een volledig

afschrift

te geven

van

R 4 Juli 16go. Missive van den Heere Prince van WALDECK..
Hoogh Mogende Heeren.
Nae dat ick mij de eere hebbe gegeven U Hoogh Mogende den ongeluckigen succes van
de Bataille tusschen den Staet en de Fransche Armee onderdanigh te notificeeren, so kome met
gelijcke respect de selve te berichten, dat als den Vijant de Sambre passeerde, de noodtsaeckelijckheydt vereyschte, deselve tegen te gaen, en desselfs desseynen te beletten, weshalven den
Generael Lt. W EIBNUMmet het grootste gedeelte van de Cavallerye voorgcsonden, en met het
Leger van den Staet tot Melle gevolgt ben, en het Campcment daer gemarqueert. Waer op den
Generael van FLODROFF, gecommandeert zijnde na Namen sich te begeven, ende neffens het
daer leggende Guarnisoen, den dienst waer te nemen, berichte deselve, dat in sijn marche, omtrent Fleury sich Vijandelycke Troupen vertoonden, en quam vorder naricht, dat een gros van
Volck aenmarcheerde, hetwelck dese armee in Bataille te stellen mij obligeerde, wat den selven
dagh tusschen het detachement onder het commando van den Heere Grave VANFLODROFFen
............ -.. ,
n
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de Franssen voorgegaen is, heb aen den Heere Raedt-Pensionaris HEIJNSIUSbekent gemaeckt,
zoodat U Hoogh Mogende daer van kennis sal gegeven zijn. Als men vernam dat den vijandt
den selven avondt, zijnde den 30 Juny, sich te rugh hadde getrocken in sijn campement, bleef
men die nacht in Bataille staen, en wierde vermeent wel te wesen, dat men sich in een ander
campement met de armee begave, so beter gelegen en met water, het welcke daer manqueerde,
voorsien was, maer den volgenden morgen bericht werdende, dat den Vijandt in sijn Legernoch
staen bleef, wierde noodigh geoordeelt geen mouvememel)t te doen, voor en aleer men des
Vijands contenance wist, dewelcke met verscheyde troupen desen morgen vroegh sighvertoonde,
en quam die naerichtinge in, dat het heele Leger in aentocht was, hetwelcke sich tegen ons
leger formeerde, en langhs de Flanck van de Lincker Vleugel achter ons leger sich trock, waer
egens men alle praecautie gebruykte, en op den Rechter Vleugel de Bataille in trock, om de
Rechter Vleugel waer
Flatick en de Rugge te verstercken, en nam den Prince van ZARBRUGGE de
neffens den Spaenschen Generael Lieutenant D'HUBUY,en den Prince VAN BIRCKENFELT,met
de Brigadiers, den Prince VAN NASSAUW,Gouverneur van Vrieslant, neffens den Gen. Lt. AYLVA
en den Gen. Lt. WEIBNUMmet hare Brigadiers, droegen zorg voor de Linker Vleugel, en het
Corps de Bataille. De tweede Linie wierdt de Heer Generael Luytenant DELW CHaenvertrouwt,
met sine Brigadiers, den Heere Grave van FLODROFbegaf sich daer de occasie sijn presentie
vereyschte, het Canon en andere dispositien wierden nae vermogen behoorlijck ingericht, waer
op den Vijandt de Lincker Vleugel en deselve Flanck met Voet-Volck en Ruyterye heftigh aenviel,
ende verscheyde Esquadronnen in beyde Linien in disordre bracht, hetwelck geredresseert zijnde,
greep den selven van achter, en voor op nieuw aen, hetwelck van de Infanterye mannelijck
gesouteneert zijnde gingh van den rechter Vleugel den General Luytenant D'HUBUYden Vijandt
in de Flanck, en vermeesterde eenige Canons van den Vijandt, maer den Vijandt soo veel
superieur aen de Staets Armee zijnde, quam elcke reys met nieuwe Trouppen aen alle kanten
aenvallen, het welcke met mannelyckheyt, gedurende ses a seven uyren gevechts, gesoutineert
wierde, maer cyndelijck van geen Cavallerye meer gesecundeert zijnde, is men genoodtsaeckt
geweest, met het resterende Voetvolck den Vyandt, soo te Paerdt als te Voet, van vooren te
attacqueeren, en van achter af te weeren, en sulcks met sulcks een succes, dat den Vyant niet
meer het selve aengrijpen dorst, en alsoo met negen Regimenten, die noch in staet waeren, de
retraitte te maecken, ende neffens den Luytenant Generaal AYLVAen WEIBNUM,waer bij mij in
Persoon bevond, op NIVELLE,en vervolgens herwaerts gevoert wierden, waer bij sich noch vier
Regimenten, die sigh aen de Lincker Vleugel door den Vyant doorgeslagen hadden in de
marsche vervoegden.
Beyde Princen VAN NASSAUW,en verscheyde Regimenten zijn na Charle Roy geruckt, zoo dat
men noch niet seecker seggen kan wat er voor Regimenten noch voor handen zijn, maer naer
ingekomen bericht. souden noch twintigh Regimenten in goeden, en deels in passelycken staet
sich bevinden, en oock de overige, buyten weynighe, noch in staet van de selve te kunnen
herstellen; en hebben des Staets Volckeren een groot getal van Standaerden, als oock Vanen,
van den Vijandt afgenomen, dewelcke deels noch niet bijgebracht, en deels weg gebracht zijn,
waer van, als oock van de verloorene Officiers en Soldaten, zoo haest de Lijste tot mijne handen
komt, met naesten onderdanigh bericht geven sal. Het Canon soude ten deele hebben kunnen
met het Voet-volk afgebracht worden, indien de Paerden niet waren gevlucht geweest. 1) Ick heb
nae mijn ouderdom, en weynig krachten, met mijn devoir te doen besich geweest, maer het
ongeluck niet kunnen verhinderen, verhoopende dat Godt Uw Hoogh Mogende Wapenen in 't
toekomende beter segenen, en door prompte herstelling van de Armee, en andere behoeften,
noch een geluckigh eynde van de Campagne verleenen sal. Men formeert hier een Corps, om
bij aenkomst van de Chur-Furstelijke Brandenburghse Armee behoorlyck te kunnen ageren.
Waermedc,
Hoogh Mogende Heeren etc.
Brussel den 3 July
1600.
G. F. P. V. WALDECK.
1)"Men seydt seecker, dat de Franssen in de dertigh standaerden en Vaendels hebben verloren,twee
Leutenants Generaels, en seer vecl luyden van remarque.
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de Europeesche
zou men geen kanonnen
verloren
Mercurius
Volgens
indien de voerlieden
niet hun toomen in stukken hadden gesneden
om
hebben,
te gauwer te kunnen vluchten. De vijand kreeg er maar een deel van in handen,
omdat
hij na het gevecht niet lang genoeg op het slagveld bleef uit vrees overte
rompeld
van
bracht
mede.

vijand

Het garnisoen
van Charleroy
worden.
toog twee dagen later uit en
de plaats van den strijd 25 Hollandsche
en twee van den
kanonnen
'

No. 13356 geeft ons de volgende
der Koninklijke
Bibliotheek
pamphlet
Ook
Baron
NICOI,AS
inlichtingen:
FRANCOIS
FAGEL, die in den slag zijne troepen
in vierkanten
schaarde om den vijand af te houden zond zoo als wij gezien hebben
Het

over het verloop van den slag als de Vorst VAN WALDECK
vol lof over dezen. Hij schreef van Namen op 2 en op 4 Juli r690
en zegt in zijne eerste missive dat de Prins VAN WALDECK zijn leger heeft doen
als een groot Capiteyn en goedt Soldaet. In zijne tweede missive zegt
vechten
gelijkluidende
en is daarin

hij

dat

de

berichten

Fransche

vend zijn
geworden.
'
De resident
het

Regimenten
der

Staten

van Champagne

te Brussel,
te vertrekken

en Royal-Allemant

zond

den Majoor
een kort bericht

punt stond naar Holland
den 2 Juli 1690 en omschreven
in Pamphlet K. B.
Brussel,
daarin dat de Prins VAN VAUDEbIO?VT wat te laat is gekomen

erg geha-

RAE?'1?ZAK1:lt?die op
mede gedateerd
van

I3354a. Hij betreurt
met zijne hulptroepen
en hij deelt voorts mede dat de Heeren Princen VAN NASSAU, respective
VeldtMaerschalcken
van den Staet, desen ochtend
noch vermist
waren. De Heer
Graef VAN STIRUM, ende verscheyde
brave officieren zijn manlyck vechtende,

op 't Bedde van eer gestorven."
het
hadden de Staten gaarne den Koning-StadBij
begin der campagne
aan het hoofd van het leger in de Zuidelijke Nederlanden
houder
gezien, doch
in Ierland, waar zijne tegenwoordeze verontschuldigde
zich wegens den toestand
met

glorie

hoog noodig was en daarom kreeg de Prins van WALDECK wederom het
over de legermacht.
opperbevel
Volgens LIEUWE VAN AITZEMA streden aan de Fransche zijde 48 bataillons
behalve nog 6000
infanterie,
3o eskadrons
dragonders,
90 eskadrons
kavallerie,

digheid

bij den trein en 4000 man ter bewaking van de bruggen over de Sambre.
Aan onze zijde stonden onder WALDECK'S bevel, 28 bataillons
infanterie,
Een groot detachement
kavallerie
en 8 eskadrons
bedragonders.
7o eskadrons
de bagage,
waakte
te paard, die hunne posten verlieten.
behalve de regimenten
een verlies van 7000 man, terwijl aan
Wij leden aan dooden en gewonden

man

zijde 10.000 man omkwamen.
Het is misschieu niet overbodig

Fransche

in het kort

wedr te geven

wat deze

tijd-
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in

Saken

zijn
verhaalt.

genoot
veldslag

van

en

Staet

Oorlogh

over

het

van

verloop

den

was besloten,
dat het leger der Staten in de Zuideliike
de geallieerden
Nederlanden
zou ageeren tegen de Franschen onder den Maarschalk VAN LUXEMBURG,
zou optreden tegen
de
Keurvorst
VAN BRANDENBURG in de Moezelstreek
terwijl
het door den Markies VAN BOUFLERS gecommandeerde
korps. Daar de Franschen
Door

naar Delde begeven hadden moesten de Staatsche troepen
van den vijand te beletten,
en
opbreken om den vooruitgang
bezettingen
kon
ter
bestemder
Keurvorst
Dit
dat de
zijn.
plaatse aanwezig
gaf aan
de gelegenheid zich tusschen de Sambre en de Maas te nestelen, waar hij
zich reeds

noods

Daardoor
LUXEMBURG kon vereenigen.
zich bij Pieton vast te zetten
genoodzaakt

met

voerders
leger van

uit hunne

vroeg

BRANDENBURG in

het

waren
en daar

nog voor
BOUFLERS
zich des-

de Hollandsche
te wachten

aantot het

veld

de Hollanders
te Pieton
kwam. Terwijl
vernam LUXEMBURG dat het leger van WALDECK naar de grenzen
te Deynse te verlaten.
en besloot toen zijn legerplaats
Op bevel

gelegerd waren,
was getrokken
en als gevolg daarvan zonderde hij een
van LODEWIJK XIV hield hij krijgsraad
D'HUMIERES af om het oog te houden
deel zijner troepen onder den maarschalk
armee. Hij zelf trok met het gros naar Maubeuge
der Spaansche
op bewegingen
tusschen
de Sambre en de Maas en wachtte daar op
sloeg zijn kamp op
terug,
BOUFLERS had opdracht hem een detachement
toe te zenden, zoo hij
versterking.
kwam met de strijdmacht
der geallieerden.
niet in aanraking
Ook de Heer VAN GOURNAY moest hem een vliegend corps toe sturen
van de naburige bezettingen
bestemd waren om zijn leger zooterwijl gedeelten
in
zou
dat
staat
door zijne numerieke
hij
zijn de geallieerden
danig te versterken,
aan te tasten.
Men schatte zijn macht op 40.00o
een
van
getalsterkte
terwijl de geallieerden
-o.ooo man bezaten.
en twee dagen later bij
Op 27 Juni was de vijand bij Gerpines
Sambre.
Hier
zocht
een waadbare
aan de
LUXEMBURG naar
plaats,
daar hij die niet vond liet hij eenige bruggen slaan en trok den 29 en 30
meerderheid

met

over.
De Vorst

succes

man
Han
doch
Juni

de rivier
hem

VAN WALDECK onderricht
te

trekken,
tegemoet
Genappe
's Middags den 29 Juni ging
zetten.
WEIBENOM, die vooruit
gemarcheerd

te

van den aantocht
verlaten

en

des vijands,
zich te ?iarlemont

besloot
vast

te

Luitenant-Generaal
hij voort tot Pieton.
en
het
was,
gedeelte der ruiterij
grootste
had, trok bij die plaats den stroom over. WALDECK volgde
troepen en sloeg zijn kamp bij Melle op. Om de marsch te

onder zijne bevelen
hem met de overige
werd een groot deel van de bagage naar Genappe gezonden.
bespoedigen
den
Op
morgen van 30 Juni zond hij onder den Generaal-Majoor,

Graaf
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ruiters uit, om den Graaf VAN BERLO te onderV AN FLODORP eenige escadrons
was uitgetrokken.
den
steunen welke
vorigen dag op verkenning
Toen hij vernam dat de vijand in aantocht
WALDECK zijn
was, vervolgde
aan
het
daar
een
tot
dorp Fleurus. Hij kampeerde
op
opmarsch
punt waar hij
Fleurus aan zijn rechter- en St. Amand aan zijn linkerzijde
had. De Maarschalk
VAN LUXEMBURG liet
kamp
ruiterij

opsloeg.
Toen de

zijne

Fransche

doch
oprukken,
de
Fransche
Ware

troepen

voorhoede

opmarcheeren

tot

Bellaine,

alwaar

hij zijn

de onzen

liet LUXEMBURG zijne
bemerkten,
FLODORP dreef ze met den steun der Hollandsche
scharen
infanterie

naderbij geweest, dan zou hieruit een ernstig
ontstaan
zijn, doch nu bleef het bij een voorspel waarbij de Graaf VAN
en
het leven lieten. WALDECK stelde daarop zijne
BERLO
eenige aanvoerders
den nacht en ook den volgenden
troepen in slagorde en behield ze zoo gedurende
de
Toen
dat
zich
niet
roerde, vond hij het niet geraden,
vijand
morgen.
hij zag
te maken. Later echter kwam er leven in de vijandelijke
kambeweging
eenige

terug.
treffen

pementen. Devijand trok naar Fleurus
Hollandsche
de in linie geschaarde
kavallerie,
troepen,

op, alwaar hij tegen elf uur aankwam tegenover
macht. De Prins VAN NASSAU, generaal der

aan den rechtervleugel
met den Luitenant-Generaal
der Spaansche
D'HuBUY en den Prins VAN BIFKENFELT en zijne brigadiers.
stond

van Vriesland
VAN NASSAU, gouverneur
en veldmaarschalk,
comde linkervleugel
en het corps de bataille, bijgestaan
door den Luitenantmandeerde
Generaal VAN AYLVA en WEIBENOM.
DELWICH en zijne brigadiers,
De tweede linie stond onder Luitenant-Generaal
door
bataillons
en
twee
LUXEMBURG liet Fleurus
eenige dragonders
bezetten,
De Prins

en de twee dichtbij gelegene kasteelen
terwijl WALDECK zich van St. Amand
besloot
toen
LUXEMBURG
verzekerde.
zijn infanterie om het dorp heen te leiden,
aan te tasten, om ons in den rug aan te vallen. Dit
zonder de twee kasteelen
van
plan werd echter verijdeld door het ingrijpen van WALDECK. De rechtervleugel
met het plan onzen linkervleugel
te omsingelen.
den vijand had zich uitgebreid
Er werd hevig gevochten, door de meerderheid in aantal der Franschen, werden eenige
ondersteund
door de infanterie gelukte
escadrous
van beide linien teruggedrongen,
zich
w6er
te verzamelen.
het hun echter
aanvallen
wakker af, doch de
Ook de rechtervleugel
sloeg de herhaalde
Franschen
infanterie

herstelden
werd

zich telkens

van alle kanten

weer door
bestookt

7 uren, moest men met de nog overig
infanterie in front aantasten.
De Franschen

hervatten

den aanval

aanvoer

van versche

Onze
troepen.
gevecht van 6 of

en na een hardnekkig
zijnde troepen de vijandelijke
niet.

Negen

regimenten

ruiterij

en

die ongebroken
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en

vier andere,
die zich daarbij voegden, trokken in volmaakte
orde af
zich
door
den
den
van
Deze
hadden.
zij
linkervleugel
vijand heengeslagen
namen den weg naar Nivelle door den Vorst VAN WALDECK, AYLVA en WEIBENOM
waren
nadat

gevolgd, terwijl ook de overige bevelhebbers
NASSAU marcheerden
met eenige regimenten
te
worden.
De
Franschen
moeten
gevolgd
terwijl zij een
van den strijd
kasteelen
bezet

De twee vorsten VAN
zonder door den vijand
meer dooden dan wij gehad hebben,
aantal
soldaten krijgsgevangen
namen. Tegen het einde
grooter
maakten
meester
van
zich
de
twee
die de
zij
detachementen,
hadden, en die aan den overmacht
geen we6rstand konden bieden.

Hadde

de infanterie

geschut

hebben

trekpaarden
kunnen redden.

bezeten,

terugtrokken.
naar Charleroy,

zoo

zou

men

een

gedeelte

van het

Onder

van naam, zijn aan onze zijde gebleven de Prins VAN
de persoonen
SAXEN-MARSPURG, de Graaf VAN BERLO, de graaf VAN STYRUM, de jonge graat
VAN NASSAU en veel kolonels en andere officieren.
En nu zullen wij eindigen met het geven van eenige biografische
bizonderheden

van de personen

die in ons handschriftje

genoemd

worden:

HENDRIK CASIMIR II, Vorst VAN NASSAU-DIETZ, Graaf van Katzenelbogen,
den 18 Januari, gedoopt
Vianden, Dietz, Spiegelberg
enz., geb. te 's Gravenhage
den 2 Februari
van Friesland,
in de Kloosterkerk,
1657. Stadhouder
Groningen
en Drenthe.
van het
tot tweeden veldmaarschalk
Hij werd in 1689 aangesteld
Nederlandsche

leger.

Hij stiert

te Leeuwarden

den

5

Maart

1696.

ADOLF

Vorst VAN NASSAL'-DILL?:NBL'P.("s,het zevende kind van HENDRIK,
VAN
VAN NASSAU-DILLEN13URG en van DOROTHEA ELISABETH, Hertogin
LIEGNI'TZ. Hij werd den 7
Maart 1673 geboren
en was slecht zeventien jaar
Vorst

oud toen hij sneuvelde.

VAN AYLVA, geb. op de State Brandstede in Friesland,
en van de
der Infanterie,
zoon van
HESSEL MECKEMA VAN AYLVA, Kolonel
Gravin
Oostenrijksche
ELISABETH, d' ALTIiAN. Bij een regiment infanterie had
van
van
toen hij op 22 Februari
den
kolonel,
rang
1667, bij Staatsbesluit
hij
HANS WILLEM Baron

in plaats van TJERK HIDDES DE VRIES benoemd werd tot luitenantden Landdag
admiraal en in die kwaliteit diende hij onder DE RUY TER.
Later keerde hij weer bij de landmacht
terug en nam deel aan de meeste
veldtochten
Hij bevond

van zijn tijd. Zijn laatste wapenfeit volbracht hij in den slag bij Fleurus.
zich bij een groot carre der infanterie, dat dapper stand hield, zoodat

'
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moesten

afhouden

en waardoor

de Graaf van

WALDECK en deLuitenantde
van WEIBNUM met negen regimenten,
over
Generaal
hoogte van Melle, naar
In 1691 toen hij het bevel voerde over de troepen
konden
Nivelles
aftrekken.
in Braband en kwartier hield te Leuven overkwam hem een ongeval bij de jacht; zijn
paard
wierp hem af en hij bezweek aan de gevolgen der bekomene
steigerend
hooidwonde.
Hij werd te Holwerd bijgezet.

de Franschen

wordt bedoeld GEORGE ALBRECHT
graaf van STIRUM. Hiermede
VAN ST YRUM, kleinzoon van het hoofd der Friesche
van STIRUM'S, FREDERIK
en
zoon
van
Graaf
VAN
WILLEM
tweede
LI12B(7RG-STIRUM BRONKHORST
OTTO,
en van ELISABETH CHARLOTTE CHRISTOFFEL dr., gravin VAN DOHNA, eene
De jonge

nicht van den Stadhouder

WILLEM III.

Hij was gehuwd met ELISABETH PHILIPPINE
Barones
VAN BOETZELAAR, en liet eene dochter
die
na, MARIA geheeten,
Bronckhorst
als haar erfdeel kreeg en met den landgraaf PHILIPP VAN HESSENPHILIPSTHAL trouwde.
Deze PHILIPP was de stichter van deze zijlinie van het
huis Hessen-Kassel

en hij overleed in 1721.
VAN STIRUM bekleedde toen hij sneuvelde den rang van kolonel der infanterie,
in den extra ordinaris
Staat van Oorlog van
1689 1) vind ik Graef VAN STIERUMB,
Collenel,

terwijl

als zijn Luitnant-Kolenel

daarin

genoemd

wordt ARENT VAN Loo.

JOHANNUS CAROLUS PRINS VAN BIRKENFELD VAN GEINHAUSEN geb. 17
21 Februari
1704, tweede zoon van CHRISTIANUS I en
1637, gestorven
van MAGDALENA CATHARINA, dochter
van JOHAN II VAN TWEEBRUGGEN,
en gouverneur
van Overijssel.
eener
Commandant
Hij
brigade, Generaal-Majoor
FREDERIK VAN
huwde in 1685 met SOFIE AMALIA, dochter van den Paltsgraaf
October

TWEEBRUGGEN, weduwe van den graaf SIEGFRIED VAN HOHELOHE. Zij was geboren op 15December
1646 en overleed op 20 November
1695. Voor de tweede
den
26
met
MARIE
ESTHER
VON
maal trouwde hij
WITZLEBEN, geboren
Juli 1696
20
Februari
het
slot
28 Juli 1666 en gestorven
Geinhausen.
op
op
1725,
Zijn
tweede
werd

zoon JOHANN, 1698-1780,
der hertogen
de stamvader

en gehuwd
in Beieren.

met eene Rhijngravin

VON RHAUN,

Met SLOTEN kan bedoeld zijn:
PIETER ERNST VAN HARINXMA THOE SLOOTEN geb. te Waasens 29 Mei I6?g
in Dec. I704 gehuwd met GODEFRIDA JANSDR. VAN
en gest. 20 Sept. I7I6,
in
1737 op 51I jarigen leeftijd? Hij was kapitein bij het
MOLENSCHOT, overl.,
van den Stadhouder
van Friesland.
Of wordt in het H. S. met "de
lijfregiment
.

1) Algemeen Rijksarchief; Raad v, State Nr. 1304.
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SLOOTEN"

twee

het voetvolk

gedoeld op BERNARDT en ARENT SLOOT, die als officieren van
voorkomen
op den extra ordinaris Staat van Oorlog van 1689?

Ritmeester

den extra ordinaris
Staet van Oorlog van 1689
LANNOV, Colonel van de infanterie.
Bij de HAAN HETTEMA en VAN HALMAEL vind ik een Kolonel CHARLES
DE LANNON", die den 25 October
1696 te Weidum huwde met ANNA LUCIA
een
zoon
met name SAMUEL.
wien
verwekte
BOELENS, bij
hij
duidt op nauwe verwantschap
De gelijknamigheid
den kolonel
tusschen
komt

voor

LANOY.

In

een SAMUEL

in 1689 genoemd en den zoon van CHARLES DE
der infanterie
is het wel CHARLES DE L ANNOY die in ons verhaal als ritmeester
aangeduid

Misschien
en als vermist

wordt.

naam komt voor op den door mij reeds
van
Oorlog van 1689.
aangehaalden
ook
Kan hiermede
ANDREA bedoeld zijn?
HETTEMA
en VAN HALMAEL vind ik een hofsgerechtsassessor
DE
HAAN
Bij
trouwde
met REBECCA WIARDA, welke den 13 Augustus
GERARD ANDREE, die
en in 1757 gestorven
is. Deze zal wel niet eerst een militairen
1678 geboren
ANDREE.

Geen

extra

loopbaan

gehad

officier

ordinaris

van dien

Staat

hebben.

Staat van Oorlog van 1689 vind ik bij het
SIGERS. In den extra ordinaris
van Stadt
en Landen GERARDT
TACO ZEGERS en bij het voetvolk
en
VAN
vind
ik
HALMAEL
een ALBERT SYGHERS
ZIJGERS. Bij de HAAN HETTEMA

voetvolk
of

SIGERS die den

II December

SAECKJE VAN ANDLA. Mogelijk

1659 trouwde met de op 4 Juni 1641 geboren
behoorden
de hier vermelde
officieren tot hetzelfde

geslacht.
Majoor BERNSAU. PHILIPS `'VIERIGH VAN BERNSAUW vind ik in den extra
van 1689 vermeld
als dienende
ordinaris
Staat van Oorlog
bij het voetvolk
van rang.
van Stad en Lande, zonder vermelding
als "doot of vermist".
Het kan dus niet zijn de in
Hij wordt genoemd
van CONSTANTIJN HUYGENS JR, genoemden HEINRICI-I
het register op de Journalen
FERDINAND VAN BERNSAU, vroeger kapitein in dienst der Staten, later gouverneur
in I7I 5 gestorven
als generaal en gouverneur
van Kaiserswerth.
van Rijnberk,
Hij was gehuwd met MARGARETHA VON ROTTKIRCHEN,
meester van Keulen.
Capiteyn

COEHOORN.

H iermede

kan natuurlijk

dochter

van een burge-

niet bedoeld

zijn MENNO
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VAN COEHOORN, die in 1641 geboren reeds op zestien jarigen leeftijd den
Als Brigadier nam hij deel aan den slag bij Fleurus,
rang van kapitein bekleedde.
en bood met acht bataillons aan een veel grooter aantal vijanden tegenstand.
Hij
Baron

handen
zijn, indien hij niet door den trouw van
vijands
gevallen
is echter de in den extra.ordinaris
zijn dienaar gered ware geworden. De "kapitein"
voorkomende
GIDEON VAN COEHOORN, een broeder
van Oorlog van 1689
Staat
die ook in militairen
dienst
trad en het tot den rang
van den grooten strateeg,
zou

in

zelfs

bracht. Later werd hij ontvanger van Ferwerderadeel.
Hij was gehuwd
met CATHARINA MARGARETHA of CATHARINA EMILIA BARTHOLTSD. VAN NYSTEN,
1656. Dit huwelijk had te Jelsum plaats op 3o Augustus
168 5.
geb. 4 November
De vrouw overleed den 6 Januari 1694, haar man GIDEON overleefde haar

van kolonel

dertig

jaren

en stierf

te Leeuwarden

op

15 October

I72q.,

De namen van Captn. MEYNARDI, Luyt. HILCHO, Luyt. VAN DER CAMP
Staat van Oorlog en ook kon ik niets verder
ik niet op den extra ordinaris
van hen aan het licht brengen.
vind

ADRIAAN

was gehuwd
Bewester

Brabant

GRAAF VAN FLODORFF of FLODROFF, afkomstig
uit
dochter
van
met MARGARETHA HUYSSEN,
den Hoogbaljuw

GUSTAAF

Schelde en van MARGARETA DE KNUIJT.
in 1689 was hij bevelhebber
in
te
1671 in dienst der Republiek,
Hij trad
en op den extra ordinaris Staat van Oorlog van dit jaar treffen wij
Maastricht
van de compagnien
uit Engelandt
hem aan met de aanteekening
[commandant]
In den slag bij Fleurus stond hij in de eerste linie van den linkergereverteert.
van Zeeland

Stadhouder
van Friesland
HENDRIK CASIMIR
vleugel onder den veldmarschalk
stond hij verder
onder de bevelen van de LuitenantsII, als Generaal-Majoor
en
Van
verdere
WEIBNOM.
schijnt niets bekend
zijn
lotgevallen
generaal AYLVA
te zijn.
SCHRATENBACH als
extra

ordinaris

Staat

van

dood

vermeld.
van

Als

vind ik in den
Sergeant-Major
V4'ILLEM FREDERIK VAN SCHRA-

Oorlog
1689.
VAN AYLVA geboren
of
LUCIA
BARBARA, Barones
genoemd.
maal
De
trouwde
tweemaal.
eerste
in 1637,
leeftijd met den
op negentienjarigen
?VOLF SIGUSMUND GEORGE Baron VAN SCHRATENBACH dic v66r 1671
Ritmeester
met BOEKE POPPES VAN
daar
in dat jaar hertrouwde
zijne weduwe
overleed,
TENBACH

LUTS

van de in 1669 overledene
BURMANIA, weduwenaar
JETS LUCIA MENNESD. Houdit
was
VAN
MEEKEMA.
Uit
eerste
WERDA
o.a. een zoon geboren WILLEM
huwelijk
FREDERIK VAN SCHRATENBACH.
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hij in het handschriftje als dood vermeld is, moeten wij dit als vermist
zeer goed bedoeid zijn, want op I
kan WILLEM FREDERIK daarmede
een meisje JOHANNA WILHELMINA, WILLEM
16g9 werd te Holwerda

Hoewel
Dan

lezen.
October

die in 1 727 trouwde met
FREDERIKSDR., Barones VAN SCHRATENBACH gedoopt,
EDZARD HOBBE VAN BURMANIA? kolonel bij de ruiterij. Hunne kinderen voerden
den naam SCHRATENBACH VAN BURMANIA. Ook moet WILLEM FREDERIK VAN
in i 695 geborene
dochter gehad hebben,
die den 3 Augustus
leeftijd stierf. Zij was gehuwd met den Sergeant1730 op vijf en dertigjarigen
Majoor DOUWE later WILLEM EMILIUS VAN UNIA. Als bewijs dat LUCIA JULIANA
van WILLEM FREDERIK VAN SCHRATENBACH was kan nog dienen,
eene dochter

SCHRATENBACH eene

had dat bij haar
van WILHELMINA
doop de namen
zij een dochtertje
FREDERICA ontving.
Met wie SCHRATENBACH gehuwd was, heb ik niet kunnen vinden.

dat

Staat van Oorlog van 1689vindikCOENUNCKEL, In den extra ordinaris
als Sergeant-Major
van het voetvolk. Deze familie was
RAET UNCKEL vermeld
aan
ANDRÉE's
het
de
door
huwelijk van ABU VAN ANDRTE met
vermaagschapt
N. VAN UNCKEL.

volck

Captn. BACKMAN. GODEFROY BACKMAN vond ik als officier
Staat van Oorlog van 1689.
op den extra ordinairs
ALBERT GRAVE VAN BERLO komt
Staat van Oorlog
linie van den rechter

ordinaris
eerste

als hoofd

der ruiterij
van I689: In den slag bij Fleurus
onder den Veldmaarschalk
vleugel

van het voet-

voor in den extradiende
den

hij bij de
vorst van

waren D'HUBUY van de Spaansche troepen
NASSAU SAARBRUCK. Luitenants-generaal
en JOHANNES CAROLUS PRINS VAN BIRKENFELD VAN GEINHAUSEN. Hij stond
en sneuvelde.
was hij
onder dezen aan het hoofd zijner brigade
Vermoedelijk
van DENIS DE BERLO een der onderteekenaren
van het verbond
een afstammeling
aan de aanzienlijkste
der edelen en vermaagschapt
geslachten van Waalsch-Braband.
den
het
1668
voerde
Sedert
_
graventitel.
geslacht
in den slag behalve zijn eigen regiment ook
VAN BERLO commandeerde
het

door

hij voor

hem geformeerde
als officier dienende

Prins
USINGEN.

Waldecksche
onder

dragonderregiment.
WALDECK.

VAN ZAREBRUGGE. Hiermede
was

Hij
SAARBRUCKEN en

het

twaalfde

kind

is bedoeld
van

Sedert

1676 kwam

WALRAAD Graaf VAN NASSAU-

WILLEM

LODEWIJK

SAARWERDEN en van ANNA AMELIA, Markgravin

VAN NASSAUvan BADEN-
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DURL.ACH. Hij was den 25 Februari
1635 geboren en werd den 4 Augustus 1688
verheven.
door Keizer LEOPOLD I in den vorstenstand
Hij was eerst in Fransche,
in
en
daarna
van Bergen-opgouverneur
Keizerlijke
Brunswijksche,
Statendienst,
WILLEM III naar Engeland,
Zoom, later van 's
Hij vergezelde
Hertogenbosch.
nam deel aan het beleg van Namen enz. en stierf te
gewond,
bij Fleurus
Roermond
den 17 October
1702.
was CATHARINA FRANCISCA ISABELLA MARIA, Rijkseerste
Zijn
gemalin
20 Mei 1686.
gravin van CROY-ROEUX, gestorven,
Met zijne tweede vrouw MAGDALENA, ELISABETH, Vorstin VAN LBWENSTEINwerd

1688. Zij was geboren
WERTHEIM, huwde hij den 4 Augustus
1662 en overleed te Frankfurt
a. d. Main den 5 Januari
1733.

den

12 Augustus

Luitenant-Generaal

DELw'IG. IiEYNRICH VON DELWIG, 15 October 1620 in
zoon van WALTER VON DELWIG, diende als page en als lijfLijfland
geboren,
hof
aan
het
van
den koning van Polen. Later nam hij onder den generaal
garde
Graaf FRIEDRICH ZU DOHNA deel aan de inname
van Sas van Gent en van
Hulst.

diende hij onder GASSION, TURENNE en den grooten CONDÉ,
Vervolgens
en daarna onder zijn landsheer
KAREL X GUSTAAF, koning van Zweden.
Hij huwde
in 1666 met eene dame uit Hamburg,
weduwe
CATHARINA W6RDENHOEF,
van
twee zijner kameraden,
den Overste SANDER en den Generaal-Majoor
TELLIER, en
werd

toen

verzoek
de

commandant

der Stad

van de Staten-Generaal

twee

veldtochten
van

dediging
van Keizer
Holandschen

dienst,
hij stierf

Hamburg;
Prins
Lauchstadt

Bergen
LEOPOLD

In 1676 verliet
Hamburg.
zijne diensten aan Holland

tegen Frankrijk
in Henegouwen

hij deze stad, om op
te wijden en woonde
nam
een
bij. Hij
groot aandeel in de veren de inneming van Bonn, en verkreeg

tot rijksbaron.
benoeming
jaar later werd hij wederom

eene
een

den 7

Januari

16gi verliet hij den
van de Stad
commandant
In

1696.

VAN SAXEN-MARSPURG. Dit is PHILIPP VAN SAKSEN-MERSEBURG te
den 26 October
1657 geboren als derde zoon van CHRISTIAAN, den

van het Stift Merseburg
en van CHRISTIANA
Oude, sedert
165o Administrateur
VAN HOLSTEIN-GLiiCKSBURG. PHILIPP VAN SAKSEN-MERSEBURG had als eerste
1687 in het kraambed
gemalin ELEONORA SOPHIA VAN WEIMAR, die op 4 Februari
1688 met de dochter
maal huwde hij op 7 Augustus
VAN WURTEMBERG, LOUISE ELISABETH. Alle zijne
kinderen stierven kort na hunne geboorte.
'
Hij stond als overste aan het hoofd van een escadron van drie compagnien
sterkte
van 209 man. Hij maakte deel uit van den linkermet eene effectieve
overleed.
van

Voor

CHRISTIAAN

de

tweede

ULRICH
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der eerste

vleugel
tot de

den Stadhouder

TILLY, die zich onder

brigade
VAN ITTERSUM.

STIERSMA in den extra

Captn.
ik als officier

bij het voetvolk

genoemd

HENDRIK CASIMIR II en behoorde

het commando

ordinaris

Staat

bevond

van den Brigadier

van Oorlog

van

1689 vind

JETSO STIERSMA.

Staat tref ik aan onder het voetvolk van
Majoor SCHAEY. In dezelfden
en Landen op fol. 100. GERART SCHEY, Lt. COLL onder den Stadhouder

Stadt
en

linie onder

SCHAEY. Ik

een GERARD SCHAEY, bevelhebber
te Delfzijl en
ELSABE LOUWENS; hij was verwant
aan de meeste aanzienlijke
.behoorde
hier genoemde
de
Vermoedelijk
majoor tot
Groningen.

ADOLFF
met

gehuwd
familien

van

hetzelfde

vond

geslacht.

tref ik als
KETEL. Bij het voetvolk,
Capiteyn
van Oorlog van 1689 BARENT KETEL
Staat
van de HAAN HETTEMA en van HALMAEL
teekeningen
en
D. IDSINGA, was hij kapitein
HAERSOLTE Bijlage

ordinaris

officier

in

den

extra

aanVolgens
van
op de genealogie
met
de
trouwde
hij

aan.

de

van den I. H. D. N. HAFIUS. Zij heette JOHANNA VAN IDSINGA en was
van HARMEN VAN IDSINGA en van RIENCKJE HOYTESDR. WALPART.

weduwe

dochter

de

EMINGA

Ritmr.
Staat

ordinaris
HAAN

doot

off gevangen.
Zijn naam vind ik niet op den extra
In
van 1689.
de genealogie
van dit geslacht van de

van Oorlog
en van HALMAEL vind ik verscheidene

HETTEMA

die in dit
krijgslieden
VAN
zoon
van
MINNE VAN EMINGA
dienden.
FRANS
EMINGA,
tijdperk
en van His WIGLESD. VAN BUIJGERS. Hij woonde te Bergum en is als oud-kolonel
bij de ruiterij op 21 October 1720 op zijn een en zestigste jaar overleden.
Hij
en
kan op zijn 3osten
ritmeester
den
Fleurus
jaar
zijn
geweest
slag bij
En

bijgewoond
De
van
majoor

hebben.
EMINGA, die ik ter zelfder plaatse aantrof is SYDS, de zoon
van DOEDT SYDSD. van Donia.
Hij stierf 63 jaar oud op
Oosterend
daerna
op 25 Juni 1706, en was eerst ritmeester

tweede
en

HESSEL

Doniastate,

wel

te

bij de ruiterij.
ROCQUEVAL vind ik nergens

.

Ritmeester

1689 komen

voor

vermeld.

Staat van Oorlog van
HAMMERSTEIJN. In den extra ordinaris
CHRISTIAEN HAMMELSTEIN over de recrutes van de Compagnie
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uyt Engelant gerevertreert
bij het voetvolk.
Cornet

en een HANS FREDERIK

MAREZ vind ik niet verder

VAN HAMMELSTEIJN dienend

vermeld.

HAESMA kan ook zijn HARINXSMA, van dit geslacht dienden
vele
in het leger zoodat het moeilijk te zeggen is wie hiermede bedoeld is.
Luitenant

leden

staet van oorlog van 1689 vond ik bij het
DOIJS. In den extra ordinaris
DE HAAN HETTEMA en van
FREDERIK JULIUS DOllS. Nu vermelden
HALMAEL JULIUS WILLEM Dojjs, geb. 16 Maart 1663 en gest. I Juli 1690, met
de aanteekening
dat hij luitenant
te paard
was en sneuvelde
in den slag bij

voetvolk

en was de zoon van GERLICH
te zijn geweest
Hij schijnt ongehuwd
van
eene
te voet en van diens
THOE
DOllS
NIEUWLAND, kapitein
Compagnie
tweede. gemalin ANNA CATHARINA, JULIUS MOEI?:EIIAASDR. VAN UNIA. De talrijke
familie telde veel leden, die het land als officier dienden.
In de geslachtslijst
vind ilc geen FREDERIK JULIUS, wel een ouderen broeder
Fleurus.

van den hierboven
was

geboren

te

vermelden
Nieuwland

JULIUS WILLEM,
op 15 November

deze heette
1660

en

D1EDERICK JULIUS en
huwde te Stiens op 6

met MARIA PHILIP ERNESTESA VEGELIN VAN CLAERBERGEN. Ook
voorhij was kapitein en wellicht is hij het dus die in den extra ordinaris Staat
komt onder den naam van FREDERIK JULIUS.
Maart

1687

SCHEPPER, In den extra

ordinaris

Staat

van Oorlog van 1689
komt een SYBRANDUS SCHEPPER voor als dienend bij het voetvolk. Er waren
leden van het geslacht SCHEPPER in krijgsdienst
o.a. een BARTHOLD,
meerdere
en het tot den rang van luitenant-kolonel
die iets later leefde
bij de infanterie bracht.
van Leeuwarden
SYBRANT DE SCHEPPER was de zoon van den Burgemeester
Ritmeester

ABRAHAM DE SCHEPPER, en van TITI A HAGIUS. Deze SYBRANT, wiens geboorteis, huwde den 13 Mei 1683 IMILIA JOSINA BARTELSDR. VAN
jaar onbekend
NYSTEN welke den i I September
173 stierf.
Hij zelf overleed in
I7oo. Volgens
zijn loopbaan als volgt. Hij werd,
in plaats
168o tot kapitein der infanterie benoemd,
van JOHAN VAN
29 April
6
te
1686
tot
ritmeester
van
eene
kompagnie
paard ter repartitie
Januari
ANDLA,
en later, tot luitenant-kolonel-titulair.
Deze mededeeling
van Friesland,
wijkt at
de

HAAN

HETTE1IA

en

van

HALMAEL was

aan den extra
ordinaris
Staat van Oorlog
van hetgeen ik hier boven ontleende
van 1689. Hij woonde den achtjarigen
oorlog der Bondgenooten tegen LonEwIJK
den slag van Neeren
onder
XIV van 1689-1697,
anderen, als ritmeester,
bij,
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winden

waarin

(1693),

men

Misschien
dat

mag
niet Neerwinden

de

zich roemrijk onderscheidde.
ruiterij
dat
hier
een
heeft gehad, en
aannemen,
vergissing
plaats
doch Fleurus bedoeld wordt, waarin een de SCHEPPER zooals

wij zien als ritmeester

Nederlandsche

genoemd

wordt.

De collonel

GROVESTINS. In den extra ordinaris Staat van Oorlog van 1689
recrutes ruyterye"
vind ik onder "Vrieslandt
DOUWE VAN GROVESTEVN. Volgens
VAN
HAAN
HETTEMA
en
HALMAEL
was
van het
DE
hij Kolonel-Kommandant
van den Stadhouder
in den oorlog. Met zijn
te paard
en sneuvelde
regiment
te Wommels.
hij Geijnserstate
Hij was de tweede zoon van OENE S1RTEMA VAN GROVESTINS, Grietman
VAN HENNAARDERADEEL en van IJDTSEKE DOUWESDR. VAN HOTTINGA en huwde
maal in
eerst met IETSEKE SIRTEMA VAN GROVESTINS en voor de tweede
eerste

bewoonde

vrouw

1684 met CATHARINA JOHANSDR, VAN SCHEL1'INGA, die hem overleefde.

Augustus

Ritmeester
zonder

verdere

VOORST. In den Staat
van voornaam
aanduiding

van Oorlog van 1689 komt een
voor.
bij het Voetvolk

VOORST

de Jonge GROVESTINS is vermoedelijk
BINNERT HERINGA
De Ritmeester
die op q.8-jarigen leeftijd den 31 October I72I overleed. Bij den slag van Fleurus
wel de uitdrukking
de jonge, doch niet
telde hij dus 17 jaren, dit rechtvaardigt
wordt. Hij was de zoon van
die hem toegeschreven
den rang van ritmeester
en van diens eerste vrouw
HERINGA, Raad in het Hof van Friesland
de aanteekening
van DE HAAN
DOECKESDR. VAN BURMANIA. Volgens
in 1697, Majoor in 1703 en
HETTEMA en van HALMAEL was hij Ritmeester

BINNERT
TITIA

Grietman

VAN FERWERRADEEL in 1709.

Majoor IJSSELSTEYN. In den extra ordinaris Staat van Oorlog van 1689
ik onder Vrieslandt
MAERTEN LODEWIJK Baron VAN
"recrutes
ruyterije"
ISSELSTEYN. Hij was verwant aan de AYLVA's VAN WITMARSUM want als Ritmeester
huwde hij den 31I Januari
1669 met HESTER LUCIA gedoopt te Leeuwarden,
vind

I I October
Stadhouder

1644, dochter
van Friesland

van ERNST VAN AYLVA, Kolonel en hofonker
en van JACOMINA ARENTSD. VAN Loo.

van den

JAN THEOBOLD VAN WEIBNOM, ook
wel als WEBENHEM genoemd,
was een van de oudere generaals van het Staatsche
zeer
door
WALDECK
werd
geroemd en behoorde tot zijn vertrouwden.
Zijne
leger,
ouders zijn niet bekend. Hij was Luitenant-Generaal
bij de cavallerie, gouverneur
van Breda en overleed in 1719.
Generaal-Luitenant

VAN WEIBNUM.
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Hij had
meldde daarom

gediend onder den hertog van LOTHARINGEN, en HUYGENS verdat hij diens zoon was.
misschien het gerucht,

HUMALDA. Bij DE HAAN HETTEMA en VAN HALMAEL vind ik in
AEBINGA VAN HUMALDA een FRANS, die hier wel bedoeld
de geslachtslijsten
den Capt. HUMALDA niet als "doot"
hadde
kan zijn, indien onze berichtgever
Capitein

doch
vermeld,
alleen vermist.
Ik vind
van

misschien
hem

is

ook

als oudsten

dit doodsbericht

niet juist

en was de kapitein

zoon van PHILIPS AEBINGA VAN HUMALDA en

SJUCKSD. VAN BURMANIA en gebore.n op 24 Mei 1661, uit bovendat op 16 April
was. Hij is
1659 in den echt verbonden
echtpaar,
en in een verbeterhuis
in Holland
geworden
geweest,
krankzinnig

HELENA

genoemd

kapitein
van 1698 wordt zijn naam vermeld als
Op de Cohieren van Oostergoo
gestorven.
de bewoner van Aebingastate
te Ee, zoodat hij op dat tijdstip nog in leven zou
moeten geweest zijn.
In den extra

ordinaris

Staat

van Oorlog van

t68g trof ik

zijn naam niet aan.

Een

zilveren

van

turfschip

Breda.

DOOR
MR. S. MULLER

Fz.

I?7II.
Mercurii 14 Septembris
PTE requeste van JONCKER ARNOULT VAN GROENEVELT, als oom
van Joncker
ende vooght
MAURI1'Z DE HERAUGIERES, minderCHARLES DE HERAUGIERES, in
jarich soon van wylen Joncker
der stadt Breda, versoeckende,
dat hare
zijn leven gouverneur
Ho. Mo. souden gelieven, alsulck silver vergult schip, als dvoirs.
CHARLES DE HERAUGUIERES in zijn leven heeft
wylen Joncker
tot eene memorie van het innemen des casteels ende stadt Breda met
doen maken
ende by zyne nagelaten
weduwe vuyt noot is verset geweest, te
een turffschip,
doen lossen ende daermede
den voirs. Joncker MAURI1Z zynen soon te vereeren,
van zijns vaders diensten saliger. Is goetgevonden,
in recognitie
alvoeren daerop
sal doen brengen
dat men het voirs. schip alhier ter vergaderinge
te disponeren,
te werden
ende sien, omme daerna op het versoeck des suppliants
gedisponeert
na behoeren.
Veneris 23 Septembris
Is overgebracht
het vergult schip, by Joncker CHARLES DE HERAUGUIERS
van
Breda
doen maken, tot eene memorie van de veroveringe
saliger
gouverneur
van het casteel
ende stadt van Breda doer het middel van een turffschip, hetwelcke desselffs
weduwe doer noot heeft versedt
gehadt, weerdich
nagelaten
wesende g0o guldens ende verloopen
tot i 26 guldens 5 st. Ende nadat gedelibereert
sal aennemen
ende bewaren, in
was, oft men het voirs. schip daervoren
van den voerganden
conformite
is
daerinne
voerslach,
eenparichlick
geaccordeert,
ten regarde dat het voirs. exploict is geweest een van de notabelste ende
remardat
is
ende
heeft
geduerende
cabelste,
d'orloge
beleydt
geweest
gesuccedeert,
meriterende
dat daervan memorie gehouden
werde; ende oversulcx geconsenteert,
dat men van de voirs. somme sal depescheren
ende in tyden ende
ordonnantie,
wat
met
't
voirs.
sal
doen.
men
schip
resolveren,
wylen
der Staten-Generaal.)
(Uit de resolution

l. HONTHORST,"Dle Alte."

REMBRANDT

UND

HONTHORST

VON
MOMME NISSEN.
(München).

URCH die unermudliche Rembrandtforschung unserer Tage
ist viel Geheimnisvolles
und wir sind schrittentschleiert
weise
meister
i und

worden, dass der holldndische
Werke der Zeitgenossen
weit mehr

unterrichtet
die
benutzt

i nungsform

Grossstudirt

hat, als man bei der ganz originalen ErscheiWir haben
seiner Bilder vermuten
konnte.

LIONARDO, was er
und RUBENS, was er RAFAEL und ÐÜRER, was
er ELSHEIMER und HEEMSKERK, was er selbst der Antike und dem Orient entnahm.
Charme seiner Schatten
zu CARAV.%GGIOS geWir wissen, dass der wunderbare
steht - wie und durch wer er aber
in naher Bezichung
brochenem
Helldunkel
erfahren hat, das ist noch
den Einfluss
dieses romischen Neuerers am stärksten
, verfolgt,
TIZIAN

was

er

MANTEGNA und

hier, wie es in dhnlichen Fragen mit Erfolg
Gemalde ins Auge fassen; REMBRANDTS Entlehnungen
geschah,
Natur. Uns scheint nun, dass in diesem Zusammensind durchweg sehr konkreter
des GERRIT VAN HONTHORST, den man allzu stiefmutterlich
hang die Werke
ungenugend

behandelt
als

untersucht.
ganz bestimmte

hat,

hervorragenden

Man

entschiedener
,,Typ"

muss

heranzuziehen
der "Italianisten"

waren.

Man verzeichnet

Hollands,

vergisst

ihn uberall

aber leicht,

dass

74
ein
Schaffenskraft,
hervorragender
Mensch mit ganz bestimmten
Charakterzugen
gewesen ist.
fruher
man
habe
seinen Einfluss auf REMBRANDT angeVOSMAER erwahnt,
ablehnt. BODE, der in seinen
er selbst ihn ohne Begrundung
wahrend
nommen,
er

eine

auch

markante

Personlichkeit

von

von 1883 den Einfluss von HONTHORST auf FRANS HALS heranzieht
,,Studien"
- welcher ebenfalls ndherer Untersuchung
wert ist -, verweist bei einer Besprechung
auf eine Verwandtschaft
von REMBRANDTS Iugendbildern
darin mit Bildern des
Meisters, und VALENTINER hat
der Honthorstschen
Richtung
Bedeutung
zu dieser Frage
liegt so wenig Greifbares
Utrechter

einladen

tung

in resumirenden
Saitzen die
neuerdings
fcir REMBRANDT betont.
Im Uebrigen
vor, dass wir zu ihrer naheren Betrach-

mochten.

ohne eigene Schuld etwas in Miskredit gekommen.
Hofmaler
die
Er hat als
Jahrzehnte
lang Bildnisse von Furstlichkeiten
getertigt,
sind und zum Teil
trotz ihrer "stijve gladdicheyt"
zwar reprdsentiv
(HOOGSTRATEN)
sehr gute Qualitäten
aufweisen, die aber nach den mutigen Werken seiner jungeren
und einen volligen Gegensatz
zu REMBRANDTS EntwicJahre recht enttauschen
er
tibler Geist von dem treuFerner
hat
frivole
Szenen
deren
gemalt,
kelung zeigen.
HONTHORST ist nicht

Ernst, von der reinen Burgersitte
dass sie in Galerien nicht selten

herzigen
absticht,

sind. Auch

Speicher verbannt
aber nicht dafiir

der besten alten Hollander
mit Recht

in Genrebildern

an die Decke

so unleidlich
oder

ist er zuzeiten
wenn

verantwortlich

ausdruckslos,
mindere
Bilder

auf den
kann
seines

gemacht
werden,
und Anderer auf seinen Namen getauft, wdhrend seine besten Arbeiten so sehr
und versteckt
sind, dass man heute nur noch mit Muhe seine positiven
versprengt
Kiinstlern
bis
Seiten gewahr wird. Er ist doch nicht umsonst von gleichzeitigen

Bruders

zu

RUBENS hinauf

so hoch

als der berufene

worden
vornehm

von den Italienern
so sehr gewirdigt
geschatzt,
von 165 5 mit dem
Sein Selbstbildnis
"Maler der Nacht."
und der aristokratischen
Hand uberzeugt uns, dass dieser
Verkehrskreisen
Stande
in den hochsten
entstammte,

Kopf
gearteten
der h6herem
K3nstler,
Malerschar
lebte, von der bfrgerlichen
heraus
beurteilt
seiner eigenen
Sphare
Maler

LINSCHOTEN

mehr

machen",
charakteristisch

nisse

des

auf

Goldstucke

dessen
aus

fur seine

sein

Schelten
seiner

"er
Tasche

Landes

weit

ab stand

und aus

Die Erzdhlung,
dass er dem
keinen
Strich
ja
tuchtigen
ist allerdings
sehr
entgegenhielt,

will.

k6nne

sechzehn Bild(wo er unter Anderem
aber man sollte nicht
Jahre
lieferte),
wozu man durch
Parade
einmaligen
beurteilen,

Hofmalerperiode
in einem
Kurfursten

grossen
Mann nach dieser
ganzen
ihre Drastik leicht verfiihrt wird.

den

seines
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der hollandiUnbestritten
liegt die Seele und zugleich die volle Entfaltung
im volksitimlicken
Geist; RE1\1BRANDT wirkte trotz seiner uinfassenweil er im Herzen immer als einfacher BurgersStudien "ungebildet",
den gelehrten
mann f3hlte und schuf. Wir alle haben uns wieder und wieder in diese ungeschminkte
- ein Seitenblick
Teilnahme
auf HoN'tmit liebevollster
Gef3hlswelt
versenkt,
schen

Malerei

er

yioRST :
Mangel

erscheint

an Intimitdt

der starken

Lichtkomposition,
den unverblumt

energischen

hatten

gegen

ihn mit seinem

seine kiinstlerische,
seine kunsthistorische
eigentiich
Werken
seiner
auf den guten
die man an der
Frühzeit,

Zweifellos

Bedeutung ?

Wir

nun

beruht

Worauf

leer.

uns kalt, nuchtern,
eine Art Vorurteil.

blonden Koloristik, der festen mannlichen
Charakteren
bald erkennen
lernt. Er ist
weiss seine Modelle ungewohnlich
lebendig

hingesetzten
in den Vorwurfen,
und genrehafte
mythologische

Zeichnung,
sehr abwechslungsreich

jeglicher Art zu stellen. "Zijn
en vol effect en zijn penseel stout", wie IMMERZEEL sagt. Er hat
bei CARAVAGGIO nicht nur studirt, sondern dessen Art selbstandig
weitergestaltet,
im Aufbau und Ausdruck lebensgroszer
hat die Maestria seines Lehrers
Gruppen
Boden verpflanzt
und in originaler Art die "grande
auf Niederlands
geste" Roms

fiir biblische,
stijl is krachtig

Bilder

Er komponirt
sicher, das ist wohl sein
beispiellos
Form
wie
mit
den
Der
mit
der
sowohl
Schatten.
heftige Lichtfall giebt
Hauptvorzug,
die Flache klar und eckig, verleiht den
seinen Bildern
durchschneidet
K6rper,
und
Kraft
formirt das lebendigste Gegeneinander
kuhnen Bewegungen
merkwurdige
in

auch

Utrecht

Akteure

seiner

schreckt

trasten,
ist leider

beibehalten.

Er spielt gleichsam
mit den schdrfsten KonAktionen.
vor keinem noch so schwierigen
Mienenspiel zurtick. Seine Farbe
zum Lichtnicht immer, banal, doch im Effekt klug abgewogen

und ihrer

6fter,
unmittelbarer

und schwarzen"
Italiener
als die der einseitig "braunen
Epoche. Der Stil HONTHORSTS im ,,Fr6hlichen Spielmann" des Rijksmuseums,
ihm fehlt das Schmelzin seinen Dresdener
Bildern u. a. ist fldchig, fest, dekorativ ;
lieb macht, aber dafur ist er auch
volle, innerlich Murbe, das uns die Hollander
dabei

spiel,
seiner

nie

weichlich

oder

dunnlich

vertrieben

Tiefe. Wenn SANDRART sagt,
den er zu Rom malte, "der
Pilatus",
Naturlichkeit
dem Leben dermassen

und

ist

hoher

und oft stupend
HONTHORST habe
Kerzen

und Lichter

in der Stlrke von Helle
in seinem ,,Christus
vor
Schein

alles in wahrer

dass niemals die Kunst
ahnlich beleuchtet,
dies eine augenfällige
naturalistischer
Ueberschatzung
doch auch ihren
Bravour nach dieser Seite hin erhalt

so
gestiegen",
aber
eine
Werte,
gesunde
ist wie hier.
Als dieser jungberuhmte,
realen Kunstwert,
wenn sie derart gebdndigt
und nun
durch und durch geschulte Maler um 162o nach dem Norden heimkehrte
effektvolle
etwas

Bilder

akademischer

nur so aus dem Aermel
Art,

da setzte er, wenn auch in
schfttelte,
eine klar entwickelte Kunstform in Hollands Kultur hinein.
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Ein

Bild von HONTHORST, der "Zigeuner"
der Sammlung
des Baron von
in Ungarn, das vor Jahren aus kunstlerischen
Gr?inden in mein Atelier
brachte mich, in Verbindung
mit langjahrigen
zuerst
Rembrandtstudien,
gelangte,
und
auf die vorliegende
ich
stelle
von
die
Darlegung
Vergleichung
nachfolgende
drei Bildern REMBRANDTS mit dreien von HONTHORST auf, nicht als Abschluss

NNARY

einer

sondern

Untersuchung,
Da hangt

im

zu ihrer

Anbahnung.
Museum
das erste

Berliner

datirte
Bild REMBRANDTS,
seines
von 1623, das wie eine feine Vignette
"Geldwechster"
wir
Schaffens
Ihm stellen
HONTHORSTS alte Frau mit den
anmutet.
ganzen
aus der Dresdener
Galerie zur Seite - ohne zu wissen, ob von seinen
Goldstucken
dieses fur uns das bezeichnendste
Stuck ist. Das Halten
Kerzenbildern
gerade
der

Vater

als

des Lichtes

mit einer,

dies Motiv

des

das Verdecken

Goldwagers

"Zahnbr echer").
Aber jenes

Bild

hat

durch

sonst

oft

bei

eine

Reihe

die andere

Hand

ihm vorkommt

fehlt hier,
(man

wahrend

vergleiche

den

von

Zugen, in denen es gleichsam als
erscheint.
Wir sehen den ahnlichen Aufbau

Modell fur REMBRANDTS Erstlingswerk
sehen beiderseits
einen fest charakterisirten
mit der vorgebeugten
Halbfigur,
Kopf
in scharfes Licht gesetzt, um ihn herum ein reiches Stilmit geoffneten
Lippen
bis ins Dunkel
leben mannigfaltig
abgestuft
hinein, sehen gleiche Requisiten

Dies alles bedeutet
indessen
Geldbeutel,
Brille, Papiere).
weniger,
(Goldstiicke,
in der
in der technz"sche1z Wiedergabe
der Beleuchtung,
als die Aehnlichkeit
Gemalde
haben
etwas von einem bemalten
des Pinselstrichs.
Beide
Ftihrung
eine damals nicht häufige stumpfe Realistik von gesunder NüchternBildhauerwerk,
fast
sind hier wie dort fest und trocken durchgemalt,
heit. Die Lichtpartien
in
in
roten
als
blonden
der
etwas
zu
auch
der
Sowohl
Fleischfarbe,
durchgeknetet.
sich die Malerei. Selbstverstandlich,
und den grauen Mittelt6nen
entspricht
man sagen,
REMBRANDT
ganz eigene Reize hinzu, fuhit und sieht
ftigt
des etwas hypnotisch wirkenden
zarter, wandelt schon hier das Haubenstockartige
in's
durch
nuancenreiche
Vibration
in's Seelische,
Honthorstbildes
organische
Helle

mochte

um. Aber fur den Stil dieses seines Bildes kommen wir, obwohl gar keine
zu Utrecht bekannt
des jungen Leideners
uber Beziehungen
sind, mit
ihm
ihn
nicht imitirt, aber vielleicht
BODE auf HONTHORST. Er hat
einige Mittel
zu
Natureindrticke
einer
konzentrischen
um
Bildwirkung zusameigene
abgelauscht,
Zauberische
Berichte

menzufassen.
Ob dies Analogon
Kerzenbildern
gerhaften
anderen ihm nahestehenden
ersten Bilder

aus REMBRANDTS Leidener

Zeit mit HONTHORSTS schla-

ob die von LASTMAN und
mag,
Kunstlern abweichende
kuhle, fast harte Malart der seiner
modernen
Utrechters zurückzuführel1
des
damals
auf ein weiteres Studium
nun

allein

stehen

oder

V. HONTHORST.,,Fr6hlicher Spielmann."

VI. HONTHORST,"Der Zigeuner."
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In den bald nachfolgenden
wir nicht zu entscheiden.
verm6gen
"grunen"
wandelt er ja auf ganz anderen Wegen. Nur blieb er sein Lebelang
Iugendwerken
zu bauen, dem "Licht" in jeder Gestalt den
dabei, Bilder aus Helle und Finsternis
Mitteln zuzuerteilen - und wer von seinen malenVorrang unter allen malerischen
ist, das

den Landsleuten
HONTHORST ?
Schilderkunst

war hierin

bahnbrechender
zielbewusster,
geschulter,
dieser eine feste Brücke von der Schattenkunst

Indem

als

gerade
Roms zur

Hollands

hat er der dort schon bestehenden
Kleinhinüberschlug,
des Lichts den Zug in's Machtige,
malerei
oft GTeberlebensgrosse
Lebensgrosse,
Prosa
fiir
den
hat
vorarbeitende
Poeten des Lichtes.
geboten
gegeben,
genialsten
nach dem Geldwechslerbild,
Etwa ein Jahrzehnt
als REMBRANDT in AmFastenzeit
sterdam nach langer Portraitmalerei,
seines
den AufSchaffens,
jener
Reife nahm, da treten uns wiederum merkwurdige
schwung zur h6chsten
Bezuge
zu HONTHORST entgegen. "Die Richtung,
die ihm selbst wie seinen Zeitgenossen
damals am h6chsten
eines Moments
stand, die einheitliche
Darstellung
gr6sster
und dusserer
Erregung
Bewegung"
(BODE) findet in der ,,Blendung
Ausdruck.
Nun vergleiche
man einmal dies Werk mit
Simsons" den extremsten
dem "Zahnbrecher",
von HONTHORST, der weit fruher entstand.
Leider hangt die
in der Dresdener
Galerie uber einer Tfr. Man sieht aber doch,
grosse Leinwand
Aufbau
wie wirksam
und Anlage ist. Die Farben leuchten;
zu den etwas verund grauwarmen
haltenen
T6nen kontrastirt
braunlichen,
gelblichen
r6tlichen,
das
Gewand
blaue
des
mit
der
Die
Kerze.
ist sehr
Junglings
gut
Lichtftihrung

innerer

der Vortrag von meisterlicher
abgewogen,
Breite, nachiger als der von REMBRANDT,
auch schulmdssiger.
Die Form ist ganz beherrscht,
naturlich
Kopfe und H?nde
sind gleich gut gemalt; der schmerzverzerrte
Ausdruck
des Gequalten ist sehr gut
Man
konnte
fur seinen Geblendenkt
REMBRANDT
wiedergegeben.
unwillkurlich,
Modell benutzt
deten das gleiche
haben. Es liegen aber 14 Jahre dazwischen.
Bei

Beiden

Lichtglanz
Hier fahrt

ist ein spannendes
Drama im kritischen
vom schdrfsten
Augenblick
hier wie dort sind sechs Personen um das Opfer gestellt.
bestrahlt;
der Arzt in den Mund, dort stosst der Dolch in das Auge hier die

eines wuchtigen
der bei beiden
kleine, dort die grosse Vergewaltigung
Kbrpers,
den gleichen struppigen
Bart iiber der Brust zeigt. HONTHORST hat den Schrecken
noch etwas gemildert
durch feine Z3ge in den Umstehenden,
durch einen Anflug
von Humor bei REMBRANDT dagegen das unvers6hnte
des
grelle Vorstellen
eine Apotheose
der Gewalt. Man sagte ganz richtig von ihm, dass
Entsetzlichen,
er sich bei solchen Darstellungen
nicht in seinem rechten
Fahrwasser
bewegte.
VETH ftndet in diesem Werk viel vom "Spektakelstuck",
im Berliner Simson
des Meisters etwas vom "Kirmesathleten".
Zieht man die Moglichkeit
in Betracht,
dass

REMBRANDT

mit

dem

erfolgreichsten

Kunstgenossen

in

seiner

Nahe
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so wird die etwas theatralische
Richwollte,
Nach dem Brief an HUYGENS
Mal verstandlicher.
inn Januar 1639 hat er diesem so gut wie sicher das riesige Simsonbild zur AusDer einflussreiche
Hauses geschenki.
Mäzen hatte
seines neuen
schmtickung
die
REMBRANDTS
HONTHORST besch?ftigt;
iibergrosse
Freigebigkeit
gleichzeitig
wenn
er
damit
HUYGFNS
und dessen
fande ihre bisher
Motivirung,
mangelnde
ihr
das
dem Statthalter,
Herrn,
Gunstling k6nne,
zeigen wollte, was
verm6ge
zu excelliren, die
er auch und noch mehr. Dass ihm daran lag, in den Qualitaten
ihn

konkurriren,
tung dieser

Periode

tibertrumpfen
mit einem

in dem gleichen
ausmachten,
zeigt die bekannte
Wendung
Brief, wo er seinen beiden tiefempfundenen
religibsen Bildern nur das Eine nachin geopserveert
di
ende
dass
meeste
di
natureelste
is."
ruhmt,
"daer
beweechgelijkheyt
Fr3her
hatte HUYGENS den jungen REMBRANDT und LIEVENS ermahnt, sie
HONTHORSTS

Ruhm

sollten

in

Italien

damals

die beiden

REMBRANDTS

studiren,

"um

die Kunst

auf ihren

Gipfel

ihm erwiderten,
"selbstzufriedenen'' Maler
auf
HONTHORSTS
Zahnbrecher:
Blendungsbild

zu bringen";
so wie
so ahnlich antwortet
ich studire

Italien

Italiens, gehe dadurch aber auf der eigenen Bahn nur um so entschievor. Der Pieta MANTEGNAS mit dem verktirzten Leichnam CHRISTI entnahm
zur Anatomie
REMBRANDT die Situation
des Doctors DEYMANN, hier also zu
- umgekehrt
ihn
einem naturalistischen
der
gefesselt hielt, niedersteigend
Vorgang,

ausserhalb
dener

ward

aus

dem

eine biblische

Zahnkranken

Grosse,
und
anlehnend,
grasslich und grossartig.

des Italianisten

die schon

wenig

doch

HONTHORST durch

in seinem

lange
mit unglaublicher

seine Phantasie
Geiste stand. So holte er, sich ein
seinen Simson heraus,
Freiheit,

NEUMANN meint, dass die Lebhaftigkeit
des Gebdrdenspiels
in dem REMBRANDT der dreissiger
Jahre aus der italienischen
Vortragsweise
stamme, dass die
zum
zum
wie
auch
in
der
Zeit
Ordinaren
Neigung
Prachtigen
lag; jawohl -und
in HONTHORST'S Bildern finden solche Zuge den typischen
Er konnte
Ausdruck.
Der Zahnarzt
seines Bildes von 1622 ist augenscheinlich
nach dem
ausstaffiren.
im Rijksmuseum,
welcher mit 1623
gleichen Manne gemalt wie sein Spielmann
datirt ist. Betrachtet
man dessen kluge, überplastische
das
kuhne HerausMalerei,
des lachenden Angeragen des Arms mit dem Glas, die sprechende
Lebendigkeit
so
man
m6chte
doch
seinen
von der grosseren
ihm
Platz
etwas
abseits
sichts,
Ursprunglichkeit,
kompositionelle

Verve

und

Genialitat

ist prachtvoll,
Haltung
schade, dass die Farbe

von

FRANS HALS

ein echt

aristokratischer

nicht

nehmen.
Die
im
Ganzen
Zug

etwas zu bunt
trotz ihrer schonen Blondheit
unverkennbar;
ist. Viel einfacher im Einsatz wie im Kolorit ist sein überlebensgrosser "Zigeuner" 1)
der unseres Wissens hier zum ersten Mal wiedergegeben
wird. In diesem 1624
1) Von kunstgelehrter Seite wurde mit Recht die Aehnlichkeitdieses Werkes mit Terbruggen hervor.
gehoben ; die kritische Untersuchungder Signatur bestitigte die Urheberschaftvon Honthorst.

VII. HONTHORST,"Der Zigeuner (Kopf)."

VII.

REMBRANDT,
"KOpf vom Doppelbildnis in Dresden."
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signirten Bilde wirkt er ganz r6misch, streng und knapp in der fast gemeisselten
Form. Wir stellen den Kopf dieses Werkes zum Vergleich neben den jauchzenden
in Dresden. Die Wendung bei sitzender
Kopf REMBRANDTS von dem Doppelbildnis
Zahne, Bart und Augen so ahnlich gestellt,
Stellung
ganz die gleiche, Backen,
Hut und
weicher
dazu dunkler
als wenn der Eine dem Anderen
nachlacht;
dort senkrecht,
hier wagerecht
im hochsten
weisse Feder
Kontrast,
prachtige
Aermel vor uns hingeaneinander
bauschiger
gelagert. Bei Beiden ein machtiger
weich und rund
REMBRANDT
breitet, den HONTHORST fest und gross schnitt, den
sieht man selten besser, als im Nebenmalte. Was sein Meisterpinsel
vermochte,
so ahnlich, maltechnisch
lachenden
Kopfe, die anatomisch
Bliite. Dort sicheres
so unahnlich
sind. Das ist wie herbe Knospe und vollentfaltete
das
fast
den
wieder
hier quellendes
Schaffen,
tibermutig
Vorganger
K6nnen,
Dennoch
sind auch im HONTHORST, so
benutzt, um ihn wieder zu tiberbieten.
dieser

einander

zwei

bleibende V orzüge; er hat diesen Geiger der Puszta im Freskostil
will uns scheinen,
Gemalde
ohne zu andern,
das Dresdener
alla prima hingeschrieben
wohingegen
ist
hier
auch
Ein
aufweist.
nach Bode viele Korrekturen
wenig "Zigeuner"
hat er aber
das lag ihm in jenen Jahren. Wie wohltuend
REMBRANDT geblieben,
wie
zu brechen;
um des Backenknochens
Starrheit
das rechte Auge beschattet,
12 Jahre
den inneren Frohmut
fein hat er das Grinsen gemieden,
herausgeschdlt.
welch
Malebeiden
Werken;
phanomenaler
Aufschwung zum
liegen zwischen den
hin war in dieser Zeit erfolgt
durch REMBRANDT.
und Seelenvollen
rischen
Reihe

Eine
dafur

von malerischen

Einzelmotiven

und Kunst mit gleiclaer Virtuositdt.
war viel um eine einnehmende
Haltung

Natur

variirt
Dem

er unermtidlich,
benutzt
immer wieder sich selbst

Es ist bemerkenswert,
in der Wendung
der
mit HONTTHORSTS Zigeuner,
dass in der Verwandtschaft
das
und
dem
des
Armes
schon
reichbekleideten
Gestalt
gleiche
Arrangement
an Rafael und Tizian zum volProblem auftritt, das er viel spater in Anlehnung
brachte. Der schone Aermel hats ihm angetan.
Und dann das
lendeten Ausdruck

Malenden

zu tun.

man, wie dieses bei CARAVAGGIO auftritt (Bild in Karlsruhe),
Vergleicht
bei
wie haufig
HONTHORST, wie REMBRANDT stets von neuem, ja schmerzerweckend
in seinen eigenen Zugen
zu diesem Seelen- und Muskelspiel
bis ins Greisenalter,

Lachen.

hier bei der Betrachtung
bestimmter Bilder manche
fur die Art der Stilentwickelung
und der Stilumanderung
unter den
Aufklarung
den
Pinsel
die
sich
auf
sahen.
alten Meistern,
genau
gegenseitig

zuruckkehrt,

so finden

wir auch

Genius
was dem Genius, doch auch dem Talente was dem Talente
hat
in seinem Schema der Bildkonstruktion
er
HONTHORST
folgende Werte:
gebuhrt.
zu durchschneiden,
lehrt die Flache kompositionell
er vertieft sie
ganz rücksichtslos
Dem
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in lebendigster
er fasst lebensgrosse
Gestalten
Helldunkel,
frappantes
zu festen Gruppen zusammen, ohne doch 3ber der ausladenden Rhytmik
Bewegtheit
im Bild zu verlieren (das selbst HALS nicht immer wahrte),
das
Gleichgewicht
je
zum Beherrscher
des Bildes. Er hat nicht
ein drastisches
er macht
Mienenspiel
sondern
in
seinen
verreifsten Werken Stilgrundsatze
nur Probleme
aufgestellt,
korpert, die in Holland neu waren. Der geistig geschliffene Weltmann, der romische

durch

Kirchen und nordische Palfiste wurdig auszustatten
gab den blutvolleren
verstand,
Bildmodelle
an die Hand, von denen sie allerlei absehen
Volksmannern
gleichsam
durch
welche
Faktoren
man ins raumlich Grosse, in's Bannende,
namlich
konnten,
Was sie an ilzm gewahrten,
das verstdrkte sicherlich auch
gelangte.
Wirkungsvolle
der
Halt
Autodidakten
REMBRANDT
und HALS; das
kunstlerischen
den
genialen
Kraft durchtranken.
Sie haben diese Kunstepoche
sie mit impulsiver
konnten
auf
ihren
wie
die grossen Individualisten
auch
aber
stilistisch
Endpunkt
gebracht,
Herzenswarme
und Naturallemal tun. Ueber sie hinaus versagte die Steigerung;
frische

durch

waren

sie vollkommen

verkorpert

worden.

als gerichtet,
wenn man ihm offensichtliche
Entgilt ein Kfnstler
das
mit
der
man
sich
weder
Ehre
n6ch
nachweist;
meint,
vertrage
lehaungen
Malers,.
Ein
der den
eines
mit der Originalitat
kurzsichtiger
Standpunkt,
der
eine
eitle
an
die
Stelle
der
Fortschritt
echten
wahren
hindert,
Originalitat
Italiens und der Niederlande
scheuten
setzt. Die grossten Meister Griechenlands,
Heute

die Auffassung
und Formulirung
von Vorgangern
und einzelne
garnicht,
zu Mbernehmen, sie gaben diesen nur eine neue, in ihrer Art durchgearTypen
es kommt alles darauf an, wie
beitete Fassung. Darin liegt der Kern der Frage:

sich

Schafft er, in irgend einer Hinsicht auf eines
ein Kunstler den anderen verwertet.
als dieser, so bewahrt er doppelt den
Reiferes
etwas
Schultern
Anderen
stehend,
sich immer nur durch klares, stufenMeister. Die Blute einer Periode entwickelte
durch Hiilfe der Aelteren - durch ein Bejahen
der J3ngeren
weises Fortschreiten
nicht
Ethik

durch

ein Verneinen

vielfach

Gebrauch

der Vorgangerschaft,
ist.
geworden

wie es leider

heute

in Kunst und

DIRK JACOI3SZ.

Mansportret.

-- Kon. Pinacotheek te Turijn. No. 363.

EEN

PORTRET

VAN

DIRK

JACOBSZ.

DOOR
DR.

G.

J.

HOOGEWERFF.

I onlangs
te Utrecht
Noord-Nederlandsche

gehouden
"Tentoonstelling
schilder- en beeldhouwkunst

van
voor

verschillende
zaken ook
1575" heeft onder
belangrijke
dit aan het licht gebracht:
dat ons nog heel wat goede
uit de 16e eeuw zijn overgeleverd, waarportretstukken
van de namen

der makers

zelfs niet zijn te vermoeden.
aan menigeen
bij het doorwande-

Over het algeheel mag
len der zalen het aantal anoniemen

hinderlijk groot hebben,
aan
elken
wand
immers
en
alle
bijna
zag men werken
toegeschenen.
zijden
die nieuw
of
in
een
nieuw
uitkwamen.
waren
hier
ongedachte
groepeering
In het bijzonder
het bezoekende
echter op het gebied van het portret werd
publiek
Wie
in
waan
af en toe voor tergende raadseltjes
den
mogelijk
geplaatst.
verkeerde,
Aan

dat er door

16e eeuw, wat het conterfeitsel aangaat, een rechte baan stijgende
alle productie
vrijwel ware onder te brengen, kwam deerlijk
was, waarbinnen
uit. De bedoelde
weg zou, in drie vakken verdeeld en
bedrogen
afgebakende
wat
66k
als
LUCAS VAN LEIDEN
afgezien van
portretschilder
presteerde, de volgende
geweest
Utrecht

onze

zijn: van OOSTSANEN over SCOREL op MORO en HEEMSKERCK. Maar te
bleek, aan wien nog bewijs van noode had, dat er naast de heirbaan
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verscheidene

zijwegen

heirbaan
van

uitgaande,
enkele verholen

te bemoeilijken.....
Het beeld
dan

ook

met

min of meer paralel, of van de
geloopen hebben, onderling
doch elk voor zich wel onderscheiden.
Zelfs kwam het bestaan
kruispaden

aan den dag, zeer geschikt

gaat eigenlijk wat op een doolhof
recht worden gesproken.
Als groot

om het onderzoek

lijken, en van een doolhof kan
en blijvend voordeel, dat de

intusschen
heeft, mag beschouwd
tentoonstelling
gebracht
worden,
waar
zooveel bijeen was, gelegenheid
dat men,
had zich met de wegen door
Enkele toewijzingen
het doolhof meer vertrouwd
te maken.
bleken mogelijk, en
ook
waar
tot
dusver
een
stuk
vooral
groepeeringen,
vrijwel op zich zelf stond.
Utrechtsche

Wat

JAN VAN SCOREL betreft stond het reeds vast, dat hij 66k als portretzichzelf verre van gelijk is geweest. A priori was het dus duidelijk,
dat
schilder
om
al
zich
hem
een
evenzeer
en
karakter
afwijkend
hetgeen
groepeert
ongelijkmatig
De 16c eeuw was nu eenmaal een eeuw die zocht. Wat echter tot
zou vertoonen.
dusver, bij gemis aan overzicht, voor ieder niet even helder was, is nu zoo klaar
dat er in de Noordelijke
Nederlanden
zeer goede meesters
gebleken:
van SCOREL en slechts zeer ten deele tot
hebben, die niet tot de "school"
zijn ?sfeer" gerekend kunnen worden. 't Zou ook al vreemd zijn geweest, als de
ook op het gebied der schilderkunst,
niet meer
eeuw van ERASMUS in Nederland,
had
dan
nu
de
met
die wij
name plegen
opgeleverd
persoonlijkheden
enkelingen,

mogelijk
gewerkt

te eeren.
de schilders, die in het midden der 16e eeuw een van de genoemde
bewandelden d. w z. paralel aan SCOREL, zonder achter dezen
paralelwegen
is
te
DIRK
Met zijn schutteraan
loopen
JACOBSZ., een van de voornaamsten.
te Amsterdam
en te St. Petersburg
neemt hij in onze vaderlandsche
stukken
Onder

een gewichtige
en zeer bijzondere
was
kunstgeschiedenis
plaats in I). Te Utrecht
reden te meer dat thans hier de aandacht op hem
de meester niet vertegenwoordigd;
met
de
van
een
bespreking
portret, dat ik eerst onlangs zag en als een werk
valt,
van zijn hand herkende.
Het bedoelde

hier is toegevoegd, bevindt zich
stuk, waarvan de afbeelding
in de Koninklijke
Pinacotheek
te Turijn en voert daar tegenwoordig
het nummer
In
den
wordt
het
aan
VAN
SCOREL
welke
363.
catalogus
JAN
toegeschreven,
benoeming teruggaat op HIJMANS, die reeds in 1877 het stuk als een SCOREL verVier jaar later werd dan, blijkbaar
van HIJ?tANS,
vermeldde 2).
onafhankelijk
1) Zie vooral, ook voor het volgende: Prof Jhr. Dr. J. Six, Dirk Jacobsz. Twee Amsterdamsehe
Schutterstukkente St. Petersburg,in den 13enjaargang van dit tijdschrift (1895)blz. 91-III. De studie bevat
heel wat meer dan de titel aangeeft.
2) Bullltin des Commissions
Royales(Bruxelles1877). blz. 641.
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nog eens gegeven door L. SCHEIBLER in de soms zonderlinge
die hij met behulp
van BODE tot stand
SCOREL'S oeuvre,
was deze dubbele toeschrijving
bracht. ') Zoo heel bevreemdend
intusschen
niet,
daar inderdaad
de schildering
van dit fraaie werk zeer tot die van SCOREL's latere

dezelfde

toewijzing
van
samenstelling

schutternadert;
op dezelfde wijze als onder de Amsterdam'sche
('tweede)periode
sterk aan de Sea.
stukken van DIRK JACOSSZ, vooral dat van 1 s 29 in de behandeling
doet denken, een techniek die er waarlijk wezen mocht. 2)
RELSCHE portrettechniek
In de laatste oplage van den Turijnschen
catalogus
(1909) staat het stuk
van een geleerde, ongeveer
"Portret
50 jaar oud, "en face"
't hoofd met een driekante
baret gedekt, gekleed in een mangezien, baardeloos,
in
de
tel met bont gevoerd.
houdt
linkerhand
een geopenden
brief. HalfHij
Op hout; hoog i.oI, breed 0.76 M."
figuur. Levensgroot.
Wat de opgave der afmetingen
worden opgemerkt,
aangaat moet terstond
dat daarbij is inbegrepen
een breede rand, waarmede
het stuk later werd vergroot
als volgt

beschreven:

van het portret is
en die het geheele eiken paneel omgeeft.
De ware grootte
is dit hinderlijke
72 x s911z cM. Op de afbeelding
toevoegsel weggelaten, waartoe
in dit geval te meer reden was, omdat de directeur van het museum Prof. ALESS.
BAUDI DI VESME, die het onderzoek
van het schilderij welwillend
met belangstelling
te kennen gaf
volgde, mij zijn stellig voornemen
ting

binnen

die

in

toestond

en

de vergroovan den achter-

te doen wegnemen.
Een restauratie
niet langen 'tijd
zal
dan
meteen
daar
deze
grond
noodig zijn,
nu, tegelijk met den rand, met een
donker
werd overgeschilderd.
De oorspronkelijke
toon is blijkbaar
bronsgroen
een dergelijke
doch
lichter.
geweest,
Wat verder de kleuren aangaat,
die in de boven aangehaalde
beschrijving
niet worden genoemd,
deze zijn als volgt : De baret is zwart, evenals de tabberd,
de

een zwak groe11ig licht vertoont.
Door het vuil is het effect
plooien
zoodat het geheele
een doode partij is genu
tot
gewaad
vrijwel
en handen te sprekender
Het bont is dofuitkomen.
waartegen
gelaat
worden,
iets gebronsd
en warm.
bruin. De vleeschtoon
De schildering
van het portret is opmerkelijk vast en af, zelfs eenigszins
strak;
verzwakt,

de

zonder
zooals SCOREL die weleens
uitdrukking
eenige toevalligheid,
scherp,
toelaat. De kop is vol karakter en van een opmerkelijke
weergave van de "persoon";
in de teekening
van
de
de
kanunnik zijn
Utrechtsche
wijze waarop
afwijkend
hoofden
met een
pleegde op te vatten, t.w.: bij overeenkomstige
penseelvoering
1) Yahrb. d. kön. preuss. Kunstsamml.II (z881) bIz. 213. In casu was de toeschrijving niet van BODE,
maar van SCHEIBLER,
zooals deze ter plaatse met zooveel woorden verklaart. - $1J1?ANS
in zijned. v. MANDER
niet zichzelf.
(1, blz. 319) citeert in 1884wel SCHEIBLER,
Nederl Schilderkunstin hef Rijksmuseum,I. blz. 97 : ,Er zijn in dit
2) Vgl. ook W. J. STEENHOFF,
schilderij portret.kwaliteitenvan beteekenis, tamelijk verwant aan de kunst van JAN VANSCOREL."
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ander (slordiger)
DIRK JACOBRZ. is namelijk in zijn uitbeelding de meest
voorwerk.
serieuze van de twee; en als SCOREL in zijn latere periode dit "leven" bereikt, is
het langs een anderen, meer schilderachtigen
van DIRK
weg. De karakterteekening
met
een
in
de
JACOBSZ. gaat nog gepaard
bijna primitieve
doorvoering
weergave
van de trekken ; - in zoover uitvoerige detailleering
in deze primitief en onmodern
en bij de goede portretschilders
uit den loop der 16c eeuw niet
mag heeten
pleegt voor te komen. MORO bijv. dankt zijn voortreffelijke karakteriseering
en als zijn portretten
meer aan vastheid van toets dan aan uitvoerige
penseeling;
zit
in
de
dan
dit
doorwrochtheid
van
meer dan
doorwerkt
zijn schildering,
zijn,
meer

in een nauwgezette
belijning van zijn model. In zoover is SCOREL (naast LUCAS)
de eerste moderne portretschilder,
als hij deze belijning gaandeweg en
inderdaad
niet zelden tot zijn nadeel
Op te merken is ook, dat SCOREL altijd zijn
loslaat i).
wat
een
om zoo te zeggen ; dit doet de
tikje .,vergeestelijkt"
idealiseert,
portretten
in zijn
meer burgerlijke
nimmer,
die, ver van alle romanisme,
DIRK JACORSZ.
kunst toont grootere eerlijkheid
men
maar
minder
(als
wil),
beschaving.
werk is de primitieve
In het Turijnsche
der observatie
werkwijze
nog
ten

volle

aanwezig,

met

reeds

veel

van

het

in

"nieuwe",

zoover

niet alleen

met hun eigenaardigheden
de gelaatstrekken
maar 66k de
zijn weergegeven,
Aan de nationale
trekken der persoonlijkheid.
der
deugd
nauwgezette
weergave
zooals men weet, de Nederlandsche
hebben
ook bij
trouwens,
portretschilders
de
romanisten
steeds
tot
toe.
behandeling
ergste
vastgehouden,
gewijzigde
Met deze wijze van weergave
gaat steeds een realisme van voorstelling
dat in een goed portret uitteraard
gepaard,
in het gezicht
hier in volle kracht aanwezig;
van

de

expressie
zaamheid
wijdde
is wel het uiterste

aan

wier

handen,
en die hij afbeeldde
van de "eerlijkheid",

een voorwaarde
niet

alleen,
de schilder

doch

Dit

realisme

is

vooral

ook in

de

is.

een kennelijke opmerkgeste
tot met het vuil in de nagels toe. - Dat
zooals die boven werd aangeduid!

Met deze verzorgde handen komen wij tot een belangrijk punt van onze uiteenwerd uitgegaan.
zetting en wel tot het punt, waarvan bij de toeschrijving
voornamelijk
in het algemeen,
Immers niet alleen de schildering
maar vooral de weergave der
handen was het, die hier op DIRK JACOBSZ. wees.
Het vroegst
bekende
stuk van den meester
is het reeds genoemde,
in
den vorm

van een drieluik

opgezette

schuttersstuk

van

1529 in het Rijksmuseum,

in de verzamelingvan den prins DORIAte Rome
1) Het portretje van AGATHAVAN;CI-IOONIiOVVIN
(aanw. op de tentoonst. te Utrecta), geschilderdin 1529, is door zijn zorgvuldige,zelfa toegespitste "belijning
voor den dertigjarigen SCORELal een uitzondering. Men vergelijkedit kopje b.v. met de even authentieke
doch latere beeltenis van AGATHAin bezit van Ridder R. DE STEURSte Parijs. (Opde tentoonst. te Brugge
in 1902en aldaar door HANFSTAENGL
onvoldoendegefotografeerd).
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betiteld kan worden. Het is
als "het stuk met de handen"
MANDER
a° t 56? in de 70 jaar oud
die
VAN
toen de meester,
ontstaan,
volgens
reeds bereikt had. Het wat overdreven
stierf, den leeftijd van 35 jaar vermoedelijk
een
kenmerk en op het Turijnsche stuk,
DIRK
is
voor
JACOBSZ. juist
gebarenspel
met het Amsterdamsche
schuttersdat in de tot SCOREL naderende
schilderwijze
welk werk

met recht

in het bijzonder de rechterjiand in
houding-,
overeen met een hand (de meest in 't oog vallende)
Zelfs de
van het benoemde
groepportret.
middenpaneel

al verwantschap
vertoonde,
en
behandeli1zg
yelteel
teekening
stuk

rechts

beneden

op

het

komt

en in de muis, aangebracht
om
belichting
op duim- en vingertoppen
eigenaardige
te
is
relief
dezelfde.
het gewenschte
geven,
hand bevindt zich recht onder het jaartal. Van de juistheid
De bedoelde
aJs men de
van het hier beweerde kan men zich met een oogopslag
overtuigen,
met de hier eveneens bijgevan het Turijnsche
vergelijkt
portret
reproductie
van het schuttersstuk.
1)
detailafbeeldingen
Reeds uit CAREL VAN MANDER valt op te maken, dat DIRK JACOBSZ. in
als een specialist gold, daar wij immers over hem
van handen
het schilderen
het volgende lezen :
voegde

conterfeytselen
,,Van dezen zijn t'Amsterdam
op de Doelen verscheyden
ander isser van hem een conterfeytsel,
daer een handt in
nae 't leven. Onder
en verheven
datse van yder schier wort vercomt, soo schoon
uytmuntende,
om dieswille datter ook JACOB ROEVAERT groot gelt van
en gepresen,
wondert
om te moghen daer uyt nemen."
en schoon zijn inderdaad
de handen, zoowel op het
uitmuntend
In later jaren sqhijnt de meester zijn
stuk als op het Turijnsche.
Amsterdamsche
dat hij ze nog wel steeds even
in zoover te hebben gematigd,
handen-virtuositeit
maar
de
ietwat
zonder
en
afbeeldt,
gezochte gesticulatie van omtrent
juist
sprekend
en losser van samenDe latere werken zijn ook natuurlijker
I529 en wat later.
heeft

gheboden,
Verheven

niet zonder
invloed
van CORNELIS TEUNISZ. en van den
en blijkbaar
stelling
concurrent DIRK BAREN'rSZ, ontstaan;
dien tijd uit Italic teruggekeerden
omstreeks
waarvan
de
en de
stuk
van
eene helft te St. Petersburg
het
i561-'63,
getuige
andere

te

Amsterdam

bewaard

wordt

2).

met DIRK JACOBSZ., de handen zoo
tegenstelling
en meestal
steeds bedaard
en, als ze iets vasthouden,
goed
van
overeenkomst
Een opmerkelijke
met aaneengesloten
vingers
weergegeven.
lossere
stuk (bij overigens
behandeling
afwijkende,
geste met het Turijnsche
Bij SCOREL zijn,
als altijd rustende

in

'
1) Vgl. ook de 4oe, illustratie, opgenomen in het reeds aangehaalde werkje: W. J. STEENHOF,
den tekst ald. op blz. 97, ook voor het volgende.
Schilderkunstin Jut Rijksmuseum,Nede?-landsche
Vgl. Prof. Six, in Oud-Hollandt. a. p. blz. 93 vg.
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en dunnere

vertoont SCOREL'S portret van den
schildering)
De linkerhand
houdt daar eveneens een brief en de rechter
een rietpen. Zooals men weet, is dit werkje juist van i s3 1,
de handen-virtuositeit
DIRK JAcoBsz.
het drukst beoefende

scholier

in BOYMANS.

met bewogen vingers,
dus uit den tijd toen
en daarmee de aandacht
trok. Heeft hij ook SCOREL onder zijn bewonderaars
Hoe
gehad?
anders
is
echter
zonder nadere aandacht,
als een
bijv. de brief geschilderd:
vlak wit lapje. Als het jongensportret
niet zoo bekend was, zou ik lust gevoelen
het hier af te beelden, opdat bij vergelijking
zou kunnen blijken, op welke resSCOREL en DIRK JACOBSZ. ongeveer
ter zelfder tijd stonden.
pectieve
hoogte
Het portret
van den laatste mag hoogstens
een jaar of vijf later ontstaan
zijn
iets
v66r
dan
maar
vertoont
voordeelen
van
meerdere
1535
daarna),
(eerder
die waarlijk niet gering zijn. I) Op ScOREL's pelgrims met
diepte en gedegenheid,
de koppen
van DIRK JACOBSZ, ook door
op een rijtje zijn de schuttersstukken
hun opstelling
een groote stap vooruit. DIRK BARENTS., met zijn Venetiaansche
van het groepportret
en halffiguur, doet de volgende.
DIRK JACOBSZ., de zoon van JACOB CORNELISZ. VAN OOSTSANEN,
in het portret evenwijdig
aan SCOREL werkte, is geen wonder, daar hij, nagenoeg
even oud als deze, tegelijk met hem in het vaderlijk atelier moet gewerkt hebben.
Een invloed
over en weer mag er het zijne toe bijgedragen
hebben, om een
zekere gelijkheid
van schilderwijze,
verschil
van
wat
de weergave
bij
opvatting
kennis

Dat

te doen

aangaat,

Ten
geletterd
den brief

voortbestaan.

slotte
man

een enkel
is,

blijkt

dezen

(of rekening),
brief staat
echter

scherp

toeziet,

geadresseerde

zijn

de

schijnen

woord

duidelijk
dien hij
iets

te

zichtbare
te behelzen,

over den voorgestelden
Dat dit
persoon.
voorkomen
en
uit
bovendien
zijn
genoeg

een
uit

in de hand houdt. Op
bij wijze van attribuut
lezen en hierin ligt een aanwijzing.
Als men
woorden der schriftuur,
die den naam van den
met

moeite

aldus

te ontcijferen:

.... ee..
deser (?) te .......
-7o. v#d<n

Herto(ghe)
secretarius.

Van

den naam

is de

nog half zichtbaar

en van het woord "secrctarius''

1) Nog zij opgemerkt, dat een liefhebberij voor weergave der handen-in-gesticulatieomstreeks
1530 ook bij andere schilders is op te merken. Men zie bijv. het bekende mansportret van Q. METSI]Ste
Frankfort.
STEENHOF
t. a. p. blz. 98 en ALOISRIEGL:,das holland. Gruppenportrat", 71hrb. d. Ak. Kh,
2) Vgl.
XXIII (1902)blz. 99 en i2q.
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der letters; genoeg echter om de lezing van dit woord te
bovenzijde
is
Wie deze JOANNES VAN DEN HERTOGHE was? Daarover
kunnen
vaststellen.
een
van
van
secretaris
stad, mogelijk
niets gebleken.
Amsterdam;
Vermoedelijk
doch dit moet hier in 't midden blijven.
dat een LAURENTIUS
Wat den familienaam
betreft,
zij alleen vermeld,

alleen

de

HERTOUGH of LAURENTIUS DuelS (VAN DEN HERTOGIIE) in 1 $ 30 tot titulair-bisschop
werd benoemd.
Voorheen
van Utrecht
was hij
en tot wijbisschop
Hebron
te Antwerpen
geweest en doceerde hij de theoprior van het Carmelieten-klooster

van

Dit alleen om den naam vast te leggen.
Hij stierf in
van het fraaie en,
Met het bovenstaande
is, naar ik meen, het auteurschap
bewaarde
en overschildering,
ondanks vergrooting
portret te Turijn met
vrij goed
zoodat
het voortaan
als een werk van DIRK
zekerheid
voldoende
vastgesteld,

logie

aldaar.

welke
JACOBSZ. zal mogen gelden; en wel als een van de zeer weinige enkelportretten,
bevonden mansvan den meester bekend zijn, nu het reeds vroeger twijfelachtig
na
van
museum
te
de
in
het
Weenen,
FRTEDLDNDER, voor
uitspraak
portret
goed is afgevallen. 2)
doch in wijdere
Een ander merkwaardig
authentiek,
blijkbaar
portret
is het stuk, waarover
nader nog niet bekend geworden kringen van belangstellenden
werd in zijn bijdrage
over de in 1910 gehouden
door WALTER COHEN gesproken
uit privaatbezit
te Wiesbaden
van oude schilderijen
tentoonstelling
(Cicerone II
van Prof. WEDEWER
biz. 222 vg.). De schrijver vermeldt daar uit de verzameling
de beeltenis van een 38-jarigen man, gedateerd
1548 en zelfs van een signatuur
een landschap-achtergrond
op derschuttersstuk
van 1532. Helaas werd
gelijke wijze als het St. Petersburgsche
waar
zooveel
ter
moest
met de open,
komen,
gegeven
sprake
geen atbeelding
derb
nicht ohne kunstgeschichtliches
Interesse
"sehr
behandelt,
merking volstaan:
durch die Signatur und die Datierung."

va1l den muster

Wel

voorzie1t.

echter
dat

is
een

bij

Het

het

werk

vertoont

artikel
wordt

de reproductie
en

van een ander
toegevoegd
zich in bezit bevindt van
geen der beide werken door

genoemd
mansportret,
,,SCOREL"
Ofschoon
Mevr. PH. ABEGG, eveneens te Wiesbaden.
ik
ook het laatste portret, - alleen
zou
werden
reeds
bijna
zijn
geneigd
mij
gezien,
het
zeer
der
het
koel en ietwat stroef
opmerkelijke
spel
afgaande op
handen, bij
van
den
naam
van DIRK JACOBSZ.
voorgestelden
geleerde,
vragenderwijs
op
gelaat
1) Zie Dr. G. BROM,Arc1zivalia-in Italiii, I blz. q.18,685, 713 en 715.
2) No. 649. Catal. 1907, blz. 150. Vgl. ald. - Het portret van den "man met het doodshoofd",dat
te Berlijn bevindt en aan DIRKJACOnSZ.wordt toegeschreven,kan ik
zich in de verzameling KAUFMANN
helaas in het betoog niet betrekken. Op een veiling van F'x. MuLLER& Co. te Amsterdam, 29 April 1906,
kwam op naam van den meester een portet voor van CORNELIS
IIENDRIKSZ.
LooN, burgemeestervan Amsterdam
lllffiguur, niet geteekend.
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te brengen;
ring, over

eerder

misschien

welke

laatste

dan

op dien van SCOREL. Kleur en bovenal schildehet niet heel duidelijk prentje voor oogen niets
dat iemand
te zeggen
valt, moeten hier den doorslag geven. Het feit nochtans,
van de bevoegdheid
van W. COHEN, met het gesigneerde
stuk voor oogen, het
andere, uit de verzameling
ABEGG, niet aan den meester toeschreef, mag op zichmet

te weerhouden
hier eenig stellig oordeel
er
een
Ik bepaal
dus toe
nader onderzoek
dezer zaak aan
spreken.
mij
beter
te geven, voor wie de twee Wiesbadensche
portretten
overweging
baar zijn. Het zou stellig de moeite loonen de bewuste stukken eens naast

zelf

reeds

genoeg

zijn

iemand

en afgebeeld
behandeld
in dit tijdschrift
het hier besproken
Turijnsche.
1)

te zien;

ter

vergelijking

uit te
hen in
bereik-

bovendien

elkaar
met

1) Ook door Dr. COHENwordt de echtheid van het portret in het Museum te Weenen, (door A.
RIEGL indertijd gepubliceerd), o n t k e n d. Blijkkaar twijfelend meent hij ook, dat het mansportret in de
collectie KAUFMANN
te Berlijn "nur auf Grund stilistischer Kriterien" aan DIRK JACOBSZwordt toegeschreven,

VAN

BRIEVEN
AAN

WILLEM

BILDERDIJK
KINKER

JOHANNES
DOOR
F. D. K. BOSCH.
I.

van BILDERDIJK, die ons overgebleven
zijn van
welke hij tusschen de jaren 1798 en
de correspondentie,
1812 met MR. JOHANNES KINKER voerde, zijn 25 in
getal. Van deze zijn 12 van 1798, 3 van 1799 1) en 3
van 1 8co gedateerd, terwijl 7 brieven met groote tusschen-

E brieven

in de jaren 1806-1812
geschreven werden. Zij
een
Hollandsch
briefje na alle in het Fransch
zijn op
de andere
De eerste 18 werden uit Brunswijk,
gesteld.
ruimten

in het vaderland
verzonden.
na zijn terugkeer
in twee deelen uiteen, van welke het
De collectie
valt dus chronologisch
der brieven
wat
het
aantal
als de belangrijkheid
laatste (van 1806-18I2),
zoowel
achterstaat.
betreft, verre bij het eerste deel (van i 798- r 800)
Tusschen

beide

deelen

ligt een tijdsruimte

van volle zes jaren,

uit welke

1) Een dezer brieven draagt geen datum, maar is met groote zekerheid in Februari of Nlaart 1799te
stellen. Immers B. geeft KINKERin dit schrijvenbericht van ontvangst van het eerste gedeelte der Mengelpoezij, dat in Januari '99 was verschenen.
- . -- .. , , _
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onze verzameling
de jaren 1 BOen
WOESTHOVEN

Waar echter in
geen brieven van BILDERDIJK's hand aanwijst.
1802 het echtscheidingsproces
tusschen BILDERDIJK en CATHARINA
KINKER
als gemachtigde
voor zijn vriend
werd,
gevoerd
waarbij

dat juist in dien belangrijken
optrad, is het onaannemelijk,
tijd geen brieven tusschen beiden gewisseld
zouden zijn. In de correspondentie
van BILDERDIJK met
vrouw en dochter, door J. C. TEN BRUMMELER ANDRIESSE medegedeeld
en door
Eerste Huwelijk"
VAN VLOTEN onder den titel "Mr. W. Bilderdijk's
uitgegeven,
is trouwens een schrijven van BILDERDI)h aan KINKER, gedateerd
Brunswijk 29
Mei 180I, van den volgenden
inhoud 1) bewaard gebleven:
P. P.
Daar ik vernomen heb. dat mijne vrouw van intentie is, in Amsterdam - waar het
schijnt, dat zij zich tegenwoordig onthoudt - procedures tegen mij te entameeren in cas van
dissolutie van Huwlijk, zoo dient deze om U te verzoeken, gelijk ik instantelijk doe, dat gij,
als mijn gemachtigde, de citatien deswegen gelieft aan te nemen, om vervolgens aan mij
over te zenden, ten einde daardoor publiciteit van advertentien in de couranten tc voorkomen,
die ik liefst vermijd zag,
Ik verzoek U zulks met allen nadruk, als mijnen Gemachtigde, en dit noodig zijnde
zoo verklare ik te dier zake domicilium citandi et exsequendi ten uwen huize : terwijl ik mij
voorts beraden zal, hoe verder in de zaak te handelen.
Ik teeken voorts met alle welmeenendheid,
UEdw. D.
WILLEMBILDERDIJK.
van het
hoe bevreesd BILDERDIJh was, de aandacht
alles
wat
en
daarmede
Het
samenhing, te vestigen.
publiek op zijne echtscheiding
voor zijn vriend, heeft
dat KINKER van zijn kant, uit genegenheid
is begrijpelijk,
dat brieven, aan hem in vertrouwen
willen voorkomen,
BiLDERDIJK's
geschreven,
Uit dezen

brief blijkt,

zouden schaden, en deswege alles wat op het
nageslacht
heeft.
had, vernietigd
betrekking
proces
zes jaren gestaakt
die gedurende
De correspondentie,
was, begint dan in
van
1806 te herleven. Het zijn slechts zeven korte brieven, voor het meerendeel
en weinig onderlingen
die de
dorren,
inhoud,
samenhang
vertoonend,
zakelijken
goeden

naam

van

bij
1802

het

in 't vaderland,
volgende zes jaren moeten vullen. BILDERDIJK was teruggekeerd
echter zijn ook
Wellicht
verviel de oorzaak van het briefverkeer.
e.n daarmede
enkele
uit dezen tijd om redenen, welke wij hierboven
aangaven,
schriftelijke
door KINKER vernietigd.
mededeelingen
deel der verzameling wordt gevormd door de achtVerreweg het belangrijkste
tien brieven, die van de jaren 1798, '99 en 1800 dateeren, en welke ons in het volgend
zullen bezig houden. Niet dat zij ons in staat zouden stellen
overzicht
voornamelijk
te volgen of hen in belangrijk
de vrienden in eene geregelde
gedachtenwisseling
1) Pag. 345.
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verkeer gade te slaan. Immers,
geestelijk
aan BILDERDIJK gezonden,
in antwoord
moeten behelsd
en dichtkunst
philosophie
ons

dit

slechts

geen enkele van de brieven door KINKER
over
welke belangrijke
uitweidingen
hebben, is tot ons gekomen, en BILDERdoor zijn langdradig
gedeeltelijk
van anderen
en beschouwingen

zakelijk
aard te
bij wijlen met mededeelingen
geschrijf
omdat zij een veronderbreken.
Neen, hierom is deze correspondentie
belangrijk,
die, plotseling afgevolg, en, bijna een slot vormt op eene andere briefwisseling,
te
raden
en
te
vermoeden
overliet.
aan
hare
lezers
zooveel
Wij
broken,
nog
welke BILDERDIJK uit Engeland en
de bovengenoemde
bedoelen
correspondentie,
DIJK vergoedt

gemis

in de jaren 1795 tot 1798 met CATHARINA WOESTHOVEN, zijn eerste
dat ter aanvrouw, voerde. Nog op ander gebied brengen deze brieven materiaal,
die
uit
kan
van
de
dienen
kennis,
BILDERDIJK's
betrekkelijke
geringe
wij
vulling
bezitten. Dit geldt vooral voor
brieven zelve van zijne Brunswijksche
ballingschap
de beide jaren
uitgave van VAN
1798 en 1799. Immers in de bovengenoemde
Duitschland

Eerste Huwelijk",
VLOTEN "Bilderdijk's
eindigt het derde hoofdstuk, dat
met
vrouw
van
bevat, met den laatsten
BILDERDIJK
zijne
pondentie
CATHARINA WOESTHOVEN aan haar echtgenoot
geschreven
verzonden,
in
dat
den
Het
hoofdstuk
genoemde uitgave,
naam draagt
volgende
1798.
vrouw

van Teisterbant"

haar

de corresbrief door
in Maart

"Mejonkvangt aan met een schrijven van LOUISE BILDERDIJK aan
deze beide data ligt een
den 22sten Mei 1800. Tusschen
verzameling
geen enkele,
jaren, uit welke in de genoemde

gedateerd
vader,
van twee
tijdsruimte
van W. MESSCHERT slechts een brief (van 28 Mei 1798 aan
en in de uitgave
A. LOOSJES) van BILDERDIJK is gepubliceerd.
Zijn er mogelijk compromitteerende
levens
wellicht niet aan den
uit
deze
jaren zijns
vernietigd,
belangrijke
geschriften
het zou moeilijk zijn BILDERDIJK's stilzwijgen
dag gekomen of nog onuitgegeven
verklaren.
hieruit
te
BILDERDIJK had gegronde redenen om niet te veel
geheel
onder de oogen
van zich te laten hooren. Juist in dien tijd had hij de gevolgen
te zien van daden, welke, mochten zij in hun vollen omvang in Holland bekend
worden, hem aan scherpe kritiek, wellicht aan de verachting
zijner landgenooten
om
zich
niet
moest
wel
door
bloot stellen.
eene corresponzouden
Hij
zwijgen
dentie tot het geven van ongewenschte
verklaringen
genoopt te zien. Dat er nu
juist in die jaren 1798 en 1799 een vrij drukke briefwisseling tusschen BILDERDIJK
en KINKER gevoerd is, welke ons in staat stelt het leven van den eerste te Brunswijk van meer nabij te leeren kennen, is dan ook minder aan eene grootere openKINKER te danken, dan wel aan den drang
van BILDERDIJK tegenover
lrartigheid
welke den banneling
noopten den steun van een goed
omstandigheden,
die BILDERDIJK deden
vriend in Holland te zoeken. Het waren de omstandigheden,
waarmede hij bij zijn vertrek uit Holland zijn vrouw bekleed
besluiten de volmacht,

van zekere
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in

te

trekken

en

aan

MR. JOIIANNES KINKER over te dragen.
Door de
dezer volmacht
zich ook BILDERDIJK's correspondentie.
verplaatsing
verplaatste
Die met zijne vrouw nam plotseling een einde; die met KINKER een even plotseling
brief van BILDERDIJK aan CATHARINA WOESTHOVEN en de
begin. De laatste
eerste brief aan JOHANNES KINKER werden beide in Maart 1798 verzonden.
Om het ineenvloeien
dezer correspondenties
te maken en om
begrijpelijk
had,

hare onderlinge
te bepalen, is het noodig, dat wij de voorgeschiedenis
verhouding
welke
beide
zulk eene belangrijke
in
rol speelt, en de daarmede
der volmacht,
relaties van BILDERDIJK en CATHARINA WOESTHOVEN in het
verband
houdende
kort

hier nagaan.

BILDERDIJK in Maart 1795 weigerde den eed aan de Provisioneele
af te leggen, kon hij voorzien, dat deze weigering voor hem onaanRepresentanten
met zich zou brengen. Een vonnis echter z66 streng als over
gevolgen
gename
niet verwacht.
In April 1795 schreef hij aan
hem gewezen werd, had hij blijkbaar
nooit had ik mij mijn tegenwoordig
lot verbeeld : en
UYLENBROECK : 1) "Maar
Toen

van gevangenis,
crimineel proces en diergelijken
mij de mooglijkheid
duister voor den geest waarde, en ik wat gebeuren
mocht, 's Hemels wil getroost
uren
uit
en in eene week
in
eene
24
ware,
mijne woonplaats
politique uitzetting
met weigering
van paspoorten
etc. was niet in mij
uit heel mijn Vaderland,
Het
niet
aan
met
te
KOLLEWIJN
blijven volhouden, dat BILDERgaat
opgekomen."
Wanneer
men nagaat in welke ijlende haast
DIJK zich heeft platen verbannen".
alhoewel

moest voorbereid
worden, is het
zijn vertrek
op het lijf
verbanning
inhield, hem plotseling
boek
een
enkel
van
zijn bibliotheek,
gelaten
van
mede te nemen, noch zich te verzekeren

dat het vonnis, dat zijne
geworpen werd. Hem werd geen tijd
welke in '95 600o werken rijk was,
duidelijk,

de talrijke studies, notities en teekeder
had. Evenmin had hij gelegenin
den
hij
jaren ontworpen
loop
ningen,
heid eenige orde op zijne financien te stellen. Want, in welken verwarden toestand
zich bij zijn vertrek mochten bevinden,
er moest hem toch veel
zijne geldzaken
welke

in de stad zijner inwoning te weten :
zaakwaarnemer
zijn een bekwaam
stond een niet onbelangrijke
het
aanzienlijk
bedrag zijner schulden,
Tegenover
som, die hij nog op clienten te vorderen had. 2) Bovendien had hij vooruitzichten
erfenissen van bloedverwanten,
bij welker verdeeling
op enkele niet te versmaden
konden
licht geschaad
worden. Het best blijkt
zijne belangen bij zijne afwezigheid
van BILDERDIJK's vertrek wel uit het feit, dat hij gedwongen
de overhaastheid
aan gelegen

was de behartiging

zijner

belangen

aan zijn eigen

vrouw

op te dragen.

3) Als iets

1) BrievenI. 2o6.
spreekt hij van f 40.000, welkehij nog te innenhad.
2) In den boven geciteerdenbrief van UYLENBROECK
3) Zie nHaagscheCourant" van Woensdag 15 April 1795.
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hem

het

in den vreemde

kunnen

verzoeten? dan was het het denkvan den omgang
met zijn vrouw voorgoed
beeld geweest
verlost te zijn. Ook
hierin werd hij teleurgesteld.
De 66ns verleende volmacht
zou nog drie jaren een
knellende band tusschen hen blijven vormen.
Hoe ongaarne BILDERDIJK zijn vrouw
met dezen post van vertrouwen
bekleedde
blijkt duidelijk uit de gemelijke zinsnede
in zijne autobiographie : 1)
"C'etait elle qui avoit ma procuration,
personne ne s'en
voulant

verblijf

had

er op gewezen worden, dat juist deze onwillig
zoo niet de eenige, ooraanvaarde
de voornaamste,
verleende, ongaarne
procuratie
zaak geworden is van het voortduren
der relaties tusschen de beide echtgenooten.
Wat hadden zij elkaar nog te zeggen ? Zouden zij aan 't correspondeeren
gebleven
charger."

Met nadruk

moet

op 'n afstand het leven te blijven vergallen of elkaar
aan het verstand
te brengen, dat zij nooit bij elkaar gepast hadden ? a
nog grondiger
zonder
dezen band, BILDERDIJK reeds in 1795 alle
Is het niet waarschijnlijlc,
dat,
hebben en zich losgemaakt van zijn
van zijn kant zou afgebroken
correspondentie
zijn, alleen

maar

om elkaar

van zijn
vrouw, zooals hij het later in 1798 deed, en evenals hij het veel vroeger
eerste liefde, ANNA LUZAC, gedaan had ?a
welke het voortduren
der relaties tusschen
De onverkwikkelijke
briefwisseling,
BILDERDIJh en CATHARINA WOESTHOVEN in het leven hield, en welke zooveel
is vroeger zoo
heeft bijgedragen,
reeds uitvoerig
dat wij ons zullen beperken tot het verbesproken,
menigmaal
en daardoor
melden der feiten, welke ons in verband met genoemde
procuratie
tot de briefwisseling
als inleiding
BILDERDIJK----.?KINKER belangrijk
toeschijnen.
na BILDERDI]K'S
welke de echtgenooten
elkaar onmiddellijk
De brieven,
tot

de

ware

kennis

hunner

beider

karakters

is aan beiden te
waren
van toon. Duidelijk
toezonden,
vrij hartelijk
van elkaars gezelschap
verlost te zijn.
voelden
dat zij zich opgelucht
merken,
Nauwelijks was BILDERDIJK in Hamburg
Spoedig kwam hierin echter verandering.
wrok kreeg de overhand. De briefwisseling
of de oude wederzijdsche
aangekomen
vertrek

van 1795 gevoerd werd hing aaneen van de grofste verwijten
insinuaties,
terwijl, zooals BUSKEN HL`E'I zegt, "een lappekleinzieligste
van dit gedeelte der
de getrouwe achtergrond
deken
van onbetaalde
rekeningen
In December
kwam hierin verandering.
Maar nogmaals
vormde."
correspondentie
Of
kennis
met
de
familie
SCHWEICKFIARDT.
1895 maakte BILDERDIJK in Londen
CATHARINA WILI-IELMINA was, welke
het de weldadige invloed van de jeugdige
die

in

en

de

den zomer

of het groeiend
schuldbesef
zijn
vertederde,
tegenover
gemoed
voor
te
valt
welk
als
liefhebbend
hem
zich
echtgenoot
doen,
vrouw,
aanspoorde
moeilijk uit te maken. Zeker is, dat de toon der brieven aan zijn vrouw gericht
zijn

verbitterd

1) In lis, te Leiden Univ. Bibl. cat, No. 873.
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met CATHARINA SCH?VEICKHARDT
werd, naarmate
zijne betrekkingen
Zoo schreefhij
toenamen.
haar in Februari
1796:
"Doe mij ook het
in innigheid
een
hair
maar
zoo lang als
van
van
Uw
te
mij
vlechtjen
zenden,
genoegen
doenlijk is". In Juli van dat zelfde jaar bracht BILDERDIJK zijn vrouw met CATHARINA SCHWEICHIiARDT in correspondentie.
De dames wisselden eenige lieve brie-

hartelijker

In November daarop volgende deelde mevrouw
ven ; hierbij bleef de kennismaking.
BILDERDIJK haar echtgenoot het heugelijk nieuws mee, dat hun door het overlijden
tante ONNA, ,f 5000.zou toekomen,
van een bloedverwante,
en, dat er bovenvan zekeren ouden heer G. f I 2000.dien kans bestond, dat zij uit de nalatenschap
1)
van liefde en bezorgderven. Dezelfde brief vloeit over van betuigingen
heid : "Ik ben tot alle vriendelijke
geneigd
schrijft zij - en
schikkingen
geloof mij, dat als ik u schijn te haten, ik u nog meer dan eenig sterveling
bemin, en geen grooter verdriet zoude mij zijn, dan dat gij 't noodige niet had;
en ik bid u, gij weet wat ik nu heb, op mij te trekken zooveel geld als gij behoeft."
De brief, dien BILDERDIJK in December
1796 in antwoord
hierop schreef, was in

zouden

toon gesteld.
Naar aanleiding
van hare aanbieding eenig
vriendelijken
geld over te zenden weigert hij: "Neen, mijn Lieve! ik zal u van dat weinige,
't welk gij hebt niet berooven ! God verhoede 't I Leef daarvan als U betaamt;
ik mij van het noodige, dan dat gij door nieuwe bekrompenheid
liever onthoude
den zelfden

brief van belang om de volgende zinsneden : 2) "Ik
en uitgegeven
van ontfangen
gelden blijkt, dat gij
beken, dat uit Uwe opgave
hebt"
als
alles
en
:
"Zoo
staat, begrijp ik
zekerlijk zuinig geleetd
3)
tegenwoordig
dat gij best doet, te blijven wonen en leven als gij tot nog gedaan hebt, en alles
voor een half jaar."
staat te houden
Na dezen brief
in denzelfden
provisioneel
Eerst in April 1797 zond
bewaarde
BILDERDIJK vier maanden lang het stilzwijgen.

lijden

zoudt."

Verder

is deze

van eenige boeken. Den
hij zijne vrouw en.kele regels met verzoek om opzending
maakte
IBen Mei daarop volgende
hij CATHARINA SCHWEICKHARDT tot zijne vrouw
woorden in zijn bijbel geschreven :
met de merkwaardige
"Uxorem accepi nobilissiCATHARINAM
GUILIELMINAM
mam virginem
SCHWEICKHARDT, quam mihi incoludezen beslissenden
mem servet
D. O. M." Ondanks
stap zag BILDERDIJK er
met zijn eerste vrouw at te breken.
tegen op definitief de connecties
ten opzichte
van haar en ongetwijfeld
ook voor zijn eigen geweten
Hij speelde
rol
deelde
zichzelf
de
toe
van
den
comedie en
echtgenoot, wiens groote, alles overen verwinnende liefde gaarne de fouten en zwakheden
zijner vrouw vergoelijkt
nog

blijkbaar

geeft.

Bij

een

onvermijdelijke

breuk

in de toekomst

zou hij zich op die wijze

:
Zijn Leven en zijn Werken I pag. 250 3e noot. Deze mede1) Zie Dr. R. A. KOLLEWIJNBILDERDIJK.
voor.
deeling komt niet in de uitgave van VANVLOTEN
Eerste Huwelijk: pag, 281.
2) BILDERDIJK?6
3) t. a, p. 282.
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bij

van

voorbaat
welke

In dien geest zijn de brieven
vrijgepleit.
waar hij sedert Juni 1797 verblijf hield en den 8sten September
verzond. Hij spreekt haar van zijn
en noodigt haar dringend uit zijn verblijf in Brunswijk met

uit

hij

gesteld,
den 2isten

hebben
Brunswijk

trouwbreuk

Augustus
onveranderde
liefde

te komen
door de toevoeging
von talrijke
deelen,
tegelijk
hatelijkheden
dat haar de lust hiertoe ten eenen male zou overgaanen verwijten zorg dragend,
brief van 7 Sept. schrijft
In genoemden
hij nog: "'t Geen gij mij schrijft van
uw finantieel
doet
doch denk niet, dat ik
veel
beheer,
mij insgelijks
genoegen,
ik wenschte u eene
u datgene,
dat gij bezuinigd hebt, af wil halen. Integendeel
aan hetgeen
remissie
van mijn zijde over te kunnen zenden, die beantwoordde

hem

het

hart

zich

mij

ingeeft".

van

In

deze brieven

verraadt
niets BILDERDIJK'S voornemen
los te maken. Het is niet met zekerheid te zeggen
iets dergelijks
in 't zin had. Beschouwde
hij misschien

vrouw

zijn wettige
in dien tijd reeds
tot CATHARINA SCHWEICKHARDT als een amourette,
welke hij
zijne verhouding
niet van plan was ernstig op te vatten, zoolang zijn eigen vrouw de volle waarhad? Hoe het
heid nog niet wist of eenig ander beslissend feit zich voorgedaan
de omstandigheden
dreven hem er spoedig toe zijn houding veranderen.
zij

of hij

In

September
had
gemaakt

kennis

HARDT, naar
te ontmoeten,

Emmerik

1797 reisde BILDERDIJKS neef TEXIER, die in Londen
en gehuwd was met de zuster van CATHARINA SCHWEICKom daar

volgens afspraak BILDERDITK'S dochter
zou komen. Daar
geleide naar Brunswijk

onder zijn
TEXIER
Amden
datum
niet
reisde
naar
door
ontmoette,
op
hij
afgesproken
met Mevrouw BILDERDIJK had. Het is waarsterdam, waar hij een onderhoud
dat
die
TEXIER
schijnlijk,
bij
zijn nicht op de hoogte bracht van de
gelegenheid
waarin
BiLDERDlJK met CATHARINA SCHWEICKHARDT
verhouding,
onwettige
hierdoor
tot zijn wettige
leefde. Veranderde
vrouw,
BILDERDIJK'S verhouding
kant werd de band die hem aan mejuffrouw SCHWEICKHARDT
aan den anderen
teekenen van hare
verbond hechter, doordat zich in de dezelfde Septembermaand
haar

die

LOUISE

echter

te
voordeden.
BILDERDIJK werd nu wel genoodzaakt
maatregelen
zwangerschap
van
zou
CATHARINA
WOERTHOVEN
verlost
kunnen
waardoor
worden.
hij
nemen,
van zijn tweede huwlijk
Niet, dat hij zich meer dan vroeger om de onwettigheid
het
vrouw de volledige
of
achtte
eerste
bekommeren
noodzakelijk
zijn
ging,
waarheid
maken

te
van

bekennen.
den

Het

knellenden

eenige
band

waarop hij den geest
welke
der procuratie,

richtte

was zich los te

hem te lang reeds aan
hem aan haar
ook in de toekomst

had en welke dreigde
zijn vrouw gebonden
V66r alles moest echter de schijn van zijn deugdzaamheid
te blijven koppelen.
bewaard
Hij
Hij ging daarom op dezelfde wijze te werk als voorheen:
blijven.
vrouw
en
vreemden
een
zich
later
zich
antecedent,
tegenover zijn
waarop hij
schiep
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en liet
beroepen:
Hij beschuldigde
zijne vrouw van - verkwisting
dat
aan
haar
dien
De
merken,
brief,
hij
eerlijkheid
hij den
duidelijk
twijfelde.
door BILDERDIJK
I7en October
1797 verzond, is misschien wel degrievendste ooit
aan zijn vrouw geschreven.
Hoewel hij een maand te voren haar nog over hare
zou

kunnen

had geprezen,
eischte hij toen op hoogen toon
passende levenswijze
van het beheer der geldzaken.
Een gerucht, dat zij van plan was
verantwoording
werd door hem gaarne
te verkoopen,
liet hij
Daarop
geloofd.
zijn meubelen
iets
van
ons
dan
alleen
dat
over
hebt
gij geene dispositie
goed
volgen : "Begrijp,
en

zuinige

door

en dat gij mij dus, wegens
't geen gij doet ook verantprocuratie,
U en mij zelve de spijt moeten
zijt. Ik zoude anderszins
schuldig
in te trekken,
maar mij van mijn qualiteit
van niet slechts de procuratie
om een eind aan alles te maken, U hier te doen komen met of zonder

mijne

woording

aandoen,
bedienen,
Uw wil; en ik wensch U in alles te sparen voor een wereld, die, ik weet niet
van onze samenwoning
waarom zeer tegen U ingenomen
is, en de vernieuwing
te zijn". Na dezen brief
tederheid
aan uw eigen hart en opgewekte
verschuldigd
bewaarde
BILDERDIJK vijf maanden
Hij wachtte
lang het stilzwijgen.
blijkvan het intrekken
ten
der procuratie
zijn dreigement
gelegenheid
deed zich voor toen den 5en Maart
uitvoer te kunnen brengen. Deze gelegenheid
Amsterdam
oude
heer
te
de
overleed. BILDERDIJK begreep,
BILDERDIJK
1798
van doortasten
was. Liet hij toe, dat zijne vrouw
dat het oogenblik
gekomen
baar

op

een

bleef optreden,
dan was het
bij de boedelafwikkeling
procuratie
corresdat hij .nog onafzienbaren
tijd met haar de ongewenschte
onvermijdelijk,
aan
Zoo
schreef
den
12en
Maart
moest
voortzetten.
JOHANhij
blijven
pondentie
een aanvang neemt. In dezen
NES KINKER den brief, waarmede onze verzameling

krachtens

hare

hem de dienst te bewijzen zich met zijne procudringend
ratie
Hij kon echter moeilijk KINKER zonder meer zijn volmacht
af te leggen, waarom hij het raadzaam oordeelde
zonder
eene
verklaring
aanbieden,
te ontstaan.
Hij vatte daartoe de zelfde
zijn vrouw van dien post van vertrouwen
in
den
vermelden
welke
brief aan zijn vrouw van
weder
aan,
hij
beschuldigingen
hij zijn vriend
te willen belasten.

verzoekt

en dubieuse eerlijkheid ;
I7en October tegen haar gebruikt had : verkwisting
van haar gedrag, hooren wij hem toevoegen :
een nieuw verwijt, aanstootelijkheid

den

Lors de mon depart je donnois ma procuration a mon Epouse. Elle s'en est si bien
servi, qu'elle a fait tout ceque je lui avois defendu de faire, meme sans m'en faire part et
qu'elle n'a rien fait de ce que je Lui avois ordonne soit avant d'etre parti, soit consecutivement
par mes lettres. Et peu contente d'en agir aussi arbitrairement qu'elle 1'ai fait, elle a v6cu en
petite Marquise. Des sommes assez conaiderables qu'elle a perGues en mon nom, de maniere que
. tout un heritage qui nous tomba en partage en a ete englouti; sans que malgre mes instances
trcs serieuses et r6iter6es j'en puisse tirer le moindre compte, ou meme le moindre eclaircissement, qu'on en ait fait. Mille fois j'ai eu la douleur, dans les extremites ou j'ai 6ts
reduit, et tandisque que je manquais du n6cessaire, de m'en entendre dire, mais Monsieur,
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vous n' avez qu'a vous imputer cela a vous-meme; si votre Epouse peut vivre comme tout
le monde sait qu'elle le fait, elle n'a que vous rejoindre ou au moins a retrancher les trois
quarts des depenses qu'elle fait et vous vivrez tres bien. Tout l'Allemagne (ou les Emigre's
Hollandais d' Emmeric &c. se sont disperses), en est rempli, et jamais elle n'en a fait tant
parler, qu'a present, et depuis qu'elle demeure a Amsterdam, ou au lieu de vivre comme il
convient a la femme d'un Exile pauvre et manquant de tout, elle ne fait que se montrer
aux endroits publicqs, et courir les divertissemens. Cependant, ce qui est fait, n'a pas de
retour, et l'argent une tois depens6, je n'y tiens pas assez fortement, pour le regretter
inutilement, mais apres que je lui avais ordonne dans le mois de septembre ou d'octobre,
de m'envoier enfin sans dilai le compte de ses recettes et depenses, que j'avois demand6
tant de fois en y ajoutant que sans cela je revoquerais immanquablement ma procuration,
elle a l'impudence, de m'accuser la reception de ma Lettre, de n'en rien faire, de garder
un silence de 5 mois, et de m'ecrire enfin une lettre au nom de mon pere pour m'informer
de la foiblesse ou il se trouve, en n'y ajoutant rien du compte, comme si jamais question
n'en eut ete. En v6rit6, vous m'avouerez que apres une telle conduite, je ne puis, ni ne dois
laisser tomber encore le nouveau support que le ciel m'envoie dans l'heritage de mon
dans ses mains, pour y etre dissip6 de lameme maniere, sansque ni mes creanciers en soient
paies, ni que j'en profite par moi-meme ou par ceux qui m'appartiennent. Car elle n'en
profite pas, en le dissipant comme elle fait..- De grace, mon cher Ami, chargez vous donc
de la procuration, que je vous envoie ci-jointe, vous n'avez qu'a me proposer une autre personne affid6e et honn?te, et je vous en oterai 1'embarras."
tijd schreef BILDEREIJK een brief aan zijn vrouw, waarvan het
is af te
niet bewaard
gebleven
is, doch welks inhoud bij benadering
origineel
dat
hem
mevrouw BILDERDIJK
leiden uit het antwoord
hierop terug zond. Die
inhoud moet ongeveer
zijn geweest aan die van den brief aan KINKER.
gelijkluidend
Tezelfder

zich in een waardig-berustend
CATHARINE WOESTHOVEN verdedigt
schrijven van
Maart i 798 : 1)
Het spijt mij, dat mijn laatste brief niet aan de intentie voldaan heeft; ik meende
echter, dat alles, wat ik in dezelve aan specifique rekening gezegd heb, zoo klaar en duidelijk
was, dat elk onbevooroordeelde dit voelen en tasten konde. Volgens vorige brieven, waarin gij
mij over mijne bezuinigingen prijst, zoude ik ook verwacht hebben, dat gij geheel, in deezen,
de Hemel weet waarom;
over mij te vreden zoudt zijn; doch hier over schijnt gij thans en door wie? - anders te denken. Ik refereer mij voor het oovrige aan mijnen laatsten;
wanneer men in de drie jaren nog lang geen 3000 verteerd, met huishuur en alles, kan men
geloof ik, niet gezegt worden, veel verteerd te hebben - wat de " aanstotelijkheid van mijn
gedrag" aangaat, waarover gij "met dubbele reden, gevoelig" zijt, bij 't leezen van Uwen
brief, wierd ik treurig en ter neergeslagen; 't was niet genoeg, dat allerlei rampen mij
treffen, nog deeze moest er bijgevoegt worden, om de maat vol te meten. Thans ben ik
hieromtrent gelatener, omdat ik zeker ben, mij zelve niets te verwijten te hebben. Gij zult
mij wel ontslaan van de moeite, om mij op deze beschuldigingen te verdedigen; indien ik
dit nodig had, dan zoude ik immers niet waard zijn, dat gij mij bij U begeerde?"
Aan het begin van den zelfden brief komt nog een merkwaardig
zinnetje
in
als
Uw
niet
mede-executeur
wist
voor: "Ik
plaats
niet, dat Uwe procuratie
mij
doch nu gij mij dit zegt, is 't mij wel. Dit ontlast mij van veel
kon doen treden;
met eene juridische slimheid van BILDERWij hebben hier waarschijnlijk
van
was het waar, dat vrouwen niet als uitvoerders
DIJK te doen. Ongetwijfeld
1) BilderdijksEerste Huwelijk,pag. 310 en 311.

moeite."
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van
mochten optreden.
En BILDEF'?DIJK, als executeur
wilsbeschikkingen
als zoomocht zijn vrouw niet krachtens
zijne procuratie
zijns vaders testament,
het
onttrekken
laten
nu
in
handelen.
heeft
der
zijn plaats
hij
Blijkbaar
danig
geheele volmacht aan zijn vrouw op dezen grond als iets van zelf sprekends laten

uiterste

alsof hij niet, als hij werkelijk gewild had, in zijn plaats, alleen voor
voorkomen,
had kunnen beeen machthebbend
executeur testamentaire
die aangelegenheid,
noemen en zijn vrouw in het bezit zijner procuratie laten. Dat BILDERDIJK hierbij
van zijn vrouw speculeerde,
wordt wel bewezen
onwetendheid
op de juridische
brief aan den jurist KINKER met geen
feit, dat hij in bovenvermelden
dat het onttrekken
aan zijn vrouw
woord van dit argument,
der procuratie

het

door
enkel
moest

verklaren,
De brief

durfde

reppen.
mevrouw

is de
wij boven citeerden,
BILDERDIJK, waaruit
in
de correspondentie
die
de
BILDERDIJK-CATHARINA WOESTHOVEN,
van VAN VLOTEN voorkomt.
Dr. KOLLEWIJN 1) meent, dat het waaruitgave
Ons dunkt
de
dat
is,
nog eenigen tijd werd voorgezet.
briefwisseling
schijnlijk
De procuratie,
de eenige aanleiding
geen grond aanwezig zulks te onderstellen:
was op een ander overgegaan.
Voor BILDERDIJK bestond geen
tot briefwisseling,
met zijn verlaten vrouw te blijven aanhouden.
enkele reden meer de connecties

laatste

van

van

zien wij hem in de eerste brieven aan KINKER bij herhaling op
tot CATHARINA WOESTHOVEN terug komen. Het merkwaardigste
zijn verhouding
is wel, dat ons hieruit blijkt, dat BILDERDIJK, hoewel hij in
van deze uitlatingen
als
tot in het begin
"der Holldndische
Bigamist" 2) doorging,
Brunswijk algemeen
Intusschen

na zijn verbintenis met CATHARINA SCHWEICKHARDT)
1799 (dus anderhalf jaar
in Amsterdam,
zelfs aan zijn vriend
dat
mocht veronderstellen,
zijn echtbreuk
was gebleven.
Had hij hier geen gegronde redenen voor gehad,
KINKER, onbekend
in
ernst
de grove, schijnheilige leugens op te disschen,
had
zeker niet gewaagd
hij
de rol spelen,
die hij
die hij zijn gemachtigde
voorzette.
Hij bleef overigens

van

zich zelf vroeger had toebedeeld,
namelijk die van den liefhebbenden
echtgenoot,
om zijn trouwelooze
vrouw tot zich terug te voeren verijdeld
die al zijne pogingen
ziet en ten slotte wel berusten moet in het droevige besef door haar verlaten en
hooren wij hem zijn vroegeren
wensch herhalen,
te zijn. Bij herhaling
bedrogen
met hem zal komen deelen, tegelijk door voorwendsels
dat zij zijn ballingschap
van allerlei aard zorg dragend, dat die wensch niet bijgeval in vervulling zal gaan.
Zoo schrijft hij in een brief van 10 Mei 1798 aan KINKER :
"Au reste j'avois ecrit a Mde B. de se rendre ici dans le moi de mai. Mais par ma
maladie je me trouve hors d'etat d'aller a sa rencontre, et le tour que je devois faire en
Zijn Leven en zijnWerken, I pag. 287.
1) BILDERDIJK,.
over BILDERDIJK
door R. A. KOLLEWIJN,
CirOOt-NCdeI'I.
2) J. HALBERTSMA
Jan. 1908.
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Avril, me reste encore a faire, de sorte qu'elle ne me trouveroit pas ici, si elle arrivoit. Au
Mais en
reste, j'ai quelque scrupule a la faire voiager toute seule avec 1'enfand........
attendant, de quoi vit elle ? aiez aussi la bonte de m'informer de ce point la. A-t-elle encor
- Elle dira toujours qu'elle en manque mais
d'argent, ou comment fait elle pour en avoir?
vous saurez bien approfondir cela; afin qu'on tache de s'arranger en consequence. Je brule
d'avoir vos eclaircissemens sur tout cela ....."
en levenomstandigvoor de gezondheid
bezorgdheid
gefingeerde
heden van zijn vrouw vinden wij terug in een brief van 6 Juli '98 :
"N'est-ce pas cruel que je ne regois plus aucune lettre de ma femme! Depuis un
an et demi je lui ai demande une liste de cequ'elle avoit requ de divers cotes, des meubles
vendues et un compte de ses dépenses pendant mon absence. Cependant je ne congois pas comment elle vit. Je suis donc bien malheureux, mon tres cher ! - mais n'en
parle pas. Il faudra bien toujours, lorsqu'elle n'a plus rien qu'elle me demande de quoi
vivre. Elle doit me rejoindre, je 1'exige - On m'a dit qu'elle machine toujours pour affecter
son plan. Soit, mais elle n'y reiissira pas -.....
Ah, mon Dieu ! qu'est ce que 1' attachement
a une femme. On pardonne tout, mais on n'en gagne pas plus que par 1'amour tout seul."
Dezelfde

van zijn vrouw, waarop hij in dezen brief doelt, had
de machinaties
1798 breeder uitgeweid :
hij in een een brief van I I Juni
Pour ce qui est de Made B. je suis bien aise d'apprendre qu' Elle est encore chez
la VANDI]K - Mais vous vous trompez sur sa compte, mon cher, si vous supposez que ce
n'est que 1'effet d'un depit qui la fait refuser de me joindre. Elle m'a fait ce formel refus
lorsque je n'etois qu'arriv6 a Hambourg en Juin 1795. l'An pasB6 elle a voulu m'engager à
consentir a une dissolution de mariage. c'est ce qu'elle avait alors pr6par6 deja avec beaucoup de soin. Elle y a vise longtemps, et aussitot qu'apr?s la Revolution de 1787 j'avois
refuse le secretariat de Rotterdam, elle a tache par toutes sortes de moiens, de m'engager
dans quelque intrigue avec des femmes. a present elle fait l'impossible pour chercher un
pareil motif de dissolution; et meme elle tient ici une correspondence qui doit aboutir a
cela. En un mot: c'est la plus detestable des creatures humaines depuisque j'ai cesse de la
renfermer dans les bornes 6troites ou je la tenois les premieres anne6s de mon mariage.
Mais que dire ? c'est toujours ma femme, et vous savez si je l'aime avec passion."
Over

betreft,
verzekering
wij weten welke waarde hieraan te
dat vier dagen na het verzenden
van dezen brief
hechten
is,
wij bedenken,
CATHARINA SCHWEICKHARDT van een zoon beviel.
is BILDERDIJKS mededeeling,
verder
als getuigenis,
Hoogst
belangrijk
Wat

de

laatste

als

a
"L'an
"à charge"
pass6 elle a voulu m'engager
tegen zijn vrouw bedoeld :
a une dissolution
de mariage."
Dat zou dus in 1797 geweest zijn. Nu
consentir
er werkelijk
bestaat
een brief I) van mevrouw BILDERDIJK van den zomer van
1797, waarin

zij o, m, schrijft : ".... en
gij hebt ook wel gezegt tegen hun (nml.
en
dat
schoonzuster
zijn zwager
gij met mijn zuster gelukkiger
geweest
ELTER)
zoude zijn, dewijl gij mij slechts om kinderen bij mij te krijgen getrouwd
hebt,
en niet uit liefde. Dit laatste gezegde heeft wat meer dan schijn, door u gedrag
bij jeder

bekoomen,

en ook bij mij;

1) Bilderdijk'sEerste Huwelijk294.

en ziedaar

de eerste

aanleiding

van hetgeen
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onze echtscheiding
had." VAN VLOTEN teekent
1) geschreven
bij
aan" : "Versta,
de voortdurende
het woord "echtscheiding
Van ververwijdering".
van deze gelijkstelling
schillende kanten werd reeds op de willekeurigheid
gewezen,
zonder dat men echter positieve bewijzen kon aanbrengen,
dat er werkelijk
door
ik

U

omtrent

CATHARINA WOESTHOVEN voorstellen tot echtscheiding
Waar echter
waren gedaan.
kant
in
den brief aan KINKER het gezegde van zijn vrouw
BILDERDIJK van zijn
er
kan
of CATHARINA heeft in een niet
geen twijfel meer bestaan
bevestigt,
gebleven schrijven van I7g7 (of misschien van een jaar vroeger) pogingen
van dien aard in het werk gesteld.
Wat BILDERDIJK meent met: "Elle m'a fait ce formel refus (nml, van bij
a Hambourg
en Juin 1795" zal wel
hem te komen) lorsque je n'etois qu'arrive
bewaard

in de onaangename briefwisseling, waarvan
harerzijds
op enkele uitlatingen
Inderdaad
werd
door haar in een brief van Juli van dat
hiervoor
gewaagden.
wij
so dikwijls door U
2) ,Ik zwijg van mishandelingen,
jaar het volgende geschreven :
ik ken U heden, maar ik ken U ook als
verwoed humeur aan mij zelf gepleegt;
doelen

mij nooit te hebben bemind, en ik weet geen andere naam dan passie er aan te
ik ben 't nooit geweest, en kan, na 't geen tusschen ons
geven. Wees gelukkig ;
met
nimmer
U
is,
zijn". Waar BILDEFDIJI? echter spreekt van een
gepasseert
zou 't ook mogelijk kunnen zijn, dat er een brief van 1795 van
refus"
"formel
waaruit wellicht blijken zou, dat zij
CATHARINA WOESTHOVEN was weggeraakt,
*
had voorgesteld.
toen reeds aan haar echtgenoot
plannen tot echtscheiding
Voorts beschuldigt
BILDERDIJK zijn vrouw, dat zij sinds 1 787 getracht zou
Ofschoon deze
hebben hem in "quelque intrigue avec des temmes" te verwikkelen.
aan welker waarheid wij niet kunnen twijfelen,
volgen op mededeelingen,
zelfs CATHARINA'S lichtzinnig karal;ter in aanmerking
lijkt ons deze verdachtmaking,
zeer
toe. Al moge zij later misschien van BILDERDIJK's
onwaarschijnlijk
genomen,
woorden

1) Met geen woord rept B. tegenover KINKERvan eene wettelijkeechtscheiding(welke 10 Juri 1796
zou zijn uitgesproken)waarvan de acte door J. F. M. STERCK
("Van onzen Tijd", Jaargang 1906)werd gepu("Groot Nederland",Jan.
bliceer3, doch waarvan de valschheid op afdoende gronden door R. A. KOLLEWIJN
i908) werd aangetoond. Het is waarschijnlijk,dat B. deze vervalschingheeft aangedurfd op grond van wellicht
vrij scherp omlijnde voorstellentot echtscheiding,vervat in een zoekgeraaktenbrief van '97 van zijn vrouw aan
hem gericht. Bij het opmaken der acte (in 1803), in welke hij 1796. alshet jaar zijner scheidingnoemt, zou
hij zich dan 66n jaar vergist hebben, wat denkbaar is, waar hij zich ook vergiste door Amsterdamin plaats
van den Haag in den datum te stellen. Het is evenwelook mogelijk,dat de brief van mevrouwBILDERDIJK
(Bilderd. Eerste Huwl., pag. 294) terugdoelt op een eveneens zoekgeraaktschrijvenvan 1796,waarop B. antwoordt (t. a, p. pag. 271): "Maar ik versta de periode niet van uw brief, waarbij gij van mij overtegevenaan
hare liefde en vriendschapspreekt en van onze verwijderingals onheelbaar te beschouwen".In dit geval komt
het jaar van de acte met dat van den weggeraaktenbrief overeen,maar dan is de tijdsbepalingin den brief
van B. aan K. minder juist, welke over
passe" spreekt.
Met dat al blijft deze vervalschteacte van echtscheidingeen vreemdsoortigdocument. Waartoe liet B.
deze vervaardigen, d. w. z. copieeren, terwijl wij er hem tegenover vreemden nooit gebruik van zien maken?
voor den Prins
Heeft het stuk wellichtslechts moeten dienen om B.'s verhoudingtot juffrouw SCHWEICKHARDT
'
van Oranje te rechtvaardigen ?
2) Bilderdijk'sEerste Huwelijk229.
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met CATHARINA SCHWEICKHARDT geweten hebben en deze zelfs hebben
dat zij reeds twee jaren na haar huwelijk,
men kan niet aannemen,
aangemoedigd,
Maar wat verder te denken
tot ontrouw zou hebben aangespoord.
haar echtgenoot
van BILDERDIJK's woorden, die op de "quelque intrigue avec des femmes" volgen :

omgang

et
"A present elle fait l'impossible
pour chercher un pareil motif de dissolution ;
a
cela"
?
Zooals
doit
aboutir
hiermeme elle tient ici une correspondence
wij
qui
met CATHARINA
voor zagen bracht BlLDERDIJK in 1796 zijn vrouw in correspondentie
dat de beide CATHARINA's hunne
SCHWEICKHARDT. Te zelfder tijd ongeveer,
onbeduidende
niet bewaard

wisselden? schreef BILDERDIJK in antwoord
gebleven brief van zijn vrouw· :
brieven

aan een wederom

"Maar ik versta de periode niet van uw brief, waarbij gij van mij overtegeven aan
hare vriendschap en liefde spreekt en van onze verwijdering als onheelbaar te beschouwene"
Zeker wierd dit door eene andere hand, aan een ander geschreven, men zou het als een
uitdrukking van jalousie of als een verwijt van de achterdocht aanmerken; maar ik begrijp
niet, hoe deze in U vallen kan omtrent mij, wiens gedrag en principes toch al te kenbaar
om er hier van te gewagen."
dat CATHARINA VVOESTHOVEN in de intimiteit van BILDERHet is duidelijk,
een middel zag om tot een wettelijke
echtSCHWEICKHARDT
en
DIJK
juffrouw
waarnaar
Het is daarom geenzij van haar kant hunkerde.
scheiding te geraken,
dat BILDERDIJK waarheid sprak toen hij KINKER schreef
zins onwaarschijnlijk,
voerde met iemand in Brunswijk,
dat zijn vrouw in 1798 "une correspondence"
de mariage"
tot doel had. Het vermoeden
die eene "dissolution
rijst dan, dat zij
haar neef TEXIER, die in Brunswijk bij BILDERDIJK woonde, als tusschenpersoon
tot CATHARINA SCHWEICKMisschien
ook richtte zij zich rechtstreeks
gebruikte.
HARDT, die door de vroegere briefwisseling
geen vreemde meer voor haar was.
houding BILDERDIJK zelf aannam tegenover de herhaalde voorstellen
vernemen wij uit
tot echtscheiding
die hem van den kant zijner vrouw gewerden,
hem
van
den
van
aan
KINKER
een hoogt
z9sten Januari
merkwaardig
schrijven
brief van KINKER, naar welks
op een onbekenden
1799. Het is het antwoord
had de laatste op 66n van de schijnbaarinhoud wij moeten gissen. Waarschijnlijk
Welke

van zijn
van BILDERDIJK naar de gezondheidstoestand
belangstellende
vragen
daar
te
die
aarzelde
dat
antwoorden,
hij er zeker
vraag
vrouw, geschreven,
op
hij
van was, dat mevrouw BILDERDIJK de liefde, die haar echtgenoot haar nog steeds
dat zij
en dat hij zelfs had hooren verluiden,
niet meer beantwoordde,
toedroeg,
te geraken.
in het werk stelde om tot eene echtscheiding
hernieuwde
pogingen

l)t.a.p.27i'
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dat BILDERDIJK hierop zond, is te karakteristiek
om niet in zijn
antwoord,
hier
te
laten
volgen : 1)
geheel
.
Brunsvic ce 20 Janvier 1799
Mon tres Cher!t
Pourquoi seriez-vous embarrasse de repondre a ma question ? Vous me connoissez,
je crois, et vous ne pourrez pas m'attribuer (ce me semble) ni la malice de vous y compromettre, ni la faiblesse de donner plus de poids qu'il ne faut, à des propos, qui'n'auroient d'aute
, surete que le simple l'on dit. Croiez-moi, mon Ami, je n'ai jamais ete trop cr6dule, et je ne
le suis pas plus, que je 1'etois autrefois: au reste je suis assez Philosophe a ma maniere
pour ne pas me soucier du reste, lorsque je ne possede pas le coeur d'une femme. Et puisque
ni vous, ni vdL. ni personne ne fait scrupule de m'ecrire cela comme une chose sure, irre.
parable et irrevocable pourquoi me feroit on mystere du reste. Tant que je I'aimais; je veux
dire, que je croiais a un amour reciproque entre nous deux je lui ai pu pardonner bien
des choses, que je suis peut-etre le seul homme au monde en etat de pardonner: si
elle m'aimait de retour, je 1'aime encor assez pour en passer d'autres: et d'ailleurs
quoiqu'il en soit, j'ai toujours cru les Epoux s'etoient tellement identifiees, que l'on
pouvoit et devroit bien se facher 1'un contre 1'autre, pour des 6carts, mais comme
on se fache contre soi-m?me; et que tout ce qu'on peut pardonner a soi-m?me, doit
etre pardonne entre eux, fut ce meme 1'atteinte sur ma vie. Ce n'est pas que je n'exige
la plus exacte moralit6 des deux cotes, et la conservation de la foi conjugale dans toute sa
puret6, ou que je ne 1'exige pas meme du cote de la 'femme avec bien plus de rigeur
encore que du mari; mais si malheureusement on s';,chappe, c'est comme si on se casseroit
le bras, qu'on perdoit 1'esprit, qu'on tomberoit malade d'une fievre pestilentiale: c'est un
malheur des plus grands mais qui n'empeche pas que les Epoux ne soient Epoux, et lies
entre eux par cet incomprehensible lien moral et metaphysique qui les fait participer dans
tout ce que les regarde d'une mani?re qui ne peut s'exprimer ni se comprendie que par
le principe d'identification, qui seul (selon moi) constitue le mariage et de droit Divin, et
de droit naturel. Vous direz peutetre que je suis un Epoux tres-accomodant mais je ne
crois pas que j'en aie la reputation: aussi ne le suis je pas en effet. Je pourrois meme trop
rigide en exigeant les devoirs d'une femme, ou d'un Enfant, mais en meme temps je ne
crois pas, qu'6tant devenu une fois ou Mari, ou Pere, on puisse cesser de 1'etre, ou se
croire deli6 des obligations qui resultent de ces 6tats, quelles fautes, ou quels crimes que
puisse commettre ou la femme ou 1'enfant. Mais laissons-la, mon tr?s-cber, ma
mani?re de penser singuliere. Supposons
que je passe sur toutes choses, meme sur
cet amour, qui, malgre tout ceque dans des transports de depit et colere des plus
violens, j'ai fait pour m'en defaire, me rappelle et me rappellera toujours vers elle, et me la
fera regretter toute ma vie! Supposons que je ne dois ni ne veux plus penser d une reconciliation, et que je saurois bien me dedommager de la perte de cette femme (11 le faudroi
bien si elle venoit a mourir) par une autre: car de vivre en celibataire c'est ce qui ne me
convient pas, on no account. Que voulez-vous donc, v. d. L. et vous que je fasse?
Les choses ne peuvent pas rester dans 1'etat actuel. ' De grace, daignez, me donner vos avis
sur ce point. Pour moi, je n'y vois rien, au moins qu'elle ne sache obtenir en Hollande
cette dissolution tant desir6e, mais si elle est à même d'y reussir, comment est il possible
qu'apres tant de mouvemens elle n'entame rien? Pourquoi travailler pendant 4 ans à
: hecht ik misschienmeer aan
1) Vergelijk met dezen brief zijn schrijvenvan 1808 aan TYDEMAN"Z00
de Heiligheid van 't Huwelijkdan gewoonlijkbij ons geschiedt, en beschouwer eene onverbreekbaarheidin,
anders dan men die gewoon is te stellen of tegen te spreken." Dr. KOLLEWIJN's
BILDEknIJK,pag. 300 en de
daar geciteerde regels uit B's gedicht "aan Cats" :
de Echtkoets eeren deed als 't heiligst op deze aarde,
Wier schennis geene op aard in gruwel evenaarde,
En voor dien gruwel (hem)tot heden (heeft) behoed.
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m'inspirer par ses lettres, par tout cequ'elle a pu faire une haine implacable. pourquoi me
faire ecrire que je devois entamer un proces de Divorce en Allemagne, chose assez absurde
dans ma situation passee et pr6sente, ou je n'ai d'autre domicile qu'a Londen 1) ou l'on
n'admet pas
divorce), pourquoi tout cela, si l'affaire est possible ? a vous dire Ie vrai, mon
cher Ami, apr6s tout ce qui vient de passer, si un jour elle est prouv6e m'avoir manque de
foi, je croirai que ce n'a ete, qu'afin de me porter a la demarche, qu'elle souhaite tant."
hiervoor
Wij merkteu
op, dat de brieven van BILDEFDITK aanKINKER
met CATHARINA
een vervolg en bijna een slot vormen op zijne correspondentie
echter brengen zij tevens een wijziging aan
WOESTHOVEN. Naast deze aanvulling
tusschen
in het beeld, dat wij ons van de verhouding
BILDERDIJK en zijne
vormen

vrouw

konden.

Wat

was het
BUSKEN HUET en zoovele anderen met afkeer constateerden,
met schijnheilige
feit, dat hij in de jaren 1796 tot I798 voortging
verzekeringen
vrouw
van trouw en geveinsde
van
eerste
aan
te hangen,
liefde
zijne
betuigingen
toebeterwijl hij voor zijn geweten, al was het niet voor de wet, eene andere
uit deze houding te verklaren,
dat hij, na in 1802 van
te zijn, in brieven aan verschillende
CATHARINA WOESTHOVEN gescheiden
vrienniet
vrouw
hem
het
deed
alsof
maar
voorkomen,
zijne
den2j
hij zijne vrouw,
verlaten had? Al mocht men BILDERDIJK nog zoo'n groote vrijmoedigheid in het

hoorde.

Hoe

echter

toch iets in de voorstelling.
haperde
voor BII,DERDIJK zijn om op dergelijk
moesten toch wel eenige gronden
vrouw
Welke waren deze?
toon
te
matigenden
zijne
beschuldigen.
Nu uit de brieven aan KINKER bewezen is - zooals reeds vroeger

verdraaien

van feiten

moed

werd -

haar

is elders

daar

toeschrijven,

Er
aan.
ver-

dat mevrouw

reeds eerder,
BILDERDIJK van 1797 af waarschijnlijk
om
te
tot eene wettelijke
wordt
scheiding
geraken,
pogingen in het werk stelde
een
antwoord
Een
deze
dat
CATHARINA
WOESop
vraag
gegeven.
antwoord,
licht stelt dan BILDEr?DIJh. Wat de eerste
van
HOVEN in gunstiger
betreft,
reeds

zooveel

kwaads

vermeld

3), dat wij kunnen volstaan

daarheen

zij was eene kleinzielige,
verwijzen.
Ongetwijfeld,
onaangenaam-gehumeurde
zal
zich
haar
amants
hield
er
wel van harte verop na 4); zij
vermoedelijk
zij
zich aan
heugd hebben, toen zij bemerken
ging, dat haar man in 't buitenland

te

vrouw;
een

onwettige
van haar kant

liefde
tenminste

overgaf.

Toch

hardnekkige

moet

tot haar

pogingen

eer gezegd worden, dat
in het werk stelde om aan

1) In liet H. S. in Hebreeuwschekarakters geschreven.
Zie BUSKEN
Lit. Fantas. en Krit. XXIV 65.
2) Zoo in Juni 1803 aan UYLFNRROECK.
Voorrede v. h. iste deel zijner Poizie van 1803.
in 1803 :Bilderd. Eerste Huwl. 313.
Brief aan VERSCHUUR
Brief aan zijne dochterv. 4 Jan. 1803. t. a. p. 374
en haar sla.chtoffer.
3) Zie o. a. het bekende opstel van R. rRUrh C. WOESTfiOVZN
over BrLDERDIfK
door R. A. hOLLE4?'IJN.
4) J. HALBERTSMA
Groot-Nederland,Jan. 1908, pag. 67.

zij
de
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immoreele

tot den man,

dien

zij niet meer

liefhad, met wien zij een
samen-zijn
begeerde,
op wettige wijze een einde te maken.
.
Wat deed BILDERDIJK van zijn kant? Ofschoon hij eene andere vrouw gehuwd had, bleef hij steeds,
in schijn,
Toen ten
zijn eigen vrouw liefhebben.
slotte de nood hem er toe dwong, wist hij zich op slinksche wijze van de volden laatsten
macht,
band, die haar aan hem verbond, te bevrijden.
hinderlijken
met een vriend, wien hij op de
zagen wij hem relaties aanknoopen
Tegelijkertijd
verhouding

hernieuwd

niet meer

mouw

dat hij CATHARINA WOESTHOVEN wegens verkwisting
e. d. zijne
spelde,
had moeten
ontnemen.
Steeds
bleef hij ook tegenover
dien vriend
procuratie
den liefhebbenden
van
echtgenoot
spelen, zorgzaam vragend naar de gezondheid
met haar hopend.
Ondertusschen
ver.
zijne vrouw, op eene spoedige hereeniging
zamelt hij materiaal
van zijn onschuld
voor de toekomst.
schoonhoudt
Hij
en legt uit dien hoofde alle voorklinkende
over de huwelijkstrouw
predikaties
die hem van de kant zijner vrouw bereiken,
met een
echtscheiding,
van afschuw ter zijde, om later, als hij in 1802 ten slotte in
pathetisch
gebaar
eene echtscheiding
heeft, aan een ieder die het maar hooren wil te
toegestemd
kunnen verklaren:
"Niet ik heb mijne vrouw, maar mijne vrouw heeft mij verlaten.
stellen

Voor

tot

mij is het huwelijk
Het

is gemakkelijker

een sacrament!"
BILDERDIJK'S houding

in dezen

te veroordeelen

dan

te verklaren.
Waarom,
vragen
wij ons af, waarom dan toch is BILDERDIJK niet op de
van CATHARINA WOESTHOVEN ingegaan?
voorstellen
tot echtscheiding
herhaalde
Waarom
verkoos hij in 1797, toen zijne vrouw het hem zoo gemakkelijk
maakte op wettelijke
wijze van haar verlost te worden, de infame rol van bigamist
te spelen ?
En waarom

toe - te
stemde hij in 1802 wel in eene scheiding
naam voor vrienden en vreemden
te redden ?

laat echter

om zijn goeden
Het antwoord
psyche
blijken :

beter
Dat

op deze vragen zou alleen te geven zijn, als wij BILDERDIJK'S
Het onwaarschijnlijkste
zou dan wellicht waarheid
begrijpen.
van het
BILDERDIJK werkeliJk meende, wat hij over de heiligheid

konden

aan zijns inziens goddelijke
dat hij liever, onderworpen
verkondigde ;
huwelijk
dan
slechts
door
wetten, zonde bedreef,
zijn eigen geweten gebonden,
dat hij vrij,
mensch handelde en dacht. In dat licht beschouwd
als een rechtschapen
moet ons
van
tot
als
een
zware
concessie
wettelijke scheiding
zijn eindelijke toestemming
zijn dogmatische,

trotsche

geest

aan de tijdsomstandigheden

voorkomen.
( Wvrdt

DE

ERFENIS

VAN

DE

BREDERODE'S I)

DOOR
MR. PETER VAN MEURS.

i.

INLEIDING.

in het gemeentearchief
van Vianen vond
J een onderzoek
ik in een beschrijving
van de op het slot van de BREDERODE'S aanwezige
van het jaar 1685, verstukken,
meld : "het originele geteyckende
request, bij de Edelen
aen de Hartoginne
van PARMA gepresenteert."
in het lot van de door de BREDE.
Mijn belangstelling
RODE'S bij hun uitsterven
nagelaten
goederen werd door
de goederen

en archieven

deze aantekening
voor een goed

opgewekt.
Bij onderzoek bevond ik, dat
deel naar het Vorstendom
LIPPE waren

dat die archieven
De omstandigheid,
later hier te lande nooit beovergebracht.
kend of gebruikt
waren geweest, deed het van belang schijnen, dat een onderzoek
van de verzameling
De vorige
zou geschieden.
Rijksarchivaris,
JHR.
Algemene
achtte zo 'n onderzoek
RIEMSDIJK, aan wie ik de zaak toelichtte,
inderdaad
wenselik
en wist langs amtelike
dat de gehele
weg te verkrijgen,
te
als
de
bekend
Archieven
BREDERODE
EN VIANEN,
van
Detmold
verzameling,
werd, waar ik met het
tijdelik
op het Algemeen
Rijksarchief
ondergebracht
- ---1) Op verzoek van den schrijver in vereenvoudigdespelling. (RED.)
De gebruikte stukken bevinden zich, zover niet anders is aangeduid, in het Land. en Huisarchie
van de Vorst van LIPPE-DETMOLD.

MR.

VAN

106
en ordenen

belast

werd. 1) Nadat ik mij gedurende
een
met andere werkzaamheden
met deze zaak had bezig
paar jaar bij afwisseling
kwam de ordening tot stand en werd de inventaris
als bijlage tot het
gehouden,
van het archief over 19°9 gedrukt, waarna alle stukken naar Detmold
jaarverslag
Het jaarverslag
vermeldt verder 2) : "Met behulp van de
werden
gezonden.
terug
onderzoeken,

beschrijven

die in de geinventariseerde
werden aangetroffen,
heeft de
verzameling
gegevens,
bewerkt van dat gedeelte
heer VAN MEURS eene geschiedenis
der nalatenschap
van de BREDERODE'S, dat op de DOHNA'S en LIPPE'S vererfde. Dit overzicht, dat
Vianen
tijdstip, waarop de heerlijkheid
in
het licht verschijnen."
ingelijfd, zal weldra
Door omstandigheden
buiten mijn wil is de verschijning

zich

uitstrekt

tot

het

bij Holland

werd

van dit overzicht

de

Dat mijn aanhalingen
uit
stukken
Lippese
vertraagd.
nog al
hebben
vindt
dat
deze
bron
voor
hierin,
zijn verklaring
gekregen,
enige omvang
moet geacht
worden
en het daarom wenselik
ons land tamelik
ontoegankelik
door
druk
er
uit
te
de
het
bekend
maken.
scheen,
belangrijkste

enige

jaren

gevolge van het huwelik van WALRAVEN VAN BREDERODE (f 1417)
in
met JOIIANNA, erfdochter van VIANEN EN AMEIDE, waren deze heerlikheden
tot het uithet bezit van zijn geslacht gekomen, waarin ze bijna drie eeuwen,
De
van
deze
samen
bleven.
sterven
ervan,
afgelegenheid
gewoonlik
bezittingen,
van de Heren
VAN BREDERODE
het Land van Vianen genoemd, en de macht
Ten

het hun mogelik, om de goederen tot een nagenoeg onathankelik
gebied
over toekende.3)
te maken, hoewel Holland er zich terecht het oppergezag
van
1684 (nieuwe stijl) stierf de laatste wettige afstammeling
7 Desember
het vermaarde
werd) HEDWIG
geslacht, het Fraulijn (zoals zij altijd genoemd
Toen haar broer WOLFERT was
AGNES VAN BREDERODE, Vrouw van Vianen.
waren bij zijn begrafenis
zijn wapens mee in het graf geleid,
gestorven
(1679),
maakten

in het bijzijn o.a. van de
de laatste wettige
BREDERODE had afgelezen, dat de overledene
bastaarden V AN
was geschreven.4)
man van zijn stam was geweest, hetgeen ook op de wapens
van
Met de dood van het Fraulijn brak voor Vianen een nieuw tijdperk,
aan
dat
zou
met
het
van
onafvreemde gebieders,
aan,
eindigen
ophouden
zijn
'
.
toestand.
hankelikheid
nabijkomende
nadat

de Griffier

van de Kamer

van Justisie

te Vianen

1) Verslag van h,,t Rijksarchief te 's-Gravenhageover 1906, blz. 28. Vgl. de Verslagenover 1907, blz.
30, igo8, blz. 22, en 1909, blz. 22.
Blz. 23.
3) Vgl. MR. L. PH. C. VAN DENBERGH,Berig terzover de Kamer varzJustitie van l?ianert,in de
van de
en wet geving,III, blz. 456. Zie ook Verslagenen ?Llededeeliragen
NieuweBijdragm voor reg ts? eleerdhcid
hereeniyinntot uitgaveder bronnenvart het otedevaderlandscherecht, V, blz. 421 en 424,
4) De Navorscher,LVII, blz- 456.
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Hoe het gesteld was met de boedel van de laatste BREDERODE en hoe die
in enkele jaren op verschillende
personen vererfde, kan men zien uit een gedrukte
,,Memorie tot informatie nopende de pretensien van den Heere van LA CLAVELIERE
de jaren y6
en
Grave van der LIPPE" 1), die tussen
Regeerenden
Van de 7
bladwerd in een geschil tussen deze aanverwanten.
? 7 ? 8 gebruikt
.
van
de
en
een
deel
de
eerste
twede
laat
ik
hier
stuk
volgen:
zijden van dit
op

den

Doe FRAULEIN HEDw IGAGNES VANBREDERODE, die
eenige geinstitueerde erfgenaem
was van haren Broeder WOLFERDlaetsten Heere van BREDERODE,in December 1684 stierf,
liet sy een Boedel na belast met menigvuldige, en daer onder veele seer sware schulden,
soo hypothecaire als personeele, t' samen ettelijke tonnen gouds bedragende.
Waer boven sij nog bij testament seer considerable Legaten besproken hadde aen verscheydene Persoonen, onder welke Legaten een was van i5o.ooo guldens, dat tien jaren
naderhand bij accoord is afgekogt voor een Lijfrente van 250o guldcns jaerlijks.
Om dese excessive beswaernissen heeft CAREL EMILIUS, Grave van DONA, eenige
geinstitueerde erfgenaem van gemelte FRSULEIN hare successie niet geadieerd dan onder
beneficie van Inventaris, makende ondertusschen, om de distractie der vaste goederen soo
veel mogelijk was te verhinderen, accoorden met de meeste voorname hypothecaire Crediteuren.
In den Jare Ifi86, als gemelte Graef CAItEr, EMILIUS, en 14 dagen na hem sijn
Broeder DIEDERIK, in de Belegeringe van BUDA gesneuveld waren, is hun beyder oudste
Suster AMELIAGravinne van DONA, die getroud was met SIMONHENRIK, Regeerenden
Grave van der LIPPE, komen te succedeeren in die erffenisse onder beneficie van Inventaris, en in de geseyde accoorden, sonder prejudicie van haer regt van fideicommis, dat sij,
uyt kragte van het Testament van haren Grootvader JOHANWOLFERD,Heere van BREDERODE,
op de vaste goederen pretendeerde te hebben.
Gemelte Grave van der LIPPE heeft vervolgens in sijn prive niet alleen voldaen soodanige sommen als gemelte Graef van DONA bij sijne gemaekte accoorden beloofd hadde,
maer ook met veele andere groote en mindere Crediteuren des boedels nieuwe accoorden
getroffen.
Tot welke affaires Hij van sijn eygen buyten de effecten des boedels meer als honderd
duysend Rijksdaelders heeft gefourneerd, en ten dien eynde groote sommen in DUYTSLAND
op
interest genomen, sonder dat Hij, of sijn Successeur de jegenwoordig Regeerende Grave
van der LIPPE FREDERIK ADOLF, oyt een stuyver van al dat gefourneerde geld aen
capitael hebben wedergekregen, of de allerminste rente in soo veel tijds daer van getrocken,
latende in tegendeel het gantse revenu des boedels voor de Crediteuren.
Een van de voornaemste der nieuwe accoorden, die gemelte Graef Slnzorl HENRIK
gemaekt heeft, is de transactie in April 1687. tusschen Hem, en MARIE LOUISEGravinne van
DONA,nu Gemalinne van den Heer van LA CLAVELIERE,gepasseerd.
Het

bovenstaande

uittreksel

is voldoende,
om ons de verhouding tussen de
van
en de vererving van Vianen na het uitsterven

in het stuk genoemde
partijen
de BREDERODE'S te doen kennen.

Tot

laat ik hier een tabel
opheldering
en Vrouwen van Vianen schuin gedrukt

nadere

volgen, waarin de namen van de Heren
zijn. Zoals men zal zien, waren er in een halve
niet minder dan acht geweest.

eeuw

tijds,

van

1650 tot

I700,

1) Een eksemplaar is op het Algemeen Rijksarchietin een nader te melden pak stukken in No. 824
van de archieven van de domeinen van Holland, een ander in het archief te Detmold, en een geschonden
eksemplaarin het gemeentearchiefvan Vianen.
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van HEDWIG AGNES VAN BREDERODE begon de achterof het Hof te Vianen, en deze achtervan Batestein
eerst van de DOHNA'S, daarna van
het huis een bezitting

bij het leven
de inboedel

Reeds
van

uitgang
uitgang hield aan, toen
totdat Vianen in t?25 verkocht werd.
de LIPPE'S was geworden,
van HEDWIG
Drie oorzaken komen hier in aanmerking:
het wanbeheer
de Duitse
AGNES in haar vijfjarig bewind, de brand van 1696, en de afwezigheid van
van Vianen.
eigenaars
2. HET

VAN

WANBEHEER

AGNES

HEDWIG

HEDWIG AGNES had een zeer bezwaarde
aanvaard.

In hoe moeielike

schillende

getuigenissen,
Hof van Holland

voor

het

Advokaat-fiskaal

van

brief),
ontkende

broer

WOLFERT

ziet men uit verzij zelf verkeerde,
dat
kort
na haar dood
rechtsgeding,

omstandigheden
in een
gebruikt
gevoerd
Generaliteit

BREDERODE.

van haar

werd

door

MR. FREDERIK
Oktober
1676),

ROOSEBOOM,
tegen SIMON

30
ter LIPPE, als
met de
gehuwd
om betaling van f 67.000, die ROOSEBOOM op verscheiden
daarvan op ig Oktober
van Vianen (volgens
1683 opgeaan WOLFERT en HEDWIG AGNES te leen zou verstrekt hebben. De

HENDRIK, regerende
Vrouw van Vianen,
tijden, onder verband
maakte

de

erfenis

VAN

Graaf

en

Edele

(sedert
Heer

In zij n antwoord begon hij, met de verhouding tussen
van het geslacht BREDERODE als volgt te schetsen :
dat den impetrant (MR. ROOSEBOOM)
gedurende het leven ende regeeringe van welgemelte Heer WOLFERT VANBREDERODEvereert is geweest met desselfs gunst ende vriendschap, ende seer familiaerlyck den Huyse VAN BREDERODEheeft gefrequenteert, soo alhier
in Den Hage als tot Vianen en elders,
hebbende geinstitueert tot sijn univerdat voorts deselve Heer WOLFERTVANBREDERODE,
sele erffgenaem HEDWIG AGNES, Fraulin VAN BREDERODE,sijn suster van vollen bedde,
nae wegmaeckinge van eenige legaten, in den jare 1679 insgelijcx deser wereld was komen
t' overlijden,
d' erffenisse van welgemelte
ende dat deselve HETWIG AGNES,Fraulin VANBREDERODE,
Heer WOLFERT VANBREDERODEhebbende geaenvaert, ende vervolgens possessie genomen
van de vrije heerlyckheyt en heerschappije van Vianen met sijn toebehooren ende van alle
'
andere heerlyckheden en andeie onroerende goederen, bij welgemelte Heer WOLFERTVAN
BREDERODEnaegelaten, den impetrant in desen hemselven sodanig heeft wetcn te insinueren
in de gratie van het welgemelte Fraulin VANBREDERODE,dat hij niet alleen in 't Hoff van
'tselve Fraulin VANBREDERODE
sijn logement ende tafel heeft gehad, maer oock het manie(me)nt
van verscheyde penningen en gelden die niet en sijn geweest van de ordinaris recepten van
de respective rentmeesters van den voorseyden Huyse VAN BREDERODE.
De gedaagde
vertelt daarop, hoe ROOSEBOOM "ter occasie van die familiariteyt" zich in het bezit had gesteld van zilverwerk, schilderijen, charters en papieren,
Graaf

deze schulden.

ROOSEBOOM en de laatste

enz.,

aan

het

Fraulijn
die zich

getuigenissen,
bottelierster
gewezen
later

in een koffer

leden

toebehorende.

Liever

dan

bij de stukken bevinden,
van de BREDERODE'S over

van de Fishaal

gezien

werd:

dit af te schrijven, laat ik de
zelf volgen; eerst een van de
lijnwaad

van het Fraulijn,

dat

.
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Ten versoecke van Sijn Excellentie den Heer Grave van der LIPPE attestere en
verclare ick, ondergeschreven, ELISABETHVANDER MEULEN,huysvrouwe van LAMBERT VAN
DER WAEL, Substitut-schout deser steede Vianen, dat ick, attestante, bij 't leven van Sijn
Excellentie Graeff WOLPHERTVANBREDERODEloffelycker memorie ben geweest bottelierster
alhier op 't Hoff, en oock daernae. Verclaere wijders, dat kort nae het overlijden van hooghBREDEgemelte Sijn Excellentie VAN BREDERODEHaer Genade HETWIGH AGNES, Fraulin VAN
RODE, met d' Heer Fiscael ROSENBOOM
gekomen is in mijn camer, alwaer een cas stondt
met het beste lijwaet, nevens meer cassen. Ende belaste 't Fraulin mijn, attestante, t' openen
de cas, daer het beste lijwaet in was, ",welck bij mij gedaen wierde. Commandeerde Fraulin
mij, attestante, dat ick uyt die cas soude haelen alle het lijwaet, dat ick, attestante, dede. En
wierde alsdoen 'tselve lijwaet bij Fraulin en den voornoemden Fiscael ROSENBOOM
besien,
alswanneer bij Fraulin daeruyt geleyt wierde een groot damast tafellaken, met een schencktaeffel-laecken en de servietten, daertoe behorende, welcke servietten nogh ongenaaydt
waeren. Ende hebbe ick, attestante, 'tselve uytgeleydt lijwaedt, door ordre van Fraulin,
gebraght op het rode cabinet, mitsgaders het vordere lijwaet weder in de cas geleydt. Verclaere ik, attesiante, verders, mij alsnogh seer wel bekendt te sijn, dat AELTIE MULDERS,die
bij het leven van hooghgemelte Sijn Excellentie VAN BREDERODEwas geweest desselfs wasmeyt, en nae doode de wasmeyt van voornoemden Heer Fiscaal ROSENBOOM,eenigen tijdt
daernae tegens mij, attestante, heeft geseydt, dat sij 't voorseyde damast lijwaet hadde sien
Ende alsoo allentgeene voorseyt is,
leggen in het coffer van denselven Fiscael ROSENBOOM.
den 28en Julij 1688.....
waeraghtigh . is......
Een

die

kastelein
van Batestein
gewezen
ROOSEBOOM gekregen
had in ruil voor

zou geven, wat hij echter niet gedaan
van hij zich had meester gemaakt:

.

had,

lei verklaringen
af over goederen
een jachtje dat hij aan het Fraulin
en over tapijten en schilderijen waar-

Ten versoecke van Sijn Excellentie den Heere regerende Grave van der LIPPE
attestere en verclaere ick, ondergeschreven, HUYBERTVANHAEFTEN,gewesen casteleyn van
vari't huys in
Sijn Excellentie VAN BREDERODEende daernae van de Frelle VAN BREDERODE
's Gravenhage, oudt ontrent seventig jaren, dat mij, attestant, seer wel bekendt is, dat ontrent
vijff jaren geleden, sonder noghtans den prxcisen tijdt te konnen seggen, dat gemelde Fraulin
VAN BREDERODEmet den Heer Fiscael ROSENBOOM
in 't voorseyde huys in Den Hage aen
tafel sittende, met den anderen discourerende, denselven Heer Fiscael kosENPOOHItegen
't Fraulin seyde 1), dat sij wel een jachie wilde hebben, om binnendeur op Uytreght te
wederom
vaeren, dat hij 'tselve haer soude beschicken, mits dat Fraulin hem, ROSENBOOM,
soude geven een ledicant, dat boven op de camer stondt en waerop Fraulin ordinaris sliep.
welck ledicant tenselven dage voort affgebroocken en met het bedde, cussens en behanghsels,
mitsgaders alle sijne toebehooren ende het tapijt, waerop 'tselve stondt, gebraght wierd ten
sonder dat het jachie bovengemeldt daerhuyse van den voornoemden Heer ROSENBOOM,
tegens gegeven wierde. Verclaere ick, attestant, wijders, dat mij seer wel bekendt is, dat ten
huyse van meergenoemde Heer ROSENBOOM
gebraght sijn de tapijten die gehangen hebben
in 't voorseyde huys, in de camer van hooghgemelde Sijne Excellentie loffelyker memorie;
item nogh een kostelyk stuck schilderij, sijnde een battaille van den Turck, met een vergulde
lijst, daervoor, over veele jaren, wel off meer als aghthonderdt guldens gepraaenteert is
geweest in koop, gelijk ick alsdoen hebbe hooren seggen ; ende nogh een stuck schilderij,
daer de stadt Vianen en de Vaert '), mitsgaders jaghten geschilderdt waeren; 'twelck
allemede gebraght is geworden ten huyse van den voornoemden Heer Fiscael ROSENBOOM.
Ende alsoo 'tselve waeraghtigh...
is ....
den 31 Augusti 1687....
1) Vermoedelikzijn hier enige woorden uitgevallen, b.v. ntoen sij seyde."
1) D. i.: Vreeswijk.
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De
zilverwerk
hoewel

van een oud-dispensier
getuigenis,
volgende
die ROOSEBOOM zich had
en een schilderij,

op het eerste

het wapen

van
durven

Batestein,
toe te

betreft
eigenen,

van BREDERODE voorkwam:

Ten versoecke van Sijn Excellentie den Heer regerende Graeff van der LIPPEattestere
ende verclare ick, ondergeschreven, DIRCK JACOBSE,wonende op Lakeveldt, oudt ontrent
negen-en-twintigh jaeren, dat ick, attestant, eenigen tijdt gewoond hebbende bij Sijn Excellentie Graeff WOLPHERTVANBREDERODEgoeder gedaghte, ende naer desselfs overlijden bij
't Fraulin HET'IGH AGNES VAN BREDERODE,voor dispensier, dat mij, attestant, seer wel
bekend is, dat ontrcnt vijf jaren geleden, sonder noghtans den prxcisen tijdt te konnen
seggen, de coets van hooghgemelde Fraulin gereden is aen 't huys van den Heer van
AGHTIENHOVEN
I) in Den Hage, en dat in die coets gebraght wierden verscheyde stucken
silver, daer het wapen van hooghgemelde Sijn Excellentie VAN BREDERODE
op stondt. Ende
wierde dat silver gebraght ten huyse van den Heer Fiscael ROSENBOOM.Verclaert wijders,
dat naderhandt meerhooggemelde Fraulin bij den Heer Fiscael ROSENBOOMten eeten
hebbe gesien.
sijnde, ick. attestant, het voorseyde silver op de tafel van den Heer ROSENI300nf
Verclaere ick, attestant, wijders, dat mij, attestant, seer wel bekent is, dat een kostelyl; stuck
schilderij, daer Viane in geschilderd staet, uyt het huys van hooghgemelde Sijn Excellentie
Gevende
gebraght is geworden ten huyse van den voornoemden Heer Fiscael ROSENBOOM.
voor redene van wetenschap, dat ick, attestant, 'tselve stuk schilderij selfs heb helpen dragen
ten huyse van den Heer RosErB001z, Ende alsoo 'tselve waeraghtigh is......
den
31Augusti 1687.....
waarvan er hier een volgt, bewijzen, dat MR. ROOSEAndere getuigenissen,
ook
in
bescheiden
van de BREDERODE'S gekomen was :
het
bezit
van
BOOM
Huyde den 24e Mey 1685 compareerde voor mij, JoosT JONAS, openbaer geadmitteert Notaris, binnen der steede Viane residerende, ende de getuygen hiernaegenoemd,
hiertoe versogt, FREDERICKJANSENHARDTSVELT,gewesen lacquay van Haer Genade Fraulin VAN BREDERODEhooghloffelyker memorie, oud drie-en-twintigh jaeren, dewelcke ter
requisitie van Sijn Excellentie den Heere Grave CAREL VAN DONA, sonder eenige inductie
off persuasie, heeft verclaerd ende geattesteert, waeraghtigh te sijn, dat hij, attestant, in 't
begin deser maend Julij des voorleden jaers 1684 op 't Oude Hoff in 't Noordeynde in
's-Gravenhaghe in het cabinet aghter Haer Genades slaepkamer den Heer Advocaat-fiscael
heeft helpen met papieren vullen en inpacken een witte, viercante, platte, houtte
ROSENBOOM
kist; dat deselve kist met papieren t'scheep is getransporteert op den huyse Batesteyn bij
Vianen en aldaer geset in het toorntie bij de camer daer de vergulde alcove staet; dat de voorseyde
kist met papieren in 't midde van September I68¢ van Vianen t' scheep is gebraght op't huy3
t' Aspoel, tusschen Leyde ende Haerlem, alwaer Haer Genaede het accident aen haer borst heeft
laeten snijden ; dat de voorseyde kist aldaer is geset op de kamer daer den voornoemden Heer
heeft geslapen; dat eenige dagen daernae, wanneer Haer Genaede van't voorseyde
ROSENBOOM
huys en post (sic) naer Leyde is gevoerdt, deselve kist met papieren beneffens andere bagage in
een schuyt is geset ende naer Leyde getransporteerd; dat ten tijde de voorseyde bagage tot
Leyde wierde ontladen ende gebraght in 't huys van Haer Genaede, gehuert op 't Rapenburgh
op den hoeck van de Doelsteegh, de voorseyde kist in de schuyt is blijven staen; dat
AEGHIE MULDEKS,linnebewaerster van Haer Genaede, aldoen heeft geseyt, dat deselve kist
daer
mede in huys moest werden gebraght, waerop den voornoemden Heer ROSENBOOM,
praesent sijnde, seyde dese woorden in substantie : ,,Waer moeyt gij U mede? Laet de kist
henen brengen", gevende met-eenen ordre aen sijn cneght en aen den attestant, om die
1) JHR. 3(R. ISAAKPAUW.
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kist met de schuyt te brengen op Steenschuer ten huyse van sijn broeder, den Heer Advocaet
ROSENBOOM,gelijk oock aenstonds is geschiet, werdende deselve kist door den attestant,
den schipper en den voorseyden kneght van den Heer Fiscael ROSENBOOM,
gedragen op
soude logeren; verclarende hij, attestant,
de camer daer denselven Heer Fiscael ROSENBOOM,
de voorseyde kist naderhant niet wederom in het logement van welgemelde Fraulin te
hebben gesien off daervan yetwes te hebben vernomen, niettegenstaende hij, attestant, tot
het overlijden van deselve Fraulin bij haer heeft gewoondt. Allentwelcke den attestant
praesenteerde, des nodigh sijnde, met solemnelen eede te bevestigen.....
,,'T
getuigenis
was, zoals

Hoff

in 't Noordeynde
in 's-Gravenhaghe",
waar blijkens deze
in gebruik had,
HEDWIG AGNES VAN BREDERODE enige vertrekken
en
's
werd
winters
bewoond
bekend is, het tegenwoordige
destijds
paleis,
oude

door haar moei AMALIA VAN SOLMS, weduwe van de Stadhouder FREDERIK HENDRIK.
HEDWIG AGNES blijkens
in
waarheen
Te Leiden,
de zelfde getuigenis
1684 vervoerd
bij Oostgeest I),
werd, nadat zij op het huis Abspoel,
September
een paar maanden later. Het archief
stierf zij
ondergaan,
een
van uitgaven,
door
LIPPE-DETI?ZOLD bevat
Aantekening
GORDON gedaan bij het vervoer van haar lijk van Leiden naar Vianen.

een kunstbewerking
van de Vorst van
haar

Sekretaris

had

op grond van het door hem aangevorderde,
dat ROOSEBOOM alle goederen die hij tot zich genomen
voerde,
bij rekonvensie,
en
had, zou teruggeven,
rekening afleggen van de gelden waarvan hij bij het leven
van het Fraulijn het bewind had gehad.
van de geldleningen
aan WOLFERT en
Om nog de onwaarschijnlikheid
De

Graaf

van

der

LIPPE

aan te toen, voerde
HEDWIG AGNES VAN BREDERODE tot een bedrag van /6/.000
van
de
de
van
Rentmeesters
van het
dat
uit
de gedaagde
aan,
rekeningen
geen
Huis VAN BREDERODE iets bleek van die leningen of daarvoor betaalde interessen,
en voorts :
hebbende welgemelten Heer WOLFERT VANBREDERODEseer sober geleeft en sig van
sijn compagnien onderhouden, ende dat deselven Heer WOLFERT VANBREDERODEegter geen
off seer weynig geld naegelaten heeft ;
dat wijders t' sijner tijd wel sal blijcken, dat het welgemelte Fraulin VAN BREDERODE
op die tijden als die voorseyde respective capitalen souden sijn verstrect en aen haer op
interest gegeven, in sodanigen ongelegentheyt is geweest, dat niemand aen 'tselve Fraulin
VAN BREDERODEeenige penningcn off gelden op interest soude hebben willen geven, sonder
diesaengaende met behoorlycke hypoteecq gesecureert te sijn, maer dat het welgemelte
Fraulin, bij gebreck van credit, penningen van noden hebbende, genoodsaeckt is geweest,
haer toevlugt te nemen tot de stadt Vianen ende de dorpen, onder haer heerschappije
behoorende, met versoeck en begeerte, dat deselve stad en dorpen op haer credit penningen
souden willen op interest nemen ende haer, Fraulin VAN BREDERODE,
daermede assisteren.
die ten bewijze van het hier aangegetuigenissen
voerde
werden
overlegd, vindt men er o.a. een van 20 Desember
1688, waarbij
dat
in
1682
in
verschillende
November
Vianen
verklaarden,
zij
personen
op het
Onder

de verschillende

1) D. i. wat in strijd met afleidingen uitspraak vaak gespeld wordt Oegstgeest.
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en dat Haar Genade hen toen
waren ontboden
Hof bij het Fraulijn
geweest,
van de magistraat
en op het krediet van de
verzocht had, om, als reprezentanten
omdat
was om gelt en
12.000 voor haar te negosieren,
"sij benodicht
stad, f
geen credit hadde."
RooSEBOOM was ook de man die het in het begin van dit stuk vermelde
had.
legaat van f I so,ooo van Fraulijn HEDWIG AGNES gekregen
ten nadele van
Het Hof van Holland deed 30 September
1693 uitspraak
de Graaf van der LIPPE, die daarop in hoger beroep bij de Hoge Raad kwam.
kommissarissen

van dit kollezje sloten partijen 28 Julie 1694 een verbaal,
ook
een
waarbij zij
regeling maakten over het legaat van 15°.000 Karoliguldens,
dat met een lijfrente-brief
van 25oo Karoliguldens
1) werd afgekocht. Maar de zaak
oorzaak van het verloren gaan van
van ROOSEBOOM werd toch de voornaamste

Voor

voor

Vianen

de

Graven

van

der

LIPPE.

De

Raad

en

Rentmeester

ELISA GORDON, die een geregelde briefwisseling
mold voerde, zag dit juist in, toen hij (aan de Raad en Landgograaf
1696 o. a. schreef:
Augustus
HAUSEN) in een brief van omstreeks
domeinen

van Vianen

van
met

de
Det-

BARCK-

Je ne voy point d' apparence qu' on obtienne du Roy une surseance generale des executions pour un temps. Feue Madlie DE BREDERODE,qui en avoit si grand besoin, n' a pas eu cet
Nous ne sgaurions trouver icy de credit pour
avantage, toute favorite qu' elle etoit.....
emprunter cent ducats seulement, et puisqu' il n' y a rien a esperer du cote de Detmold,
comme vous m' avez marque plusieurs fois, je pense que dans peu il faudra se resoudre à
vendre tout ou a le perdre. Je plains le bel argent que Leurs Excellences ont inutilement
employe a sauver ce malheureux heritage, qui est ruin6 par ce qu' il faut payer a Monsieur
sur quoy quelques uns avoient si peu compte.
ROSENBOOM,
kan men zien uit een
over hem dachten,
tijdgenoten
brief van SIMON HENRIK,
Graaf van der LIPPE, (aan de Direktor
van zijn
te
uit
12
Batestein
Oktober
1686. 2) Hij vertelt
kanselarij
Detmold) geschreven
dat
een
dienaar
van
ROOSEBOOM
een
hem
daarin,
op
gedane vraag, of zijn heer
Hoe

ROOSEBOOM's

niet in rechte zou betrekken,
had : "Dar hijf gen 3)
personen
geantwoord
noot van, want hij hijft de Frelle VAN BREDERODE uytgemergelt
tot de leste stuyver
antwort
von
einem
diener
seinem
von
toe", "eine artige
herrn", laat de Graaf
er op volgen.

zekere

3. DE
Een

BRAND

HET

HOF

VAN

1696.

van goederen
op Batestein was
een brand, die er in 1696 woedde. Een opstel van
een getuigenis hierover bevindt
van Vianen en luidt als volgt :
zich onder losse stukken in het gemeentearchief
twede

oorzaak

VAN

van het verloren

gaan

1) De afgeloste lijfrente-briefis in het archief te Detmold.
2) Opstel in het archief te Detmold.
3)D.i.:geen.
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Wij, Schout, Borgemeesteren ende Regeerders der stede Vianen, certificeeren bij desen,
dat des nagts tusschen den I te en i2e September 1696 op den huyse Batesteyn bij Vianen
een sware brand is ontstaen, waerdoor veele kamers van denselven huyse sijn afgebrand en
specialyk twee vertrecken, 't eene boven, en 't andere beneden, waerin de gedane reekeningen
van Rentmeesters, Secretarissen en andere die voor den Illustren Huyse VAN BREDERODE
administratie van penningen gehad hebben, nevens de documenten, daertoe specteerende,
mitsgaders veele andere chartres en papieren wierden bewaerd, en dat alle deselve reekeningen, documenten, chartres en papieren, in de voorsz. twee vertrecken sijnde, t' eenemael
door het vuur sijn geconsumeerd, sonder dat men daervan het minste heeft konnen salveeren.
Des t' oirconde hebben wij het stadssegel op het spatium deses doen drukken op den
8e September 1706.
In kennisse van mij, Secretaris.
over de zelfde brand komt voor in een
verklaring
andere, uitvoeriger
causien en andere
Rijksarchief
aanwezig register van prokurasiën,
op het Algemeen
hebbende
akten. Ze luidt als volgt :
niet op vaste goederen
betrekking
Een

Compareerden v66r de ondergenoemde Schepenen de Heeren JOR JAQUESDE L'HOMME,
Heer van La Fare, Drossard der stad en landen van Vianen, MR. JACOBVANDORTMQNT,
Raed en Griffier van de Camere van justitie tot Vianen, MR. OTTO VANDER LAKEN,Borgemeester en Secretaris der genoemde stad, en ELISAGORDON,Rentmeester van de domeynen
van Vianen, alle Raden van Regeeringe aldaer, en hebben verklaerd onder solemnelen eede
ter requisitie van den Hooggeborenen Heere regerende Grave van der LIPI'E, dat waeragtig
en hen, comparanten, seer wel bekent is, dat in twee vertrekken van den huyse Batesteyn bij
Vianen, het eene boven 't beste quartier, en het andere beneden, sijnde een toorentje, die
in den jare 1696 met veele andere kamers van denselven huyse sijn afgebrand, sonder dat
men uyt deselve twee vertrecken iets heeft konnen salveeren, tsedert veele jaren bewaerd
wierden de gedane reekeningen van Rentmeesteren, Secretarissen en andere die voor den
Illustren Huyse VAN BREDERODEadministratie van penningen gehad hebben, nevens de documenten, daertoe specterende, mitsgaders veele andere chartres en papieren. De comparanten
gaven voor redenen van wetenschap, dat sij ten dienste van welgemelten Huyse dikwils en
van tijd tot tijd in de voorseyde respectieve vertrekken acces tot dc geseyde reekeningen,
documenten, chartres en papieren hebben gehad, deselve doorsogt en veele van dien naergesien. Nog verklaerden mede onder solemnelen eede de voornoemde Heeren VAN DORTMONT ende GORDONspecialyk, dat de papieren die ten tijde van den gcseyden brand door
hem, Heer DORTMONT,uyt de vergaderkamer van den Raad van Regeeringe gesalveerd
wierden, voornamentlyk hebben bestaen in de accoorden die bij den Heere Grave CAREL
EM1LIUSVAN DONA, bij den laetstoverledenen Heere regerende Grave van der LIPPE en
bij desselfs gemalinne met veele en wel de voornaemste van de crediteuren van den Huyse
VAN BREDERODEwaren gemaect, en de bewijsen, tot deselve accoorden specteerende, mitsgaders de quitantien en cessie van actie van de penningen, ingevolge van die accoorden
betaeld. Gevende tot redenen van wetenschap, dat sij beyde, comparanten, de voorgespecificeerde en uyt den brand gesalveerde papieren successivelyk in bewaringe hebben gehad;
dat hij, Heer DORTMONT,deselve, doe die uyt den brand gehaeld waren, tot sijnen huyse bij
provisie heeft geborgen ; dat hij die daerna acn den voornoemden GORDONheeft overgeleverd
om weder op den huyse Batesteyn weg te leggen ; en dat sij beyde bij die en andere occasien
soo voor als nae den brand, die gesalveerde papieren met reflexie hebben gesien. Soo waerlyk
moeste haerlieden, vier Heeren comparanten, God Almagtig helpen. Aldus gedaen ten overstaen van RICHARDVAN RENSSELAERende JUSTUSDE GELDER,schepenen der stede Vianen,
den 4e Novembris 1707.
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een deel van het archief, maar ook een groot
in
te niet ging. Dit wordt meegedeeld
die
brand
bij
verzoekschrift
dat de vrouw van Vianen kort na de noodlottige
gebeurtenis
betaalde
n.l.
een
Vianen
de Staten van Holland richtte.
jaarliks
bedrag aan
en de Gravin van
van de imposten,
Kantoor van Holland voor de redemsie
Het

was

echter

van de inboedel

deel
een
aan
het

der LIPPE verzocht
opdat zij daardoor
Het

Batestein.

niet alleen

dat

nu om remissie
verlicht

stuk volgt

mocht

van de te betalen
worden

in

penningen
de kosten van

voor enige jaren,
de herbouw van

hier :
Aan de Edele Grootmogende Heeren Staten van
Holland en Westvriesland

geeft met alle eerbiedigheid te kennen AMELIAVAN DONA, douairiere van der LIPPE,
dat in September des voorleden jaars 1696 haar casteel ofte huys Batesteyn bij Vianen,
waarop de Heeren VAN BREDERODEvan ouds hare residentie plagten te houden, bij ongeluk
in de nagt voor het beste ende grootste gedeelte, met alle de kostelyke meublen, inboel,
chartres, boeken, papieren ende antiquiteyten, tot de gemelte famille VAN BREDERODEvan
ouds behoord hebbende, is verbrand, soodanig dat hetselve voor de suppliante onbewoonbaar is,
dat het ook den Almagtigen God gelieft heeft, haar, suppliantes, gemaal, den laatstregeerende Grave van der LIPPE, in de maand Mey deses jaars 1697 uyt dese wereld
te halen,
dat sij, suppliante, in haren bedroefden weduwlyken stand onmagtig is, het voorschreven
casteel weder op te bouwen, om in tijden ende wijlen hare dagen aldaar te mogen eyndigen,
welke onmagt door de overgroote schulden, waarin sij, suppliante, den boedel van BREDERODE,
bij versterf op haar gekomen, geinvolveert heeft gevonden, ende door de sware lasten des
langdurigen oorlogs nog te grooter is,
dat sij, suppliante, is tragtende, het voorschrevene aloude ende nu verbrande stamhuys,
daar hare voorouderen soo menigen reeks van jaren hebben gewoond, ja hetwelke heeft
gestrekt tot een asylum van de Edelen die de fundamenten der vrijheyd hebben gelegd,
ende alwaar die fameuse requeste, bij de Verbondene Edelen aan de Hertoginne van Parma
gepresenteerd, ook is geteekend, ende ten huydige dage (miraculeuslyk uyt den voorschreven
brand gered) alsnog wert bewaard, wederom eenigsins in staet te brengen, om bij haar
bewoond te konnen worden, ende sij, suppliante, daartoe gene middelen is hebbende, als
voorschreven is,
soo neemt de suppliante haren toevlugt tot de mededoogentheyd ende weldadigheyd
van U Edel Grootmogenden, ootmoedelyk biddende, dat U Edel Grootmogenden, uyt consideratie voor de Huysen VAN NASSAUende BREDERODE,waaruyt de suppliante gesprooten is,
gelieve te vergunnen, tot verligtinge ende troost van een ongelukkige weduwe, dat de
penningen die bij de stad en landen van Vianen aan het Comptoir van U Edel Grootmogenden voor de redemptie der imposten jaarlyks moeten werden betaald, voor den tijd
van
jaren, tot de herbouwinge van het voorschrevene casteel ofte Batesteyn mogen
werden geremitteerd.
'Twelk doende etc.
AMELIE G. van der LIPPE.
Dit
hoewel
stuk

het

stuk

is, draagt

werd

in 1697 ingediend ;
want,
niet, zoals de inhoud aanduidt,
de Gravin van der LIPPE getekend
en dus het oorspronkelike
het geen beschikking
en is dus te Vianen ofDetmold
blijven liggen.

door

116
verEen bewijs hiervoor is ook, dat het aantal jaren waarvoor de kwijtschelding
'
zocht werd, niet is ingevuld.
Een afschrift van het stuk heeft in plaats van "des voorleden jaars
1696" :
"des jaars 1696", en in plaats van "deses jaars t697" : "des jaars
terwijl
In
is
deze
voor het aantal jaren van de verzochte
"ses"
kwijtschelding
ingevuld.
in 1699 ingediend,
vorm werd het verzoekschrift
blijkens het op de rug aangetekende : "L. MULDER, proc(ureur).
vond ik niet.
Een beschikking
Behalve
na het ongeval,
daarover

deze

amtelike

stukken

Gepresenteert

bestaan

op Maendagh

er ook enige
werden

aan de Gravin geschreven
voorkomen.
Het volledigst verhaal

uit Vianen

r9 October

1699."

brieven, die, dadelik
en waarin biezonder-

geeft Mevrouw VAN VOGELhet
om
van belastingook
het
denkbeeld
eerst
die
kwijtschelding
aangaf,
SANCK,
in de kosten van herbouw, te verzoeken :
ter tegemoetkoming
penningen,

heden

Madame,
Je suis au desespoir que je vous dois anoncer que la meilleure partie de vostre chatteau de Batesteyn et') consume par un feu si promt et si violant qu' il a est6 imposible
de sauver la moindre chose de vos meubles. Ce deplorable malheur et') cause selon 1' opinion
generale par l' imprudence du Clerck de GORDON,qui, pendan que son maitre estoit hors de
la ville, s' et I) diverti a faire de feu d' artefice, et a jette de fus6c dans la place du dedan.
La vielle famme qui demeure au chatteau I' a bien veu 2) et luy a fort grond6. mais il ne 1' a
pas laiss6 pour cela, disant qu' elle estoit folle, que cela ne pouvoit point causer du mal.
Mais helas, la triste experience nous a bien fait voir le contraire. Car ver la minuit mes
servantes, qui avoient veille plus tard qu' a I' ordinaire et passant ma place, ont veu un grand
feu, et sont venu esveiller toute ma famille, qui sont acouru aussitost, et frappe en passant
a quelque porte pour reveiller le monde. Et mon mari, venant au chatteau, trouvoit trois ou
quatre hommes, qui avoien esveiII6 PASTE3) et le comtesse DE STIRUM. Mon mari avec ses
fils, son valet et deus Messieurs de Rotterdam ont eu le bonheur de sauver tous vos papiers
de consequence qui furent a la Chambre du Conseil, quoyqu' au peril de leur vies. Car tous
brusloit au dessus de leur testes, et estoient en mille dangers d' estre accables par les flammes,
comme en effect tout et I) tombe un moment apres, sous lequel mon valest a pense estre
escrase. Il est fort brusles en plusieurs endroits, et mont fils le medecin et I) blcss6 aussi a
la jambbe, mais point dangereusement, quoique la fievre I' a pris. Mais j' espere que cela
et I) plustost de la fatigue que de la blessure. Mon mari et ces deus fils sont par la grace
de Dieu en bonne sante, mais si las et si fatigue d' avoir travaille deus jours et deus nuit, et
si touche de vostre grande perte qu' il n' en peut plus. C' et I) un espece de miracle que tous
le chatteau et mesme toute la ville n' est pas consume. Monsieur DE LAFARE4)escrira toute
les particularites a Vostre Excellence, car mes larmes m' empechent d' an dire d' avantage. Jee
voudrois que Vostre Excellence pouvoit voir dans mon ame, combien que je suis touche de
cet accident. Je suis inca(pa)ble d' en consoler Vostre Excellense, mais cognoissan la grandeur
de vostre ame et I' entiere resignation a la volont6 de Dieu, je scay que mes foible raisonnemens vous seroient de peu de secours. Il me semble, qu' on devoit, sens perdre du temps,
1) D, i.: est. 2) D, i.: vu.
3) De schrijfster, die gedurig overbodige letters s schrijft, zal bedoelen PA'rt, die wel de hovenier
op Batestein FADE(Oud-Holland1908, 229) zal zijn.
4) De Drossaardvan Vianen.
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demander au Roy par le Duc du ZEL 1) ou par le Conte de PORTLAND(a qui la Contesse DE
STIRUMa desia escrit ce triste accident) pour avoir la remission de I' amodiation, afin de reparer
par l' argant de vostre pais la perte que vous aves faitte. Mon mari est bien prest de le faire,
mais on ne peut pas respondre du succes. MR. DE LA FARE crain qu' on n' obtiendra rien.
On attant 1' avis de GORDON,qui sera sans dout aujourdui de retour. Et s' il ne prennent point
de resolution, envoyes an plustost vos ordres, Madame. Je prie cependant le bon Dieu, qu' il
vous donne la consolation necessaire, et qu' il esmeut les coeur des Princes que vous deves
faire soliciter. Je suis,
Madame,
vostre tres humble et tres obeissante
servante
L. C. DE VOGELSANCK.
Viane le 14
de Septembre 1696.
De schrijfster
aarzelde dus niet, het ongeval toe te schrijven aan de roekeloosheid van een klerk van GORDON. Deze was, schrijft zij, nog niet in de stad.
brieven over hetgeen er hier
Het is wel opmerkelik,
dat hij, die anders uitvoerige
slechts enkele korte berichten zond.
naar Lippe schreef, na zijn terugkeer
van
dit
aan
de
Vrouw
Vianen
briefje, waaruit wij ook zien, dat
hij
hadden :
zijn vergaderplaats
hij zijn kantoor en de "Raad"
op Batestein
voorviel

Eerst

schreef

Madame,
La consternation ou je me trouve, en arrivant icy ce matin, a cause de 1'embrasement du chateau est si grande que je suis tout-a-fait incapable a present de faire un bon
rapport de tout ce que Monsieur ROSENBOOMvient de me dire au sujet des revenus de
Brederode et d' autres choses importantes qui regardent les interets de Votre Excellence,
outre que je suis trop occupe a rassembler autant qu' il se peut les papiers qu' on a sauvez de
ma chambre, apres que par les soins courageux de Monsieur DORTMONTon avoit retire ceux
qui etoient dans la Chambre du Conseil, laquelle bruloit deja par en haut, tellement que Monsieur DonTMONTet ceux qui le secondoient, couroient grand danger de la vie. Si j' y avois 6t6
aussi, j' aurois sans doute tich6 de suivre un si bel exemple. Je suis tousjours,
Madame,
de Votre Excellence
le tres-humble et tres-obeissant
serviteur
GORDON.
a Viane le 14 Septembre
1696.
BARCKHAUSEN was hij ook
zijn brieven aan de Raad en Landgograaf
ook al niet mededeelzamer.
24 September 1696 schreef hij hem over de brand alleen :
In

Je me raporte cette fois, faute de temps, a la lettre cy-jointe de Madame la Comtesse
DE STIRUM,
en in een naschrift :
"On n' a pas jug6 a propos d' employer les chariots du pais a emporter les debris. Les
paisans compteroient cela pour beaucoup.
1) D. i. : CELLE.
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toen hij toch wel meer tijd had (28 September
Later,
1696), verontschulover zijn zwijgen, hiermee, dat de oudste Gravin VAN
digde hij zich nogmaals
STIRUM Mevrouw reeds uitvoerig ingelicht had:
"Suivant 1' ordre de Leurs Excellences on a rendu publiquement des actions de graces
a Dieu, de ce que sa bonte a preserve la ville du feu. Mesdames les Comtesses temoignent
de vous etre fort oblia6es de ce que vous vous montrez sensible a leurs pertes. L' ain6e m' a
dit qu' elle a deja envoyé à Madame un si grand detail de ce qui est brul6 ou perdu, que cela
me dispense d' en faire un. J' ay aussi souffert quelque dommage, surtout en mes livres, mais,
Dieu merci, je ne me suis pas encore aperceu, qu' il y ait rien d' égaré de ce qui regarde ma
fonction de Receveur. 11 n' en est pas ainsi des autres papiers. J' en trouve beaucoup a dire,
mais des moins considerables."
Uit
maken,
de brand

dat

deze

brief

Batestein

en
toen

die van Mevrouw
bewoond

werd

VAN VOGELSANCK valt
door

reeds op te
VAN STIRUM, die bij
door brieven over het ongeval,

Gravinnen

scha geleden hadden. Dit wordt bevestigd
In de Stamtafel
der
van een van haar, AMELIA, aan de Gravin van der LIPPE.
van Limburg
Graven
Stiriem, door W. Graaf VAN LI?iBURG STIRU:vi, komt zij
als
LOUISA
WILLEMINE en haar zuster als MARIA URSULE. Zij
AMELIA
voor 1)
van OTTO, Graaf VAN LIMBURG-BRONKHORST-STIRUM, Heer van
waren dochters
Wis, Borkelo en Gemen, en van ELISABETH CHARLOTTE, Gravin VAN DOHNA, en
Ik laat van de
dus door haar moeder aan de Gravin van der LIPPE verwant.
bedoelde brieven de eerste geheel en van de twede een deel volgen. De eerste is
de brief die GORDON 24 September
1696 overzond en waarnaar hij voor biezonderheden van de ramp verwees. Dit schrijven was dan ook niet bezwarend voor hem
in het
leren
uit deze
brief
verschilen
liet de oorzaak
duister.
Wij
Kaatsbaan
lende delen van Batestein
Mattekamer,
(de Raadkamer,
enz.) kennen.
als
luidt
volgt :
Hij
Viane, Dimanche [20 September 1696.]
Ma tres chere Cousine,
L' ordinaire passe nous n' avons pas escrit, ne scachant plus que dire dans ceste triste
rencontre, et ma seur a est6 si malade qu' elle a garde 3 jours le lict, mais est tant soit peu
mieux, graces a Dieu, presentement. Et j' espere que vous ne trouverez pas mauvais, que je
vous dise qu' il m' est venu dans la penc6e de vous proposer un moyen pour rebastir vostre
quartier et cellui du Raetkaemer, sans qu' il vous en cousta baucoup ou peut-estre rien, et
que cellui du Mattenkaemer, dont les murailles sont la plus part tomb6es et les autres point,
fut abattu, et que les bassescours ainssi ne fussent plus separ6es. Aussi bien la gallerie estoit
desja bien fragile et tout ce quartier, et qu' il n' i eut asteure 2) qu' une grande bassecourt. Je
crois, que selon le bruit commun la bourgoisie de Viane et ceux du plat pays, souhaitant
que le chatau fut rebasti, contribueroit volontier, si on leur demandoit un don gratuit et non
fix6, et puis que 1' on vendit cet hyver quelque bois, comme vous aviez desja resolu. Cella
ne couteroit pas si exesivement, les murailles estant la plus part debout, et de la ferure il i
1) Blz. 25.
2) D. i, : à cette heure.

119
en a de reste. Cella seroit fort bau, et faire devant vos fenestres vis-a-vis du Caetsbaen une
gal lerie des vieux pilliers, semblable a I' autre, en lieu de ce qu' il n' i a eu de ces planches
qui ne valloit plus rien. Ils tienent asteure 1) conseil sur la porte, si bien qu' allors vous ne
perdriez que le Mattenkamer et ce qui as est6 au dessus. Et cella pouroit ce couvrir avec des
tuiles bleues. Et on pouroit faire avant I' hyver le toict ainssi jusqu' a nostre quartier, et au
primtemps le reste, et abattre cest hyver le Mattenkamer, qui n' estant pas sur des caves,
estoit bien humide, et le bois n' en valloit pas baucoup. Nous ferons remeubler les chambres
qui sont au dessus de la cuisine et porte, et les grande sales, s' il plait a Dieu, ceste semaine,
ou 1' on a tout arache pour le sauver. Et si devers le printemps vous voulliez venir l'ordonner
vous-mesme, on pouroit dresser un lit pour vous dans la sale. Helas, c' est un si triste spectacle,
que je ne me puis encore resoudre a le bien considerer, et je ne puis cesser de regretter que
1' on n' a rien pu sauver de vostre bau quartier, mais comme I' on a eu tant de peine a
esveiller et faire lever le monde dans le plus fort de la nuit, le tout estoit en pleine flame avant
que 1' on i put venir. Du lict de Madame ZUM il n' i est reste que le ciel et les deux postes
ou pieds. J'avois fait serrer les rideaux et la courte pointe dans l' armoire de vostre chambre.
Et tout ce qui a est6 dans vostre antichambre, est sauve, mais les chaises de Madame ZUM
estoyent dans la petite tour, dont on n' as rien peu 2) sortir. Enfin, c' est ainssi la volonte de
Dieu. Mais la pluspart des personnes ne comprenent pas 1' origine de ce triste feu. On dit que
de 1' autre cost6 de la riviere I' on I' as veu 3) dans vostre quartier environ les dix heures par-si
par-la comme des chandelles, et que ces gens croyoit qu' il i avoit des estrangers qui logoit
a la court. Je ne crois pas, que de 8 jours il i avoit eu une ame vivante dans ce quartier. Jamais
ceste triste veue 4) ne sortiras de mes penc6es, lorsque j' entendis en dormant fraper sur mes
fenestres et que I' on crioit qu' il estoit temps de sauver la vie. Tout les soirs je suis encore
saisie d' une frayeur qui n' est point a despeindre. Le Bon Dieu veullie vous benir d' un autre coste.
brief is niet ondertekend,
omdat het vel juist vol was,
waarschijnlik
de zelfde hand als andere brieven met de ondertekening
AMELIE,
C. DE STIRUM.
Wij zien uit deze brief, dat de woorden van Mevrouw VAN VOGELSANCK :
Deze

maar

is

van

a este
meubelen

de sauver la moindre chose de vos meubles"
alleen op de
imposible
van der LIPPE bewoonde
deel betrekking
van het door de Gravin

"L' on n' a rien pu sauver de
STIRUM haar ook, maar verder : Tout
n.l. dat van
sauv6."
"Nostre quartier",
te zijn geweest,
dezen gemeubeleerd
hadden.

vostre bau quartier", schrijft de Gravin VAN
ce qui a este dans vostre antichambre,
est
de Gravinnen
VAN STIRUM, schijnt door
want

de

schrijfster
zegt : "Nous ferons
les chambres
remeubler
qui sont au dessus de la cuisine et porte, et les grande
was dus blijkbaar
niet het minste.
sales". Het gedeelte dat zij bewoonden,
Wie Mevrouw ZUM was, die een bed op Batestein
en stoelen in de kleine

toren

had staan,
In 1697

herbouw

van

wij later zien.
schreef
de Gravin VAN STIRUM de Vrouw

zullen

en de wederinrichting
om daarvoor
behangsels

Batestein

van Vianen

van het door de zusters

over de

gebruikte
en meubels van het slot in gebruik
Zij vraagt,
gedeelte.
waaruit
weer blijkt, dat maar een deel van de inboedel verte mogen nemen,
uit de galerij gered waren en op de
brand
was. Ook blijkt, dat de schilderijen
1) D. i. : a cette heure.

2) D. i. : pu.

3) D. i. :vu. 4) D. i. vue.
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en muizen konden
lagen, waar ze licht een prooi van rotten
opgestapeld
in
AMELIA
haar
om
ze
verzoek
VAN STIRUM
zoals
gebruik te mogen
worden,
kennen,
nemen, toelicht.
Wij leren uit deze brief nog enige delen van Batestein
van
brief
deel
de
en
Hier
het
de
toren
het vertrek
St. Paul.
Venusberg,
volgt

zolders

dat in aanmerking

komt:
Borckeloo le I-° May 1697.
20

Ma tres chere Cousine,
Quoique je n' ay point de vos lestres a quoi il me faut repondre, je vous ay voullu
avertir qu' en huit jours, 8' il plait a Dieu, nous retournons a Viane. Et a mon ariv6e je
voudrois bien, s' il vous plait, aproprier un peu mieux nostre demeure asteure I) que ce triste
feu nous a ost6 le grand quartier que vous nous aviez acord6 pour i loger nos parans et
amis. C' est a dire, je voudrois ajouter la chambre ou couchent nos laquez, a celle du Venus
bergh, et en faire un joli quartier, et reloger nos valets dans la derniere qui joint la tour de
St. Paul. Je payerai tout les frais, a condition que vous voullussiez nous acorder les pierequ' il faudras pour quelque deurslagh pour un cabinet ou garderobe. Et s' il i a quelque morgaus
du vieux bois et quelque vielle ferure qui puisse servir au portes ou fenestres, cella demeure
dans la maison. Et quand vous viendrez a Viane, ma chere Cousine, ce quartier-la seras
peut-estre ase logeable pour vous-mesme ou quelque-unes de vos filles, vous n' en aurez
jamais le moindre coute. Et si ces pieres et bois restent amoncelez, il ne vous seront guieres
utiles. Pour un planken flour, je I' achaterai. Et des poutres nous n' en aurons que faire rien
que deux ou 3 deurraemen et glasramen. Et puis vous voudrez bien que nous i mettions de
vos vielle tapisseries et meubles, que seront plus proprement entretenues la, et des vieux
tableaux de la galerie, jusques a ce que vous en ayez a faire aillieurs. Car les rats et souris
en font leur nids, comme vous scavez, qaand ils sont 1' un sur I' autre sur les greniers.
Later zullen wij zien (uit brieven van 27 November en 13 Desember 1725),
was geworden.
door de brand beschadigd
dat een deel van de schilderijen
van Vianen
was blijkbaar van mening, dat inderdaad
De Magistraat
de
de
16
klerk
van
brand
van
GORDON'S
de
oorzaak
was.
September
onvoorzichtigheid
hij een verbod uit tegen het maken of aansteken van vuurwerken,
1696 vaardigde
van buskruit aan kinderen.
met roers of bussen, en het verkopen
het schieten
omdat deze bij de
buiten de Lekpoort,
ontsloeg hij de nachtroeper
Tegelijkertijd
brand op het Hof niet geroepen had. 2)
Het Algemeen
bevat een plattegrond
Rijksarchief
(Opschrift : Het gront vant
Het Groot Sinpoul, inschriften : I
Sinpoel) en een dwarsdoorsnee
(Onderschrift:
stasy onder de gront, 2 stasy, 3 stasy, 4 stasy, 5 stasy) van de St. Paul, waarvan afbeelvan 5 "stasy's"
( = etages) was
dingen hierbij gaan. Deze hoekige vestingtoren
van het slot, zoals
vlak bij, maar buiten de muren
gelegen aan de stadsgracht,

Groot

men uit de plattegronden

van de stad

en het slot, die later

1) D. i.: à cette heure.
2) Afschriftvan het besluit in het archief te Detmold.

volgen,

kan

zien.
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4. HET

VAN

UITWONEN
HET

HOF

DE

DOOR

EIGENAARS

EN

VERSCHILLENDE

HET

GEBRUIKEN

VAN

PERSONEN.

ten tijde van de laatste BREDERODE en de brand
dus wanbeheer
Terwijl
de
inboedel
en het archief van Batestein
een
deel
van
deden verloren
1696

van

gaan, heeft de afwezigheid
van het Hof door telkens

van de Duitse

van de goederen
de bewaring
van HEDWIG AGNES behoorde
DOHNA
brand

van Vianen en het gebruiken
ook
personen stellig
geen gunstige invloed op
ruim 40 jaar na het overlijden
Gedurende
gehad.
eigenaars

andere

Vianen

en LIPPE, die slechts zelden
was een oude vrouw bewaarster

aan leden van de Huizen
achtereenvolgens
vertoefden.
Ten tijde van de
op Batestein

van het slot, zagen wij uit een brief van
14 September
1696. In een andere brief, van AMELIA VAN STIRUM, van 10/20
Mei 1697, lazen wij, dat de schilderijen
uit de galerij na de brand op dezolders
waren en dat zij deze en andere goederen
van Batestein in gebruik
opgestapeld
wenste

te nemen.

Later

zal ons blijken, dat een van de afgevaardigden
voor de
van Vianen aan Holland, die in 1725 op het slot verbleven, voorstelde,
overdracht
om gobelins
en schilderijen
te verkopen,
wegens de last die het vervoer naar
zou veroorzaken,
en dat men van de meeste portretten
Detmold
niet meer wist,
wie ze verbeeldden.

Letten

we dan nog op de oorzaak van de brand, dan moeten
we wel tot het besluit komen, dat de belangstelling
of zorg van de bewoners van
Batestein
voor de daar aanwezige
schatten
van de oude Heren niet overgroot
was. Ik houd het dus ook niet voor onwaarschijnlik,
dat nog op andere wijze
dan door de brand goederen zijn weggeraakt.
Een aanwijzing
hiervoor kan men
van een beeltenis van REINOUD II VAN BREDERODE,
vinden in de aanwezigheid
Heer van Vianen (1493-1556),
die zich op het raadhuis
van die stad bevindt
1),
maar eenmaal
wel op Batestein
zal gehangen
ervan
hebben.
afbeelding
(Een
wordt

hierbij gegeven).
men dit vermoeden.
2)
Wij zullen

Ook

nu nagaan,

van

enkele

andere

nog aanwezige

portretten

kan

wie er na de BREDERODE's al van het Hof gebruik

maakte.
A. DE GRAVINNEN
Een

voornaam

ons reeds

VAN

deel van het huis werd

STIRUM.

al spoedig
VAN STIRUM. Tegelijk

de
bekende Gravinnen
ook in plaats van haar hadden verschillende

1) E. W. MOES,leonographiaBatava, No. io8g.

amtenaren

in gebruik gegeven aan
met en later misschien

er hun woning of amtsvertrek.

2) A. v., Nos. 1079, 1082 enz.
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B. DE

DROSSAARDEN

VAN

VIANEN.

Ik vond geen besluit waarbij het Hof hun als woning werd aangewezen,
van de twee Drossaarden
die er in dit tijdvak waren, is het zeker, dat de
dat de eerste er gewoond heeft.
twede, en waarschijnlih
was Jonker
De eerste
De
JACQUES DE L' HOMME, Heer van La Fare.

maar

hadden dikwils vreemdelingen
in hun dienst, vooral voor de
Ook
de
BREDERODE'S
daarin
hadden
zo bede om zijn oorzaken
hoge amten.
trek van ons volk voor het vreemde niet verloochend.
Het
treurenswaardige
een
bevat
stukken
over
Detmold
een
van
deze
archief te
pak
schuldvordering
tot last van de BREDERODE'S en, na hun uitsterven,
van de DOHNA'S
Drossaard
van Vianen

Heren

van de Heer van La Fare, in
blijkt, dat na het overlijden
kwam aan zijn enige erfgename,
MABILE DE
broersdochter,
ERNST LOLT1S ZUHM. Wij hebben deze Mevrouw
L' HOMME, vrouw van Kapitein
in de brief van Gravin VAN STIRUM van 20 September
ZUHM reeds ontmoet
dat
er nog een bed en stoelen van haar op Batestein
waarin
waren.
1696,
stond,
ZUHM arriva icy de Lipstad hier au
"Monsieur
Zij was even te voren getrouwd.

en LIPPE'S. Daaruit
17io, de vordering

soir,"

schreef

GORDON 21 Julie I696 (aan BARCKH.iusEN), en 27 Augustus
d.a.v.:
Monsieur ZUHM en v6tre nom de son mariage."
Men zal dus wel

felicite
J'ay
het huishouden
dat zij tot haar huwelik
van haar oom op
aannemen,
mogen
vooral omdat van zijn opvolger
met zekerheid
behad waargenomen,
Batestein
kend is, dat hij daar woonde.
Deze was JEAN HENRI HUGUETAN, HEER van Odijk. Hij was vroeger
in dienst van de Koning van GROOT-BRITTANJE
regiment,
Kapitein in het Argyllse
de diensten die hij als zodanig aan het Roomse Rijk en zijn
Wegens
geweest.
had bewezen, had JOHANN
in de laatste oorlog met Frankrijk
verbondenen
1708 in zijn bescherming
genomen,
HELM? Hertog te SAKSEN, hem 15 September
twee jaar te zullen behoeden voor vervolging
wegens de
gedurende
beloofd,
mit Frankreich"
tot het einde
schulden die hij om zijn "grosse weitlauffigkeiten
van 1705 had moeten maken en de wissels die hij daarvoor had moeten uitgeven. 1)
af
Dit was zeker een gemakkelik
middel, om zich van de betaling van schulden
en

en had nog een vaderlandslievende
1708
maken,
schijn er bij. 20 Oktober
état
en
de
d'
benoemd
tot
Ministre
Conseiller
i?atime
had de Vorst HUGUETAN
17og nog voor 3 jaar, dus tot 15 September
1713, in
g-uerre, t) en 26 Augustus
bescherming
und

genomen. 1)

Kort

daarop

was aan het licht

gekomen,

dass Ihro Hochfiirstliehe Durchleuchtigkeit er mit lauter falsis narratis bintergangen,
angeregtes Protectori1lm 111it gantz unverantwortlichen strafbaren sub- et obreption

1) Afschriftin het archief te Detmold.
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erschlichen, indem sich bald hernach geaussert, dass anstatt der so hoch creruhmten merite
gegen das Romische Reich und dessen Hohe Alliirte, so in lauter ungrund und misshandelung bestehen, Er verschiedenen vornehmen Frantzosischen Banquiers zu Paris und Lion
mit coizst.derable;z und auf etliche !'tlillio?ze?z sich erstreckenden wechselposten, womit Er
denenselben annoch verhafftet, flüchtig ergangen, und diese keinesweges zu nutz und dienst
des H. Romischen Reichs oder dessen Standen angewendet, sondern vielmehr demselben
solche zu entziehen und sich selbst damit zu bereichern vermeinet, weshalben Ihme auch
solches unrechtmussig besitzende fremde gut zurzeit nirgendswo in- noch ausserhalb dem
Romischen Reich einen sichren und bestandigen fuss hat lassen wollen.l)
HUGUETAN evenmin als de belangen van het Roomse Rijk
zoals hij beloofd had, en was, terwijl hij een verlot
die van de Hertog gediend,
of Kassel had, voorgoed, in de richting
van twee of drie dagen naar Bischhausen
waarna hij zijn vrouw en goederen ook uit Eisenach
van Miihlhausen,
vertrokken,
Bovendien

had

had laten weggaan.
De Hertog legde nu beslag op alle gelden die HUGUETAN nog in het land
van zijn aanstelling,
en gaf hem
had uitstaan, op grond van de renversaalbrieven
Fiskus
stelde daarop een
kennis 12 Mei
daarvan
2) De Saksen-Eisenachse
en verbeurdverklaring
van de protectoria
tegen hem in, om vernietiging
vervolging
Want HUGUETAN had, als een biezonder persoon,
van de gelden te verkrijgen.
tegen de Kroon
volgens de wetten van het Roomse Rijk en de oorlogsverklaring
de
aan
van het jaar 1702, het recht niet gehad,
van Frankrijk
inbeslagneming
als
voor
zich zelf buit
van
de
Franse
Bankiers,
Rijksvijanden,
onderworpen
gelden
te maken.
belli
ac
toe
aan
de
kwamen jure
Deze gelden
fisci
Hertog, als een
kon doen gelden wegens het bedrog en de trouwdie ook aanspraken
Rijksvorst,
tegen hem gepleegd. 3)
in dienst van de Graaf van der
Intussen
was HUGUETAN als Drossaard
en
voor
bestemd
voor bankLIPPE getreden,
Vianen, vanouds het toevluchtsoord
het verzoek van de Saksiese
daarom
De Lippese
roetiers.
Regering
weigerde

breuk,

Regering

te

om aan
Eisenach,
17 10), en volhardde

(2g September
omdat HUGUETAN al over

te doen toekomen
HUGUETAN een dagvaarding
na herhaalde aandrang hierbij (9 Oktober d. a. v.),
het halve jaar in Lippese dienst was en op een plaats

die tegen zulke evocationes geprivilezjeerd
was. 4)
In verband met deze aangelegenheden
zagen bij zijn komst
drietal zeldzame drukwerkjes
het licht. De titels zijn:
Lettre

_

de MR T. D. M. a 1' un de ses amis,

1) Afschriftran de dagvaardingin het archief te Detmold.
2) A. v., en afschrift van de brief van 12 Mei in dat archief.
3) Afschriftvan de ,Klagschrifft" met rcitation" in dat archief.
4) Opstellen van bxievenin dat archief.

te Vianen

a La Haye, ecrite d' Utrecht

een

le
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les a ffaircs dc
Mr Hzt,,o-uetan, Sr
1 6 de Mars 1 7 1 1 sur
,
de la Ville et Pays de T?ianen. 2 Maart

et Drossart

Memoire

abrege

Gui ,quer de Paris.

sur I' affaire

entre

Jean

d' Odijck, Baron
Fo.

Henri

Huguetan

savoir

& Tourton

&

1 7 1 1 .Fo.

sommaire des affaires
de Mr Huguetan,
de Monsr T. D. M. pour la satisfaction
le
que
precis". Z. j. 40.

"Information
de la lettre
extraite
veulent

de I'Empire

Seigneur
de ceux

d' Odijk,
qui n' en

HUGUETAN die in een zaak gewikkeld
was, toen hij Drossaard werd, verliet
Vianen in 1725, nadat hij niet bevestigd
ook met moeielikheid
was in het toen
sedert enige weken door hem beklede amt van Surintendant.
toen Graaf VAN GYLDENSTEEN en woonde op Batestein, zoals
Hij heette
van de inlijving van Vianen bij Holland in dat jaar.
zullen
zien
bij de bespreking
wij
C.

DE RAAD,

SEKRETARIS

EN

RENTMEESTER

ELISA

GORDON.

Deze

had op het Hof zijn kantoor, reeds ten tijde van de brpnd, waarbij
Maar hij woonde er
werden gered "de ma chambre".
hij schreef dat bescheiden
toen ook op, zoals blijkt uit een brief van die dagen (3 September
1696) aan
en verzocht, na zijn
de Gravin,
hij haar kennis gaf van zijn verloving,
waarbij
te mogen blijven wonen. GORDON was ook weer een van de
Schot van afkomst, en zijn verloofde droeg ook een Engelse
vreemde amtenaren,
of Schotse naam. Wij lezen in zijn brief:
huwelik

op het slot

Madame,
suis dans le service de Vos Excellences Elles m' ont comble de tant de
je
Depuis que
bontez et pris tant de soin de mon interet particulier que je me flate que la hardiesse que
je prens avec un tres-profond respect de Leur faire part d' une afaire importante qui me
regarde, ne Leur deplaira pas. Mon amour sincere et constant a enfin obtenu de Mademoiselle Erskyne I' ainee une declaration favorable qu' elle veut bien que nous soyons joints
ensemble au plus-tot par le sacr6 lien du mariage, auquel Messieurs ses Oncles ont consenti.
Je demande tres humblement I' agr6ment de Vos Excellences pour cette union, et je I' ose
esperer d' autant plus, que Vous-memes, IV9adame,m' avez fait naitre la premiere pensee de
rechercher celle que j' aime, lorsque Votre Excellence, 6tant a Viane il y a deux ans, se
plaisoit a dire du bien et a faire cas de cette personne. Je suplie encore Vos Excellences,
de permettre, qu' 6tant mariez, nous ayons par provision notre demeure au Chateau dans les
chambres que j' y occupe deja pas la faveur de Vos Excellences. Pardonnez moy, Madame,
si je suis trop importun, en priant apres cela Vos Excellences, qu' il Leurplaise de m' accorder
aussi une des chambres vuides au dessus de la premiere porte de la Cour, pour y mettre mes
livres jusques a d' autres ordres de Vos Excellences.
Later
gebruik

verzocht
bij die welke

GORDON de
hij bewoonde

Gravin-wedwve
(26 Mei 1699) :

tijdelik

nog

een vertrek

in
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C' est £ I' occasion de la grossesse de ma femme que j' ose adresser mes tres-humbles
prieres a Votre Excellence. Comme I' apartement que nous occupons au Chateau par la faveur
de Votre Excellence n' a que deux chambres assez petites, et qu' en cas d' aceouchement on y
seroit trop serre, je suplie Votre Excellence, de vouloir accorder a ma femme la chambre la
plus proche en haut, seulement pour y faire sea couches.
D.

DE

RADEN

PIERRE

PAGET

DE

BRAGARD

EN JOST

BERNHARD

BARCKHAUSEN.
1688 zond de Graaf, op het voortdurend
van zijn Raden te
aanhouden
Advokaten
in Den Haag,
om zelf over te komen tot het regelen
van de zaken van de erfenis van BREDERODE, een paar van zijn Raden naar
Het archief te Detmold
in het
een opstel
van hun volmacht,
Vianen.
bevat
vet. (d.i. dus 9 Oktober) 1688, en een in het Frans, van 30
Duits, van 29 September
In

Vianen

en

1688. Deze Heren, PIERRE PAGET DE BRAGARD, Heer van den Camp en
September
Drost van Sternberg,
en JOST BERNHARD BARCKHAUSEN, LandgoBonnefond,
hun
Er is een lijst van betalingen,
namen
intrek
ten belope
Batestein.
graaf,
op
van f 225o, die van 12 Desember 1688 tot 14 Januarie
aan
I6c?0 gedaan waren
EMMEKE VAN OLDEMERCK "voor die voornoemde
Heeren geauthoriseerdens
haere
menagie, op Hof van Vianen residerende."
In 1690 vond de Graaf, dat de werkzaamheid
van de gezanten lang genoeg
7117 Augustus
geduurd had. Het eerst werd PAGET teruggeroepen.
1690 stond
het
van
te
en
want
BARCKHAUSEN
brachten
toen een
vertrekken,
hij op
punt
hij
verslag

uit dat

begint:

Sur le depart de 1' un de nous, nous avons creu de notre devoir & du service de
Votre Excellence, de mettre icy succinctement, pour servir de Memoire der principales choses
qui concernent les affaires de Votre Excellence.
en zij stelden 8 Augustus
zou toelichten,
PAGET mondeling

nog een stuk op, waarin vijftien zaken,
in het kort werden aangetekend,
eindigende:

die

Il y a bien d' autre choses à marquer icy, mais lesquelles viendront saus doute dans
I' esprit de celuy de nous qui s' en va presentement en Allemagne, à mesure qu' il aura I' honneur
d' entretenir Leurs Excellences plus amplement touchant les affaires de ce pays-cy.
PAGET werd

weer

in

werkzaam

gesteld.
Bij het nader te melden
Graaf
in
de
de
besluit
14 November
1691, waarbij
plaats van de twee afgeeen Raad van Regering
te Vianen aanstelde,
heet het "dat Wij ook de
vaardigden
die daar van Onsentwegen
voor
twee gevollmaghtighde
eenigen tijdt hebben
sijn,
Lippe

van

van Ons van haarlieden
in Onse
terugge roepen. met voornemen,
van Duytslant
te bedienen."
van (d. i. toezegging van
Omstreeks
deze tijd ontving PAGET de survivance
de
de
van
Vianen
en
daartoe
behorende schoutamten,
de opvolging
in)
drossardij
willen

saecken

vandaar
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en de daartoe
van Noordeloos
en, bij een twede besluit, die van de drossardij
In
in de Alblasserweerd
en de Overweerd.
twee heemraadschappen
behorende
dat de Graaf en de Gravin hem "een
de akten, van 5 April 1691, werd herinnerd,
beloofd hadden, "ten tijde hij sigh bij ons als Gouveretablissement"
aensienlyck
neur

van Onse

oudste

soonen, de Heeren

CHRISTIAEN heeft geengaeert."
na te melden
Blijkens

Graven FREDERICK ADOLF en FERDINAND

van 27 Junie 1693 verzocht en kreeg PAGET
Dit geop het eind van 1692 ontslag uit de dienst van de Graaf en de Gravin.
2 November
omdat
met
dit
wel
in
verband
schiedde zeker omtrent
1692,
ontslag
dat de
zal staan een door hem op die dag te Detmold getekende
verklaring,
akte

voor een aantal aan hem in de jaren 1687--1690
uitgegeven
tot last van het Huis VAN BREDERODE, niet uit zijn
vorderingen
getransporteerde
eigen beurs, maar uit de kas van de Graaf waren gekomen.

penningen

die waren

Na dit ontslag
had er een briefwisseling
tusschen hem en de Gravin plaats
die zij terugverlangde.
Uit de opstellen van de
aktes van survivance,
brieven van de Gravin is op te maken, dat PAGET DE BRAGARD een afschuwelike
moord op een onschuldige
had. 8 Maart 1693
begaan en toen zijn naam veranderd
onrust over het
de
dat
er
een
moest
komen
aan
haar
Gravin
einde
schreef
hem,

over

de

geheim,

dat haar

bekend

was geworden :

Vous vous souvriendree bien, que je vous ay fait connoistre, qu' apres avoyr longtemps
cherchee dens mon esprit un moyens asuree de me tireer d' inquiestude an sugest de cete
malheureuse confidence dont je ne pouves demeureer chargee, qu' il ne m' en avest paru que
deux. L' une que je la disse a MR. le C., afin qu' il en usat ensuite comme il le jugerest à
propos, ou bien 1' autre que vous prisiee la resolusion de vous retireer tout dousement, mais
tout-a-fait, en vous demestant pour le present et pour 1' avenier de toute charge et tout
enplois qui pust nous regardeer.
Zij en ook PAGET ("pour qui j' ay tousjour conservee encor de la consideniet
rasion" !) hadden het laatste gekozen, maar hij had de aktes van survivance
die
nu
veertien
willen teruggeven.
binnen
Zij verlangde
dagen terug.
Et au defaut de vostre reponse et du renvoys des deux survivance j' ay fortement resolu
de faire dresseer une protestasion dens les forme de la nulit6e des dite survivance avec leurs
casasion, le tout signee par Mr. le Comte et par moy, a qui en ce cas-la je diree la chose
et 1' on y joindras au besoin les raison qui ne son que trop forte. Et nous ferons mestre le
tout cachetee dens le Grefe a Viane pour y estre ouvert et leus I) quent besoin en ceras.
Zij geeft hem voorts deze raad :
Ne vous flat6e pas. Vostre afaire n' est plus si cecreste que vous la croyee. Suivee en
sesi mon conseil. Ten6e vous le plus dens la retreste que vous pouree. Celle que la Providence
vous a fait treuv6er, est bien douse et bien agreable par le merite et la vertu de vostre
famme, dont la conversasion vous peut estre d' une grande utilitee et consolasion. Rentree
dens vous mesme. Quitee le menteau du Farisien et les maximes et la morale des Jesuites.
Humilliee vous devant Dieu. Cherch6e Son infinie misericorde.
i) D. i.: lus.
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Verder schrijft zij nog :
FAFA1LEa passe isie il y as plus de 6 cemenes, lequel ne m' a pas peus esfraye en me
disant vostre non I) et toute vostre histoire, et y ajoutant mesme celle que le gasetiee de
Cologne a raporte de la mort d' un tel, il y a quelques anee, et disant que c' etet vous-mesme
qui avie fait inprim6e cela dens le temps que la foule des refugi6c arivest en ces cartiers.
Et ce qu' il y a de plus fort a tout cesi, et 2) que le principal estet marque dens ses tablestes
par un ofisiee de consideration de 1' armee de Brandenborg, un gentilhomme du Lengaedoc,
dont je ne peus retreve le non I) presentement, mais que mes fils connoiset et estimet, lequel
avest charge FAFAIL (qui c' et 2) remis en servisse pres du general FLEMING)de me dire la
chose en son non I) et de sa part, et qu' il avest treuve de son desvoyr (luy, ce gentilhomme)
de m' en faire avertir, et qu' il ce rendet garent de la chose, qu' il estet en estat d' en produyre
toute les preuve, et que dens Wesel un grant nombre de personne le savest, et dens l' armee
de mesme.
was de "kuchenmeister"
FAFAILE of FAFAIL, in deze brief genoemd,
van

SIMON HENRIK, Graaf van der LIPPE, FRANCOIS THOMAS FAFAILLE, die de Graaf,
Graven
wegens de diensten, door hem aan zijn zwagers, de in 1686 gesneuvelde
van Heikop had benoemd.
VAN DOHNA bewezen, tot Schout en Sekretaris
Men
had deze keer

echter

spoedig begrepen,
dan een vreemdeling

dat het beter

was, "eine des ohrts rechten
en FAFAILE kreeg daarom

Persohn"
te gebruiken,
Mei
1688
om
te
te hebben
keren, na een plaatsvervanger
vergunning
terug
n3123
3),
en deed later aistand van zijn amten, waarvoor de Graaf hem 2 April
aangewezen,
1000
daalders
z69r
toekende. 3)

kundige

Nadat
PAGET door zijn vrouw, geboren G. VAN DER GRAAF DE VAPOUR,
had gezonden,
deed de Gravin hem een laatste aanmaning
een weigerend antwoord
toekomen (9 April 1693). Zij begint met te zeggen, dat zij de brief van zijn vrouw
ontvangen

heeft,
a laqulle je souhestes de cach6er la connoisence plus ample de vostre afaire, et j' aves
priese pour sela les precausion nesesaire. Mois puisque vous av6e bien voulu qu' elle eust se
chagrin, c' et ') vostre afaire; cela ne depent plus de moy.

.

Daarna herinnerde
had verkregen :
zij er aan, hoe hij de survivallces
n'
la
seulement
maniere
dont
vous
ave
ces
alegue pas
Je
optenu
papiees, dont vous vous
souven6e fort bien, que ce ne fust que bien malgr6e moy, et lorsque, abusant de ma trop
grande credulite et du truble ou m' avest jeste vostre malheureuse histoire, vous fite semblant
de ne vouloir pas partir avec les chevaus pour le Roy (que I' on nous faiset a croire estre
si nesesaire, coyque le contraire parust clair a nos yeux i5 jours apres, et que cela a gaste
nostre afaire dens la suite) a moins que 1' on ne vous donat ces survivence. Mesme cete
circonstence ne me parest que comme un rien en cete ocasion, et ma seule et grande raison
est, que je ne puis pas en consience soufrir, bien moins maistre 4) pour Chef de la justise une
personne chargee du fait que vous savee.
Verder vertelt zij, hoe zij achter de waarheid was gekomen :
Enfin des bonnes ame, touch6c peutestre du resit du bon acueil qui as este ait a
quelque peus d' entre les refugi6e, ce mestet en desvoyr de nous avertir, et il en est venu de
plus d' un endroit. Enfin l' on dit, qu' il y en a bien trois sens 5) qui peuvest afirmer la chose,
1) D, i.: nom. 2) D. i.: est. 3) Opstel in het archief te Detmold. 4) D. i.: mettre. 5) D. i.: cent.
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parmis lesquels il y en a un nombre considerable qui sont de la ville ou du bourg de G.,
et mesme quelques-une temoings oculaire, comme entre autre Mile $RUNELLE,que vous dev?e
bien connoistre et que l' on asure estre une famme d' un merite distingu6e et en grande estime
parmis ces compatriotes, qui tous detestet la chose avec horeur et execrasion, et diset, que
jamais il ne s' et fait un meurtre plus execrable ni plus horible en toute ses circonstance,
d' une personne ausie innosente.
stelde de Gravin 24 Aprilj'4 Mei 1 69 3.
termijn voor de terugzending
de Gravin
Toen PAGET de tijd ongebruikt had laten voorbijgaan,
openbaarde
haar
man
en
en
aan
tekenden
vreselike
het
zij
bezegelden daarop (29 Mei/8
geheim
Junie 1 693 ) een akte, waarbij de s1Jrv£vances van "PIERE PAGET DE BRAGARD, heer
Als uiterste

dewelcke eenige jaeren langh in Onse dienste onder die
de la Camp en Bonnefonds,
en gekasseerd op deze grond : "Also
naam heeft toegebraght",
werden geannuleerd
ervaren
en
volkomene
daervan hebben, .
naederhant
tegenwoordigh
wij
versekerheyt
naem is, en geseide PAGET een heel
en ontleende
geveinsde
als
daer
voor
hij sigh
persoon
is,
uyt heeft gegeven en nogh uytgeeft".
Onse
wel expresselyck
Aan het slot werd deze zin opgenomen :
"Gebiedende
en die Onse successeur onder haer
in desen deel sal komen
kinderen, erffgenaemen
dat

dit

maer

een

andere

die sijonsschuldighsijn,deseannulatie
bij het respect ende gehorsam,
te respecteeren
en gants ongekrenckt
nae te comen."
Dit stuk werd in een verzegelde omslag aan een notaris gegeven, die het
en zo, bij akte van 27 Junie 1693, in "de chartres
in een twede omslag verzegelde
den
De Gravin was echter nog niet gerust, dat er
op
Huyse Batesteyn"
legde.
niet te eniger tijd moeielikheden
zouden ontstaan.
Zij liet daarom
getuigever-

te worden,
en cassatie

klaringen
opmaken ten bewijze dat PAGET een ander persoon was dan waarvoor
van
hij zich uitgaf. Jonker JACQUES DE L' HOMME, Heer van La Fare, Drossaard
dat
PIERRE
PAGET
DE
het
voor
Vianen, getuigde,
BRAGARD, weinige dagen
publivan zijn huwelik, in het midden van 16gi, hem bekend
seren van de geboden
geen BRAGARD was, en daarbij gevoegd had, dat hij iemand van
familie was, en dat er maar een persoon was, die wist van welke
gedistingeerde
van de Graaf van der LIPPE, verfamilie. ELISA GORDON, Raad en Sekretaris

had,

dat

hij

klaarde, dat PAGET DE BRAGARD hem eens gezegd
of in Duitsland
niet wist, van welke gedistingeerde
alleen de Gravin zijn afkomst
kende. Deze stukken

had,

dat

men hier

te lande

hij was, en dat
geboorte
werden 27 November
1694
ook in een verzegelde
om
te
het
andere
stuk
bewaard
worden.
omslag gelegd,
bij
PAGET DE BRAGARD volgde de raad van de Gravin op, om zich terug te
PAGET a achet6 la Seigneurie
trekken.
de Wulven dans le Diocese
"Monsieur
d' Utrecht, quarante mille livres, la n-ioiti6 argent comptant",
schreef GORDON 28
noemde hij zich
September
1696 (aan BARCKHAUSEN). Naar deze ridderhofstad
PAGET DE WULVE. Een opstel over de ridderhofstad
en ambachtsheerlikheid
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Wulven, van Jhr. Mr. E. B. F. F. WITTERT VAN HOOGLAND, in de Genealogische
bladeit van 1913, blz. 396, vermeldt zijn belening op 5 Oktober 1696.
en Heraldische
en was 49 jaar oud, dus geboren
te Utrecht
toen
woonde
1646 of 1647.
Hij
Als zijn moeder geeft de Heer WITTERT op GERTRUIDA VAN DER GRAEFF VAN
VAPOUR, geboren 23 Julie 1649. Het is duidelik, dat dit niet juist kan zijn. Uit
het bovenstaande
bleek, dat zij zijn vrouw was.
Nadat de Graaf en de Gravin waren gestorven, vroeg PAGET de nieuwe Heer
van Vianen, FREDERIK ADOLF, toen deze daar vertoefde, schriftelik om een van
De Graaf deelde hem bij een
zodra er een openkwam.
de toegezegde
drossardijen,
op die drossar1700 1), mee, welke bedragen er
schrijven, van 20 Oktober
ze
om
zou
kunnen
dat
dus
niet
niet
en
waren
hij
vergeven.
dijen
opgenomen,
stuk het hem volstrekt
er bij, dat ook het op Batestein aanwezige
Hij voegde
en dat zijn ouders hun opvolgers in Vianen onterfd hadden voor het
verbood,
beleefd

zouden maken. Dit was wel wat te veel gezegd,
.. geval dat zij er hem Drossaard
want in de boven afgedrukte
zin waarop de Graaf doelde, wordt
van geen onterving
Aan het slot schreef de Graaf, dat PAGET het zich zelf te wijten had,
gesproken.
dat hij geen Drossaard
kon worden, omdat hij te veel gesproken
had.
PAGET DE WULVE deed in een brief uit Utrecht, van 5 November
1700,
een

die de Graaf
beroep op "la reste de tendresse"
jegens hem mocht bezitten, en verzocht hem om betaling
voor de survivances.
nog

over

Mogelik
de zaak

survivance,

(zijn vroegere leerling)
van een bedrag in ruil

FREDERIK ADOLF aan dit verzoek, want in het pak stukken
PAGET DE BRAGARD bevinden zich ook de twee akten van

voldeed
van

die hij eerst

zo hardnekkig

geweigerd

had,

terug

te geven.

Laten
wij nu zien, hoe het met BARCKHAUSEN ging, die na het vertrek
van PAGET nog enige tijd op Batestein
had eerst
bleef wonen. Zijn terugroeping
In de daarvan opgemaakte
10 Mei 1691 plaats.
akte I) zegt de Graaf, dat hij
taak in enige maanden had kunnen volvoerd
dat de opgedragen
gemeend,
en niet vermoed, dat daarmee jaren zouden gemoeid zijn. Wegens het
worden,
door BARCKHAUSEN geleden verlies (van zijn vrouw) had de Graaf de terugroeping
al uitgesteld,
maar droeg hem nu op, eerstdaags
terug te keren. De laatste brief
had

van BARCKHAUSEN uit Vianen
GORDON een brief aan hem te

is van

12 Oktober

1691. 14 Januarie
1692 richtte
waarbij hij hem o. a. beloofde, voorlopig
aanhef van het
Blijkens de reeds aangehaalde
14 November
1691 geschiedde de
terugroeping

Detmold,

voor zijn meubels te zullen zorgen.
hieronder te vermelden
besluit van
van de afgevaardigden,
op grond dat hun diensten
1) Opstel in het archief te Detmold.

in Duitsland

weer nodig waren.
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E. HET
Graaf

"DE

KOLLEZJE

SIMON

HENRIK

RAAD

VAN

REGERING".

had

zich teleurgesteld
gezien in zijn verwachting,
die hij daartoe in 1688 benoemd had, de Vianense
afgevaardigden
zaken in korte tijd wel op zodanige voet zouden kunnen gebracht
worden, dat
van Vianen geen nadeel deed aan een regelmatig beheer.
zijn gewone afwezigheid
Daarom stelde hij, bij de reeds gemelde akte van 14 November
169y een
Raad van zes personen
aan, "om sorge te dragen voor al hetgeene de directie van
en particuliere
de publique affaires en van Onse domeynen
interessen
aengaet, in
door

dat

de

van Vianen en Ameyde,
landen
en in de heerlyckheeden
en
in
de
Provincien
toebehooren."
Vereenighde
plaetsen
In deze Raad zouden ook PAGET en BARCKHAUSEN of andere biezondere
van de Graaf zitting mogen nemen.
afgevaardigden
instruksie
waarin een
Bij de zelfde akte werd een uitvoerige
vastgesteld,
in
de
Raad
eenmaal
de
dat
week
het
slot
zou
Batestein
voorkwam,
bepaling
op
Onse

en

steden

die Ons

De vele brieven van "de Raden van Uwe Excellentie
tot Vianen",
vergaderen.
die
tot
te
Raden
van
Detmold
bewaard
later "de
Vianen",
worden,
Regeeringe
du
"Chambre
bij Vianen".
''lop den Huyse Batesteyn
zijn dan ook gedagtekend
vonden wij hun vertrek genoemd in boven afgedrukte
Conseil" en "Raetkaemer"
brieven
F.

DE

van

(twee
RAAD
.

14 en een van
VAN

REGERING

JUSTUS

20 September
EN

DIEDERICH

VAN

1696).
DE KANIER

VAN

JUSTISIE

NEUHAUS.

amtenaar
October
Omstreeks
1722 kwam ook een uit Duitsland
gezonden
op het Hof wonen. Of hij daar de plaats van de GORDON'S kwam innemen of er
tegelijk met dezen gewoond heeft, blijkt niet.
1718 door SIMON HENRIK
JUSTUS DIEDERICH NEUHAUS was 1 Oktober
ADOLF, Graaf van der LIPPE, benoemd tot Raad van Regering en van de Kamer,
te gaan
van Justisie te Vianen. 1) Later kreeg hij ook vergunning,
op Batestein
in 1725 van eigenaar verToen nu Vianen
wonen. Dit geschiedde
mondeling.
dat de nieuwe eigenaar de vergunning
NEUHAUS zich bezorgd,
anderde, maakte
en een van de door de Graaf, in verband
niet zou erkennen,
naar Vianen, gezonden Raden, SIMON HEINRICH BLUME, schreef
tember
(C. VON PIDERIT), te Detmold:
1725, aan de Prezident

met de verkoop,
20 Sepdaarom,

'

Er [NEUHAUS]ist sehr dtsco1lsolirel, dass bey der vorseyenden Veränderung nicht auch
vor ihn gesorget worden, sowoll wegen eines augmenti an der gage, alss der freyen wohnung
und brandes, welche letzte er zwar bissher genossen, aber daruber nichts schrifftliches oder
1) Opstel in het archief te Detmold.
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eine acte erhalten hhtte, und dannenhero nicht ohne uhrsach befúrchten musste, dass ihm
von der kiinfftiger Herrschafft weder die bissherige wohnung im Schloss noch der freye brand
gegonnet werden mochten. Meines unvorgreifflichen dafurhaltens konte darum noch nach
gnadigstem willen Hoher Herrschafc woll recht geschaffet werden, wenn eine dahin
gerichtete kleine acte aussgefertiget, antedatiret und ermelter herr raht NEUHAUSdarmit
consoliret wilrde.
Dit

verzoek vond een gunstig
en een akte werd opgemaakt,
gehoor,
Graaf
aan
de
NEUHAUS "nicht nur die freye woning auff Unsern Schloss
waarbij
den freien brand vor seine hausshaltung,
und daneben
sondern auch
Batenstein,
sein
daneben
De bedoeling
bisherige gage mitt 300 fl. hollandisch
verbessert"(e).
is duideliker dan de zinbouw.
Dat de ongedagtekende
akte, waarvan alleen een afschrift aanwezig is,
werkelik

werd,
opgemaakt
8
van
Oktober
r725:

bewijst

een schrijven

van NEUHAUS aan VON PIDERIT

Nachdem meines gnadigsten Herrens Hochgraffliche Gnade mich nicht nur mit dem freyen
brande und wohnunge auf dem hiesigen Schlosse, sondern auch jdhrlich mit einer zulage
von dreyhundert guldens begnadiget haben, und mir zum vollen bewust ist, dass Euer
Hochwoklgebohrner hierzu durch ???<7M?erunge dero vielgultigen vorsprache bey hochgemelt
Ihre Hoch-rdfflche Gnade ein sehr grosses gecontribuiret haben, so habe Euer Hochwohlgebohrner fur diese mir abermahls bezeugte hohe faveur gehorsahmsten danck ab zu statten,
nicht ermangelen sollen.
'

Toen

de nieuwe

Vianense

de Staten

van Holland

een afschrift van zijn akte verlangde,
Regering
NEUHAUS het beter, de Graaf te vragen, om een andere akte, gedagtekend
van I Oktober
FEITH
1722, op welke dag volgens de rekening van de Rentmeester
was
zijn verhoogde
bezoldiging
ingegaan
(15 Augustus
1726).
Uit het bovenstaande
Oktober
blijkt, dat NEUHAUS omstreeks
1722 op
Batestein was komen wonen. Blijkens een brief van hem aan de Vorstin van der
LIPPE (de regerende
Graaf had inmiddels de Vorstetitel
van 21 April
gekregen,)
vond

1727

wilden

vrije

brand

Prezident,
G.

DE

en

woning
dat de Staten

hem de vermeerdering
van bezoldiging
met
niet toestaan,
en 13 Mei 1727 berichtte
BLUME aan de
tot een tucht- of verbeterhuis
Batestein
wilden inrichten.

AFGEVAARDIGDEN

VOOR

DE

OVERDRACHT

VAN

VIANEN.

In 1727 kwamen de Lippese .afgevaardigden
voor de overdracht van Vianen
te
Batestein
zaken
wonen.
daarbij
regelen
op
Zij deelden er de tafel met de
Drossaard
en bleven er negen maanden wonen, zoals
tot zijn vertrek
gewezen
ons later zal blijken.
en

( Wvrdt

vervolgd.)

REMBRANDTIANA
DOOR
A.

BREDIUS

OEN ik met DE ROEVER de archivalia

over REMBRANDT
nozoo
uit
het
Amsterdam'sche
die
rijkelijk
bewerkte,
tarieel archief vloeiden, achtten wij het soms overbodig ,
sommige stukken in hun geheel op te nemen. Toch was

dit onjuist. En reeds meer dan eens is gebleken,
dat het
toch nog genoeg behelst, dat ons belang
weggelatene
kan inboezemen.
Een onlangs door mij in de Dordt'sche
proto collen
over
eene HENDRIXTIE STOFFELS, die in de jaren 1662, 1663 en
gevonden
te Dordrecht
deed mij elders de vraag opperen,
1664 zich onbehoorlijk
gedroeg,
acte

HENDRICKJE kon zijn. Ik wil hier voorloopig niet
nader op die kwestie ingaan, maar heb toch nog eens de laatste acte over haar
uit de protocollen
van Not. WESTFRISIUS voor den
die te Amsterdam
opgeslagen,
dag kwam: van 20 October 1661.
Zij wordt daarin genoemd juffe. HENDRICKYEN STOFFELS, out XXX hiij
of dit REMBRANDT's vermaarde

De mede-getuigen
van SR. REMBRANT vAN REYN, frjnschilder,
en
vrouw
een
een
varentman
de
van
van
zijn:
gouddraadtrekker,
METIEN JURIAENS. De acte wordt gepasseerd op verzoek van HARMPIEN PIETERS, herMet die METIEN JURIAENS schijnt HENDRICKJE uit wandelen geweest
bergierster.
jaeren,

de

huysvrouw
weduwe
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te zijn.

Tenminste,

die

beide

vrouwen

verklaren

nog ten slotte

gezamenlijk

het

.
volgende :
HENDRICKYEN STOFFELS en METIEN JURIAENS ver,,Ende sij getuygen
hebben
dat sylieden op gisteren naer den middagh daerby
clarende,
getuyght,
voor
de
van
de voorn: HARMPIEN PIETERS. omtrent 2 uyren,
gangh
syn geweest
en gehoort en gesyen hebben, dat de gem: Mr. ALBERT (een dronken chirurgijn)
en moetwillicheyt
hebbende
een roemer wijn in
heeft gepleeght,
groote insolentie
een iegelyck manspersoon
die voorbij hem quam gaen, aen,
de handt, randende
dieselve
met
hem
drincken
te
te
oft
dwingende
vechten, soodat de luyden aldaer
ende sij getuygen
de manspersonen,
die daaromtrent
vergaderden,
dat
een
voor
te
doch
quamen waarschouden,
sijlieden
ongeluck
(om
komen) souden
De Schout kwam eindelijk en nam Mr. ALBERT mede. TITUS
voortgaen....Enz.
teekent ook deze acte en een andere, op dien dag, als getuige.
HENDRICKJE
schijnt het schrijven verleerd te hebben, want zij zet maar een kruisje.
met menichte

Het

was een echt Amsterdam'sch
vlak bij
standje, zooals ze daar wel meer is
Maar
toch
het
dat HENDRICKJE met
het Doolhof
voorkwamen.
teekenend,
om de
zoo'n METIEN JURIAENS daar voor dien kroeg
stond in een gedrang,
die daar langs kwamen, Het pleit er tevens voor, dat
te waarschuwen,
1661 weer geheel hersteld was.
in Augustus
zij van hare ongesteldheid
r66taan
ik
hier
alleen
dat HENDRICKJE tusschen
Laat
nog
toevoegen,
begraven is.
? 6?o niet in de Westerkerk

mannen

Ik laat

hier nu in chronologische

orde

nog enkele

acten

volgen.

Op den 2en Martii 1656 heb ik JUSTUS VAN DE VEN, Notaris etc. ten ver",
soecke van PIETER DIRCXSZ, Timmerman
opt Schip de Bever tegenwoordigh
omme
daermede
te
gaen, mij vervoegt ten huyse en neffens den
tseyle
gereet
van
REMBRANT
VAN
RIJN, Schilder, en aen hem geinsinueert,
tgeen volgt :
persoon
sonder in het billet
Alsoo gij den Insinuant
hier ter stede hebt gearresteert
dat sulcx geweest is ten eynde
en daernae verstaende,
redene te geven waeromme,
der waerheyt,
waermede ghij hem ophout
soude geven getuygenisse
hij Insinuant
alsoo 't Schip gereet leyt om tseyle te gaen en hij
tot sijne schade en interesse
soo gij yts van hem begeert dat
U derhalve doende aanseggen
moet vertrecken,
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instelt en hem levert om deselve
gij voorts, sonder uytstel, Uwe interrogatorien
en daerop te antwoorden,
ende soo gij daermede vertoeft protesteert
te examineren
van
aan
insinuant
wesen
gereet
sijn syde en gebreck aan Uwe sijde ende dat
hij
hij t arrest niet sal violeren, dat hij vertrect alsoo hij niet kan noch magh blijven
doch dat hij tot sijn vertreck toe, twelk wesen sal morgen incluis, tot
wagten,
Uwen coste en laste daernae sal vertoeven,
mede van alle de schade
presenterende
oock van
tot noch toe door u arrest hem aangedaan,
en interesse
mitsgaders
gehad en geleden, ende van tgene hij
injurien en affronten door uwe proceduren
te protesteren
tot bewaringe
van sijn goet
insinuant
behoorde
ende vermogte
alles aan U persoon en goederen te verhaalen daar en soot behooren sal.
den Insinuant hadde hem geroepen
Waarop REMBRANT VAN IZIJN antwoorde :
Rolle
om
te
Redenen
van arrest en daer soude hij
de gepreviligeerde
geven

recht,

omme

op
antwoorden.

Doch soude sien ofte hijt anderssins
soude gaen uyttet arrest. Actum
insinuant
toe, dat den
INGELS en NICOLAAS RUTS als getuygen.

te wege bragte.
Gestont niet
enz. Amst. present MR. SYMON

den E. 1) REMBRANT VAN RYN, poor18 May 1656. Compareerdcn .....
ter 2) hier ter stede, my Notario bekent, ende heeft in der bester forme gecon.
ende by desen volmachtigh
Sr. AERNHOULD VINGHBOONS,
stitueert
gemaekt
voor
den
E.
deser
Omme
Stede,
sijn constituants
gerechte
zaeke, die
procureur
deheeft ende nogh zal mogen krijgen, waer te nemen,
hy alreede uytstaende
op ende yegens een iegelijck voor derselven E. Gerechte en alom daert van node zal mogen zyn. Soowel eyschende als verwerende,
van rechte te observeren
ter diffialle termijnen
ende den zaeke te procequeren
ende totten uyteynde
der exe. van dien toe, alles soo na style
nitive Sententie
sal werden vereyst. Ende generael:
alles te doen dat hij
van dese Ed: Gereghte
fenderen

ende

Constituant
macht

van

beschermen

present zijnde, zoude
en belofte
substitutie

gedaen en verright
en gelaten zal werden. Onder

tueerde alrede
gedaen
gedaen,

Met
ende behoort (sic) te presteren.
vermogen
van waerden te houden t'gene bij de geconstiis en bij hem en desselffs gesubstitueerde
nogh
verband

nae reghte.

argelist. Aldus

enz.
Get:

.

Sonder

Prot.

Not.

....

(1663

N. KRUIJS.
...

in Maart)

REMBRANDT VAN RHYN,
ABRAHAM FRANCEN,

,
compareerde

(als getuige.)
LOUIS CRAYERS en verclaerde

1) Er stond eerst Sr., dit is doorgehaald en "den E." er boven gezet.
I . 9) Er stond eerst: Coopman;dit is doorgebaald.

in
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deser Stadt gesurrogeerde
...
vooght
[over
[bij] Heeren Weesmeesteren
van
soone
ende
SASKIA
VAN
VAN
UYLENBURGH
erffgename
RHEYN,
ge.....
TITUS]
.....
bij REMBRANDT HERMANS VAN RHYN by desen te co ....
ende volmachtigh

qualite

te maecken

WILLEM SCHUYFFHIL, procureur
Hove specialyck
by de welgemelte
ende tot den eynde uyttevoeren
omme waertenemen
te vervolgen
de saecke [die]
is
hebbende
ende
constituant
ISAACK
HERTSBEECK
ende nu door
op
hij
jegens
't appel van deselve voor den Hoogen rade is gedevolveert
in alles soo volcomen
alsoff hy Constituant
selfs tegenwoordigh
ware enz.
Prot. Not. LISTINGH.
van d'eerbare
1668. Testament
14 November
van

JAN VAN Loo,

wijlen

bedde

leggende....
van haer testratice,
dat de voorn. haer

in

enz.
ANNA HUYBRECHTS, Wed.
binnen deser stede, sieck te

sijn leven goutsmit
aen MAGDALENA VAN Loo het contrefeytsel
Zij praelegateert
geschildert
door REMBRANT VAN RHIJN, oock niet te willen,
dochter

MAGDALENA VAN Loo

sal hebben
eenige betaelinge
ende montcosten,
die sij ten huyse van haer testatrice
te doen over huysvestinge
ende
heeft
noch
de goede hulpe
de testatrice
is, gemerckt
genooten
genietende
van de voorn. haere dochter ten hoochsten van noode heeft. Haer
ende adsistentie
dochter ELISABETH VAN Loo krijgt 5000 gulden, behalve 't geen tot haer
en in haer kas en slooten heeft ............
Zij wil begraven worden
lijff behoort
in
waerin sij wil dat
heeft
de
het
doen
in
Westerkerck,
sij
koopen
graf "hetwelck
sal werden het doode lichaem van TITUS VAN
oock aenstonts
gestelt en begraven

ongetroude

overledene

van MAGDALENA VAN Loo, welckers doode lichaem
in een ander gemeen
graff is geleyt, welcke graff
by toelaetinge
provisioneel
kintskinderen
en verdere descendenten
altoos onder hare kinderen,
stede.....
sal blijven."
de kinderen ELISABETH, JAN, ANNA, SARA en
onverdeelt
Erfgenamen
de

RHIJN

man

MAGDALENA VAN LOO.
Prot.
Voorts

Not.

F. MEERHOUT.

volge

van 1702 van den vermaarden
J. P. ZOMER. De
een HUGHTENBURGH f 250.-,
een PlETERVAN

hier een Taxatie

cijfers zijn welsprekend:
en een copie er na nog f 40.-

en REMBRANDT twee stukken !

CAREL RUDOLF VAN KUFFELER, Raad
Taxatie
J. P. ZOMER:
Pruyssen.
27 Sept.
ROUMAN
van R.
Een landschap
........ f
(ROGHMAN)
2 mael te Paert .......... 300.–
de Koning van Pruijssen
Inventaris

de Koning
de Koning
Diogenes

te paert en 3 broeders
KUFFELERS
v. Engelant
levensgroot........... ,,15°.door VAN CAMPEN geschildert
......... "

Samen .... f

en Resident,

I 2,-.
Koning
IO.-

15.-

v.
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Bloempot

Pater

SEGHERS ............. ,

f

Sinnebeelt van JAN VAN BRONCHORST ........ , , ,,
v. Namen van J. HUGHTENBURGH
Belegeringh
Hoorenblasers
int groot na J. BAMBOOTS ..........
Battaelje

Loo.50.-

....... " IoO.80. -

Leve1Zsgroot van J. HUGHTENBURGH ........

,,520.16.-

Landschap na BREUGEL .............. ,,
met engelen na L. v. LEYDEN ........ ,,
Liefvroutje
drie stillevens van JANSSEN (JANSSENS ELENGA) ....... ,,

24.I8.-

Swemmers
........ ,, 750.BAMBOOTS, (V. LAER) Origineel,
fluweele (JAN) BREUGHEL
Brabants landschap
....... ,, 300.een Jeronimus
van ANDREA SCHIAVONE ......... ,, ioo.ALBERT DURER...... ,,100.wijzende op dootshooft
Jeronimus
Koninck v. Pr, te paert .............. "
een Swaen van VONCK met nog 6 oude schilderytjes
..... "
van C. VROOM ............. "
Landschap
Mans tronie JACOB BACKER ..... , .......
van REMBRANDT en (een)
een Tronitge

4.18.out mans

tronie

een vrouwspersoon na VAN DER ELST........."
van BAMBOOS (v. LAER) ..... ,
een Compye (sic) Swemmers
enz. zonder namen der Schilders. J)
Vele portretten
1) Prot. Not. D. VANDERGROE,Amsterdam.

60.20.-

....

"

12.2.40.-

TOT

BIJDRAGEN
VAN

DE

LEVENSGESCHIEDENIS

HENDRICK

GOLTZIUS
DOOR

A. BREDIUS.

VER weinige kunstenaars
ingelicht, zoo uitvoerig
de werken
zijn
ook

door

hem gezien, van de bizonderheden
van
reis, als bij GOLTZIUS. Hij had dan
als twintigh Jaer met (dezen vriend) den heel

italiaansche
"meer

"Const-liefdigen
- ---- -- ...---.r --die hier volgen

--..
mogen

is VAN MANDER zoo volledig
in het vermelden
van data, van

GOLTZIO vriendlijcken

omgangh

,,nis gehadt."
Eenige- -- gegevens uit het Notarieel Archief
van VAN MANDER aanvullen.
de biographie

en ken-

van Haarlem
Uit de beide

den 21en Maart

1584 voor den Not. M. VAN WOERDEN
op
leerlings-contracten,
al
met de plannen voor zijn italiaansche
opgemaakt,
blijkt dat GOLTZIUS toen
dat hij zeer geacht
reis rondliep. Hij was reeds jong een vermaard
kunstenaar;
van
HENRICK
WILLEMSZ BROUWER,
was bewijst dat MARYTGEN COURTEN, huisvrouw
haren voorzoon, COENRAET CLAESZ VAN IJPEREN aan zijne zorgen toevertrouwde.
Soone in den coste (te houden) ende hem te leeren in
GOLZIUS belooft "haren
ende anders de const aengaende,
daertoe hij Mr. HENRICK GoL'rzIUs
"copersnijden
,,n ,
Yl7
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COENRAET mede

met hem nemen

zal te reysen naar Italien. Ende dit
Voor
tijt
Jaeren
op huyden den 21 en Martii innegaende.
4 jaeren Cost ende leergelt de voorn. (ouders van COENRAET) belooft
Mr. HENDRICK GOLTZIUS te betalen de somma van 500 carolus guldens

,,denzelven
"voor den
"welcke
,,hebben

van

vier

40 gr. vlaems stuck. Ende dat op acht termijnen, te weten een gerecht achtste
daet gereet
en dan voorts telcken halven Jaere daeraen volgende
,,part metter
achtste
een gerecht
elcken termijn 62 guldens en 10
paert,
"mede
belopende
alhier
binnen
leveren
aen
te
Haerlem
handen van dengeenen die daertoe
,,stuyvers
van Mr. HENRICK GoLTZIUS hebben zal....
last ende procuratie
Ende
"volcomen

"te

des voorsz. COENRAET VAN IJPEREN'S clederen ende andere behoeften
BROUWER en zijne vrouw moeten zorgen)."
Er volgen nog bepalingen, 7
,,(waarvoor
als VAN IJPEREN kwam te overlijden, of v66r zijn tijd nit den dienst vertrok, enz. enz.
. ,,dit behalven

Op denzelfden
dag, 21 Maart 1584 maakt GOLTZIUS een soortgelijk contract
GERRIT WILLEMSZ. Hij neemt in zijner coste WOLLEWIJN HUYGENSZ. des
GERRIT WILLEMSZ. neve omme hem te leren in 't coper snijden ende
"voorsz.
soe veel hem mogelyck
const aengaende,
wesen zal, daertoe hij dende
"anders

met

"zelven WOLLEWIJN met hem zal nemen naer Italien". Dit contract is eveneens
GERRIT WILLEMSZ. zal hem daarvoor
voor
condities
4 jaren.
op dergelijke
betalen f 450.
De acten zyn verleden tenhuize van Mr. HENRICK GOLTZIUS staande in
,
straat.
de Battejoris
wordt door VAN MANDER als reisgezellen
deze leerlingen
Maar
deze
eerst in October
vertrok
GOLTZIUS genoemd.
1590; toen waren
reeds afgeloopen.
contracten
Geen

20

van

van
deze

1585 : Mr. HENRICK GOLTZIUS plaetsnijder,
getrout hebbende
en een der 2 erfgenamen,
GRIET JANSDR., dochter van JAN BAERTSZ, scheepmaker,
te
die
de
boedel
is.
belooft ,f 2o0.betalen,
nog schuldig
1)
NICOLAES
1588 teekent GOLTZIUS met den schilder-plaatsnijder
30 Aug.
Febr.

VAN DER LAEN

als

getuige

het

testament

van

den

vermaarden

glasschrijver
WILLEM THIBAULT, I )
21 Dec. 1592 machtigt
CLAES CLAESSEN VAN DER LAEN, plaetsnijder
en
om in zijn
...
Mr. HENRICK GOLTZIUS, mede plaetsnijder,
poorter tot Haerlem.
hem door zijne moeder TRIJNTGEN EGBERTS competerende
naam een erfenis,
van ANNETGEN FREDERICXDR. en voor hem een huis te laten verkoopen
in de
Sparnwouderstraat.
22 Maart

GRIET

JAN

I)
Mr. HENRICK GOLTZIUS ter eenre en
1593 compareerden....
BAERTSDR. met JACOB ADRIAENSZ. MATHAM, haeren voorzoon ter

Haarlem.
1) Prot. Not. A. WILLEMSZ.
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andere
van

zijde
Haarlem

dat zij het accoord onlangs voor Schepenen
verclaerden....
in alle opzichten zullen houden vast en van waarde ten
gemaakt

en

eeuwigen dage. I)
GOLTZIUS was

en de voorzoon van zijne vrouw, de
gehuwd,
wenschte het voor21
een
thans
jarig jongman,
JACOB MATHAM,
beeld van zijn stiefvader te volgen en Italic te bezoeken. 26 Maart 1593 bevestigt
2 Nov. 1585 voor Not. A. WILLEMSZ. verleden en maakt op
hij een testament
intusschen

zoo vermaarde

van al zijne goederen. 1) Op denzelfden
tot eenige erfgename
HENRICK
Mr.
E.
GOLTZIUS, zijnen schoonvader,
,,somme
hij
dag machtigt
alsoo
van
ende
was
vertreck
naer
hij
absentie,
meeninge
zijnder
"geduerende
al
zaken
den
lande
te
waartenemen
elders
en
en
zijne
reysen"
"Italien
buyten
te behartigen. 1)
Dat er niets nieuws onder de zon is, bewijzen de volgende acten, die ons
nieuw

zijn

moeder

den

in z5g7 zijne kunstgewrochten
"in commissie" zond.
GOLTZIUS
den
HENRICK
Nov.
constitueert
Mr.
Oud-Burgemeester
24
t 5g7
de persoon
der stad Rotterdam
I;:SAIAS DE LINDE "omme te mogen arresteren
van
tot
moeder
HANS
wonende
de
en
JOOSTEN,
Parijs en daer
"van
huysvrouw
van 184 Kl. (carolus?)
"tegens te versouken betalinge
guldens 1 1/2st. van zekere
hoe GOLTZIUS reeds

vertellen,

prenten

hem overgesonden
deur PIETER DE MEERSSEMAN wonende tot Rotterdam.
is bij deze en de volgende
CORNELIS IJSBRANTcZ, glaesschrijver
acte

getuige. 1)
PIETER
Opdenzelfden
dag machtigt GOLTZIUS den Londen'schen
koopman
te
van
HANS
om
van
SEMEIJN
MEULEMANS, goudsmit
zijnentwege
eysschen
binnen Londen, betaling van 96 Kl. guldens (die hij voor hem gebeurd had van
HANS WALTNEEL) I)
kunstenaar
zich te hebben ingelaten
de groote
Omstreeks
t605 schijnt
XVIIe
Het goudmaken
heeft bij ons te lande in de geheele
met alchymisterij.
en soms groote geesten in de war gebracht,
eeuw velen aangetrokken,
altijd tot
hun schade

en schande.

zich met den avonturier

Ook GoLTZIUS is het blijkbaar
LEONARD ENGELBRECHT inliet.

slecht bekomen, dat hij
20 Oct. 1605 is er in een
De volgende documenten

met hem.2)
sprake over eene overeenkomst
allen ook daarover.
handelen
I 5 September 1605 had FRANCHOIS BADENS, de in zijn
om voor
GOLTZIUS reeds gemachtigd
vermaarde
schilder
van
Amsterdam,
tijd
in te vorderen van LENAERT ENGELBRECHT. 2)
hem geld
verschoten penningen
acte

reeds

18 Febr.

1606.

In eene zeer lange

Haarlem.
1) Prot. Not. A. WILLF-MSZ,
2) Prot. Not. VANTRIER,Haarlem.
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D'eersame

Mr. HENRICK

GOLTSIUS, out

omtrent

XLVIII

(48) jaren

en

anderen.
Eerst

GOLTZIUS: dat LEONHARD ENGELBRECHT door zekere questien
tusschen hem en den voorz. Mr. HENRICK GOLTSIUS, hij denwelcken
seeckeren
hij
tijt langh gewoont en te coste hadt gegaen, den XX Augusti lestleden vuyt des
selffs GOLTSII huys geraeckt zijnde, des anderen daechs ....
begeert heeft ...
dat ...
GOLTSIUS en ...
...
malcanderen
eens
souden
hij
mogen spreecken,
indien hij met GOLTSIO eens
...
of
zij zouden wel haest geaccordeert
twijffelde,
ENGELBRECHT was ook nog kleederen

seggende

mocht

spreken,

dat

hij

nyet

en

zijn ...
en geld

aan HENRICK
schuldig
GOLTZIUS
Deze
wilde
zoo
als
AQUILA (bij
gelogeert
GOLTZIUS, die
zijnde).
(niet
alles reeds geschikt had) niets van een schikking
weten. ENGELBRECHT belooft,
- te betalen,
en geld 200 rosenobels
den volgenden
doch dat
dag kleederen
werd niet aangenomen.
Arbiters waren o. a. Joncheer STEVENS VAN LINDE, Heere
VAN CROONENBORCH, Mr. HENDRICK SPOORWATER e. a.
't Is verder onbelangrijk.l)
GOLTZIUS teekent t

1 Aug. 1608 Mr. HENRICK DE VROOM out omtrent XLV jaren, JOOSGEN
out omtrent XL jaren. Mr. JACOBUS ADRIAENSZ.
CORNELISDR. sijne huysvrouw,
MATHAM out omtrent XXXVI (36) jaren en MARITGEN WILLEMSDR. VAN POELENten versoecke van
BURCH sijne huysvrouw
out omtrent XXX jaren verclaren ....
Sr. HENRICO AQUILA, dat zij, in 1605 in den maent van Augusti op Hartgensdach
bij LEONARD ENGELBRECHT op eenen avont genoot sijn geweest met meer ander
ten huyse van Mr. HENRICK GOLTSIUS die ten selven tijde nyet bij
geselschap
LEONARD
huys en was noch by hen op te selven maeltijt verscheen, ende dat ...
ENGELBRECHT henlieden wellecom hyetende,
seyde, dat hij henlieden
opt sijne
halve
ende
dat
d'ander
hem
't
hadde
huys toequam
mitsgaders
dat
genoot,
waren
vervolgens ...
dat
ende
LEONARD
goutmaecke1t
hij
gevallen
propoosten
beroemde
en vermadt,
dat hij goudt conde
ENGELBRECIIT hem alsdoen ....
maecken ende dat hij den voorn. Mr. HENRICK GOLTZIUS de const van dien
seecker roede silvers twelck hij hem beroemde
hadde geleert ...
verthoonende
...
Verclarende
Mr. HENRICK VROOM alleen dat hij getuyge
selver te hebben gemaeckt.
maeltijt, geweest es ten huyse van de
op eenen tijt, al voor de voorsz. gehouden

helfte

hem binnen

corten

tijdt

mede toecomen

over den taeffel

1) Prot, Not. VANTRIEK,Haarlem.

vant

soude

....
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voorsz

van voorsz ENGELBRECHT alwaer de
Mr. HENRICK GOLTSIUS int comptoir
ENGELBRECHT ... met
hem getuyge
van de const van
discourerende

voorn.

hem getuyge verthoonde
seecker cleyn clompe gout met oock een
twelck denselven
ENGELBRECHT beroemde
bij hem gemaeckt te sijn.
MATHAM en zijne echtgenoote
verklaren
dat zij dat "clompgen

goutmaecken
roede silver
Ook

herhaaldelijk

gouts"

hebben.

gezien

Get.:
Onder

JCK HEIJNDERYCK VROOM
JACOB ADRIAENSZ MAETHAM.1)

de

die bij GOLTZIUS in huis woonden
ook
leerlingen,
schijnt
FREDERICK DE FRIES op het eind van zijn niet lang leven behoord te hebben.
is hij de zoon van zijn vriend den schilder DIRCK DE FRIES,
Hoogstwaarschijnlijk
dien

GOLTZIUS, nog zeer jeugdig, met den grooten hond
de zeldzame prent bekend als ?De hond van GOLTZIUS".
de wellicht reeds stervende
jongeling
zijn meester in zijn
Het merkwaardige
document volgt
voor al zijn goedheid.
20 December
DE

teekent

Testament

1613.

van d'eersame

VAN VENEGIEN

geboren

graveerde
(in i5g7) op
roerende
Op
wijze roemt
testament
en dankt hem
hier in zijn geheel.

FREDERICK DE FRIESE (hij
in Italyen (doch) nu deser Stadts

sittende op zijnen stoele.
Innegeseten,
sijnde naer den lichaeme,
zieckelycken
Universeel
erfgename in al zijne goederen OEGENIA DE VRIESE, zijne lyeve moeder
of bij haar overlijden PIETER ANTONIA DE FRIESE zijnen Broeder. "Met een vast
dat Mr. HENDRICK GOLSIUS, sijnen waerden Meester en Patroon, van
al
all tselve
het
heeft, ende aen denwelcken
gecomen es dat hij Testateur
wyen
oock met rechte
wederomme
zoude behooren te keeren, tselve (mits
mitsdien
weldaden behoudende,
van sijn meenichfuldige
tot eene gedenckenisse
sijn Testavertrouwen

en pongiaert,
de twee
en cleyne pend'arme
denselven
Mr.
de
GoLSIUS
geschildert
principalen bij
een St. Jan en t'ander een personagie
op een sackpijp
eene doode geschilderde
noch
twee
andere
ganse,
copien bij hem

teurs

vierroer,
hem Testateur
t'een wesende
noch

gemaeckt
ningen
Testateur

naer

sijn groote

naer

vereert

eenich

bij

gemaeckt,
spelende,
Testateur

Schilder mitsgaders alle de teyckevan seeckere IJtaliaense
Mr. HENRICK GOLSIUS selffs gedaen en daer mede hij hem
met gemoede
sal toestaen
de
heeft gehadt)
achtervolgende

t'werck

die denselven

affectie die zijn voorsz. Meester tot hem
sonderlinge
zoo lange Jaeren gedragen en hem Testateur
Ouders
aff tot desen daege toe in cost, cleedinge, leeringe en
onderhouden
en gesont, eerlicken in alle vroomicheyt
sonder

copien

recompense

off genot

1) Prot. Not. VANTRIER,Haarlem.

daer

van gehadt

Testateur,
over sulcx

zijn
mitsgaders
van s'kintsbeen

alle andere behoeften, syeck
heeft en noch onderhoi?dt,
te hebben

off oock te

ver-
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Meester oock wel gethoont heeft dattet
wachten, waer inne dezelve sijns Testateurs
hem om geen gelt noch goet te doen en es noch geweest en heeft, maer dattet
selve vuyt een oprecht liberael gemoet voortgecomen
es, daervan hij Testateur
den voorsz. sijnen waerden Meester oock ten hoochsten
bedanckte.
Bekennende
als
te
meer
metter
hem in denzelven
soude
connen
daet
sijn
grotelix gehouden
den almogenden
Godt oock biddende
Derhalven
aen sijn voorsz.
verschuldigen.
te vergelden,
hier tytelick en
Meester en den zijnen alles dat aen hem gebreeckt
eeuwelick
der
naemaels
ernstelick
hier
voorsz.
mitsgaders
sijne erffgenamen
alle zijne voorsz.
weldaden
met alle reverentie,
Meesters
belastende
lyeffde en
hem
dienste
zouden
kunnen
doen
danckbaerlick
te
daer
zij
eenige
vlijticheyt
erkennen sonder hem yet meer te eysschen dan t'geene in de specificatie tusschen
en bij hen beyden onderteeckent,
hem Testateur
en zijn voorsz. Meester gemaeckt
voort zijne gestelt es. Daer mede hij Testateur
meer vuyt gratie dan rechtswegen
hem sullen moeten tevreeden
wilde ende begeerde, dat zijn voorsz. erffgenamen
houden sonder yet verder op zijnen Meester te eysschen off te pretenderen
vuyt
van
stelt
tot
executeurs
dit
den
zaecken
ter
werelt....
Testament
Hij
eenige
Mr. HENRICK GOLTZIUS zijnen waerden

voorn.

Meester

mitsgaders

JAN MATTHYSZ.

BAN, brouwer. 1)
binnen Haerlem ten huyse van de voorsz. Mr. HENRICK GOLTIUS
Gepasseert
van goeden geloove
mede present
daer als getuygen
in de St. Jans-straete....
waeren
CORNELIS CLAESZ. VAN WYERINGEN
d'eersame
ende
tegenwoordich
Mr. Schilder en PIETER GARBRANTSZ. Lijwaetpacker, I)

De volgende

acte geeft ons eenig nieuw licht omtrent

GOLTZIUS familierelaties :

en zeer discreete
4 September
1609 compareerde ... , .. d'eersaeme
en poorter deser Stadt, soone van JAN GOLTS,
HENRICUS GOLTZIUS, Mr. plaetsnijder
(is) en
gewonnen bij wijlen ANNA FULLINGS, die tot Bracht bij Venlo overleden
van
wett:
MICHIEL
CATARINA
heeft wettel:
GOLTS,
huysvrouwe
geconstitueert
HENRICXdr. Cleermaecker
tot Alckmaer
(om zyne rechten te doen gelden op de
goederen
gelegen

ROCHUS FULLINGS, zoon van wijlen JACOB FULLINGS, zijn Oom,
tot Bracht, die zijn moeder met hem in 't gemeen heeft bezeten.l)
van

1) Prot. Not. VANTRIER,Haarlem.
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Dat

ook

dezen

man het leven door kwaadsprekerij
van
voortreffelijken
menschen verbitterd
moest worden, blijkt uit de volgende verklaring
ijverzuchtige
der ?9 jarige GEESKEN VRIESEN, die zich had laten opstooken om leugens omtrent
haren meester te verbreiden.
GEESKEN VRIESEN, jonge dochter
r6I4 comparcerde
Op huyden 2? February
van den ouderdomme
van omtrent ?9 Jaeren verclaerende.....
dat zij comparante
den tijt van omtrent anderhalff jaeren als jonckwijff gewoont en gedient hebbende
bij en ten huyse van Mr. HENRICK GoL'rslUS alhier binnen Haerlem, dezelve Mr.
GOLSIUS binnen denzelven tijt, nochte oock v66r ofte daer nae, als zij vuyt sijnen
es geweest, noyt eenige vleeschelycke
bekentenisse
met haer
huyse
gescheyden
int minste ofte meeste en heeft gehadt, maer dat alle t'geene zij tot
comparante
deffamie van de persoon van den voorsz. Mr. HENRICK GOLTSIUS haeren Meester
geseyt en verhaelt heeft, t'selve geschiet is doort importuyn aenhouden en persuasie
van CLAES THOMASZ silversmith,
deszelffs huysvrouwe
en dochter, die ten tijde
ten huyse van den voorsz. Mr. HENRICK GOLTSIUS woonde (daer
sij comparante
zeer
familiaer waeren) dagelix sochten alle middelen van oneenicheden
alsdoen
zij]:
en twisten tusschen haer en denzelven
Mr. HENRICK GOLTSIUS, haeren Meester,
te brengen wesende haer comparante
vuyt gront haers herten zeer leedt,
en
zij door Inductie van de voorsz. CLAES THOMASZ, sijne huysvrouwe
t'geene
van den goeden naeme ende faeme van de voorsz. Mr.
dochter
tot beroovinge
en tegens anderen (buyten de waerheyt)
HENRICK GOLSIUS gesproken
geseyt en
te weege

in een lange quynende
siecte heeft gehouden
Heere en den
Godt den Almachtigen
is. Biddende daerover
en alsnoch houdende
van denselven
Mr. HENRICK GOLTSIUS haeren Meester om vergiffenisse,
voorsz.
heeft.

verhaelt

nyet anders

T'welck

haer

oock

als eere en vromicheyt.

wetende

Enz.

1)

van de weduwe van GOLTverklaring
hoogst merkwaardige
zoon JACOB MATHAM zien wij, dat de sterfdatum tot nu toe
ZIUS' aangehwvelijkten
Toch zal men nog de keus hebben tusschen 31I
niet geheel juist was opgegeven.
Dec. 1616 en Januari
1617. Wellicht helpt het verdere van den inhoud ons nog
Uit de volgende

eens

de portretten

terug

te vinden,

die GOLTZIUS van zich zelf geschilderd

had-

MARITGE iS'ILLEMS VAN POELENBURCH, Wed.
1659. D'eerbare
verklaart
ten verzoeke van den E. Mr. PIETER SAENvan
JACOB MATIIAM,
hoedat in den Jare 1617 op den eersten dacl van January in de voorREDAM...
Mr. HENDRICK GOLSIUS deser werelt es comen tovernacht den wijdtvermaerden
lijden, dat daer naer aldaer ten huyse neffens veele schoone dingen van Const
18 Febr.

Mr.

1) Prot. Not. VANTRIER,Haarlem.

144
werde ende te voorschijn
oock mede gevonden
quam twee tronyen ofte contrefeytselven
dewelcke
de
GOL
TIUS
naer
hem
voorsz.
sels
hadde gedaen waervan d'eene
met een roode muts was op sijn antycxs, ende den ander geheel burgerlyck
met
een swart mutsgie opt hooft doch niet voltrocken
ofte opgemaeckt,
maer alleen
de trony en craegh soo verde gebracht
als men d'eerste mael hadde connen doen
dingen van Const tot een erfienisse ende gedachte
van sijne overleden broeder JACOB GOLTIUS liefgonstelyck
aen Mr. JACOB MATHAM
die
van
mede
een
dat
sijne overleden behoutvader
gedachtenis
op
toegestaen
mochte
d'ene voorsz. trony met het swart mutsgie opt hooft te mogen
hebben,

welcke

neffens

meer andere

fraye

twelck
oock alsoo geschiede
ende gedaen werde van een
copieren
doen ter tijt totte voorsz. Mr. MATHAM woonachtigh
genaemt JAN VAN
jonghman
ROSSE (ROSSUM ?) anders HEEREMAN ende leerling bij Mr. CORNELIS VAN HAERLEM;
Soodat
bij haer deposante.
gelijck dieselve copye alsnoch te sien is en berustende
laeten

nae

in geenderley
maniere soodanige
vertoont
dat een rechte
werden

in gedaente en fatsoen met waerheyt can
is dan dese bovengemelte
van JACOB
principael
GOLTZIUS die de broeder van Mr. HENRICK GOLTIUS is affgecomen ende in sulcke
als voren es verhaelt
die met het swarte musgie niet
gedaente
naementlycken
met
welcke
het swart musgie een rechte
geheelicken
opgemaeckt
voorgemelde
van Mr. HENRICK GOLSIUS is, die de requirant
principaele
trony ofte conterfeytsel
trony

1635 tot Alckmaer
(Sae1tredam)
op den 4en Augusti
GOLTIUS aldaer
gekoft heeft en daer vooren betaelt
guldens. Enz. 1)

selver van den voorsz. JACOB
een somme van 20 carolus

1628 verklaart GRIETE JANSDR,, Wed. van zaliger Mr. HENRICK
9 Maart
GOLZIUS, oudt 78 jaren, ten verzoeke van DOMINICUS FREDERICXSZ. VAN LIJNHOVEN, dat zij zijne ouders, FREDERICK DOMINICUS en HAESGEN JACOBSDR. goed
gekend heeft, dat zij bij hun trouwen geweest is enz. 2)
Hier

volgt

nog een acte over GOLTzIUS' nalatenschap:

1617. JACOB GOLTZIUS 3) en CATHARINA GOLTZIUS, wonende
henzelven
voor Mr. CORNELIS DREBBEL, wonende te
sterkmakende
Alkmaar,
SOPHIA GOLTZIUS, erfgenamen
Londen in Engeland,
voor 314
getrouwd hebbende
hun
van
HENRICK
Mr.
JOHAN
machtigen
GOLTZIUS,
broeder,
MATI-IIJSZ
parten
zaliger
3

Juli

te

[BAN] Brouwer in't Zeepaert, om te ontvangen van den Secretaris van Haarlem (BARdie van de vercofte cunst, schilderijen,
THOLOMEUS JACOBSZ.) "alle de penningen
"inboel en andere goederen van de voorsz. GOLTZIUS gecomen zijn, breeder in de
Haarlem.
1) Prot. Not. NIC.VANBOSVELT,
Haarlem.
2) Prot. Not. J. SCHOUDT,
3) Broeder van HENDRICK
GOLTZius,eerst graveur, later bierbrouwerte Alkmaar.
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mits
ende quiteering
van sijnen ontfanck te passeren,
"Boelcedulle
gespecificeert,
,,dat de voorn. Secretaris hem in minderinge sal mogen aenrekenen tgeene CORNELIS
IIIGERRITSZ ONNECKEL, Mr. FRANS PIETERSZ. DE GREBBER, Mr. JAN PIETERSZ en
van haerl.
van Mr. HENRICK GOLTZIUS ter goeder reeckeningh
,,andere crediteuren
int sterfthuys
gecoft hebben. Gelijck sij
omme van wegen de Hr Burgemr
"MATTHIJSZ constitueren
alle de penn. die
MATHAM
te ontfangen
Mr. JACOB
8 ten hondert
over de copers
van de custingen
,,tegens

,,resp.

achterwesen

comparanten
JOHAN
JOHAN COLTERMAN
sijluyden na reductie
ten laste

van DIRCK

»ADRIAENSZ VERBEECK, PIETER MAERTSZ, en HARMEN WARNARTSZ schuldich
en lasten van de voorsz Mr. HENRICK
en alle de schulden
,,sullen sijn.....
aff
te
doen
ende
betalen .....
ende vant overschot elcx
te
"GOLTZIUS datelyck
"zijn

portie

vuyt

te keren....

Enz.

1)

niet bezitten ;
Jammer dat wij de "Boelcedulle"
GOLTZIUS mogen
ontdekken.
Alleen
nog een
hoeveel hij voor een (geteekend)
portret ontving :

ook heb ik geen testament
akte, die ons leert,

van

kleine

16 Mei 1?80. Mr. HENRICK GOLTZIUS, plaetsnijder,
en poorter tot Haerlem...
ADAM
om
te innen en te ontfar.gen
tot
HENRICxsz, goudsmit
machtigt
Enchuysen
twee ponden
van JACOB JANSZ INT PACKHUYS, mede wonende tot Enchuysen,
zeeckereit
Vlaems
als
dezelve
hem
Constitua1zt
van
contyef'eytsel
grooten
JACOB
schuldich

is. 2)

In den inboedel van den Waard van den
Eindelijk
nog een kleinigheid.
van
te
Haarlem
,,Coninck
Vranckrijck"
(I Nov.
1613) vond ik bij de "schulden" :
Mr. CORNELIS HEDA
...........
Mr. FRANS PIETERSZ. DE GREBBER
CLAES CORNELISZ. [VAN WIERINGEN]
GOLTIUS............... ,,42-12-0.

....... " I3-I5-O.
schilder ....

f

2-

3-0.

"

2-

I-O.

MAETHAM ............... ,, 1 6 - 1 2 -O .
kwamen denkelijk
en gezellige kout den
maa
En GOLTZIUS moet een geestig,
onderhoudend
avond door te brengen.
over
lezen!
reisverhaal
als
VAN
MANDER'S
bericht
zijn
wij
geweest zijn
Het is een verblijdend
dat eerlang van d'e hand van Dr. OTTO
bericht,
Voorts

vele

burgemeesters
deftige personen,
elkaar
om
onder
een frisschen
bij

de kunstbroeders

HIRSCHMANN een

over

van

leven

jarenlange

monographie
studie van het

Haarlem.
1) Prot. Not. EGB.VANBOSVELT,
2 Prof. Not. A. WILLEDiSZ,
Haarlem.

GOLTzIiS
en

de

enz. Daar

roemer

zal zien, die de vrucht
van dezen voortreffe1ijken

het licht
werken
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is.

Wie

een denkbeeld
van de beteekenis,
van dezen
de heerlijkheid
en teekenaars
wil verkrijgen,
thans
naar
reus onder de plaatsnijders
Teyler's
ga
Museum
waar
men
in
een
van
schitterende
Haarlem
vitrines
reeks
te
een
paar
van GOLTIUS
kan genieten en bewonderen.
groote en kleine portretteekeningen
Het is een reis naar Haarlem meer dan waard. Ik geloof niet dat iemand,

kunstenaar

en er zijn er
geen HOLBEIN zeIfs, GOLTZIUS in dergelijk werk heeft overtroffen,
Dat is een meesterschap
van teekenen, een
niet velen die hem nabij komen.
een kracht van expressie
die ons dwingen tot onbeperkte
fijnheid van observatie,
bewondering.
Ten slotte

VAN MANDER prijst onder zijne schilderijen
nog eene mededeeling.
in
die
Danac,
1603 geschilderd,
hij uitvoerig
beschrijft. Ik ontving eene
en het komt mij voor dat het wel de
van dit werk uit Zurich,
photographie
beste schilderij van GOLTIUS moet zijn.
eene

Zoo even verneem
eigenaar

van dit kunstwerk

ik, dat Baron SCHLICHTING te Parijs thans de gelukkige
geworden is.

WILLEM

VAN

BRIEVEN
AAN

BILDERDIJK
KINKER

JOHANNES
DOOR
F. D. K. BOSCH.
II.

geweest in de keuze van zijn
?ILDE12DIJK was gelukkig
Wien had hij beter kunnen
nieuwen procuratiehouder.
en
nemen
dan KIiVKEP? ? Hij was van diens toewijding
'
Gedurende
verzekerd.
vijf jaren had KINKER
hoogachting
onder leiding van BILDERDIJK en VAN DER LINDEN te
en - zooals
de rechtspraktijk
uitgeoefend
HALL
verzekert
I) biograaf MR. M. C. vAN
zeer
bevriend
met
steeds
vooral
was
die
(hij)
dagen
I "in
_
..
<
,
.y_ ZCUCitvdm umll ¿VV
ue
en
KaraKier
net
dat
vandaar
weinigen
BILDEItDIJK ;
als hij." In
Dichter zoo goed hebben kunnen doorgronden
als geleerden
lingen
Amsterdam
te
advocaat
en zich als
verlaten
1763 had KINKER 's Gravenhage
zegt VAN HALL En "hoezeer KINKER geen belangrijk vermogen had gevestigd.
de behandeling
aan
om
zich
praktijk niet,
behoefde hij de vruchten der Regtsgeleerde
waren de zijne nimmer;
Kostbare
te wijden.
uitsluitend
uitspanningen
daarvan
's Gravenhage
KINKER's

1) Mr. M. C. VANHALL: KINKER.Bijdragentot zijn Leven. pag. 24.
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die, welke hij in de Letteroefeningen
vond, waren hem genoegzaam.
Vermeerdering
voor
van behoeften was voor hem inderdaad,
den
SENECA
slechts
rijken
hetgeen
in wijsgeerige
van geluk".
Naast
de noodbespiegeling
bestond, vermindering
zakelijke
vrijen
vriend

KINKER dus over den even noodzakelijken
kennis, beschikte
juridische
om
zich
aan
de
zaken van zijn
der wanhopig-verwarde
tijd
behartiging
te wijden. Bovendien
trof het goed, dat KINKER te Amsterdam
gevestigd

was, I) waar de oude heer BILDERDIJK tot zijn dood gewoond had en, nadat
in 1797 met het restje van haar inboedel verCATHARINA WOESTHOVEN daarheen
ook
met haar aanhang van schulden
huisd was,
BILDERDIJK's ,,sedes fortunarum"
en crediteuren
gezocht
De eerste taak,

moest

worden.

die BILDERDIJK's volmacht KINKER op de schouders legde,
was voor diens belangen zorgen bij de uitvoering van het testament van den ouden
behelzen uitvoerige
ISAAC BILDERDIJK. De eerste brieven van onze verzameling
in betrekking
tot deze boedelverdeeling.
Daar er in het testament
en in
orders
opgemaakte
wijziging 2) bepalingen waren opgenomen omtrent praelegaten
uit te keeren, ontwierp BILDERDIJK een uitvoerig
aan ieder der drie kinderen
hetwelk
naar
worden.
schema,
zijn meening moest gehandeld
Hij had
volgens
zich die moeite kunnen
Want niet alleen was zijns vaders testament
besparen.
zich
had
maar ook overigens kwam er van "le support
anders dan
hij
voorgesteld,
de mon pere" zooals BILDERDIJK schreef que le ciel m'envoie dans l'heritage
de schuldeischers
er de lucht van gekregen,
hadden
Nauwelijks
weinig terecht.
liet beslag leggen op de
dat er iets te halen viel, of 66n van hen, de brutaalste,
een later

Het was een zekere BROMET die BILDERDIJK toekwam.
volgens
erfportie,
BILDERDIJK "un maudit juif"
bij wien hij voor jaren geleden geld had opgenomen. Dezelfde bleef, zoolang als wij in de correspondentie
met KINKER kunnen
hooren
hem het leven verbitteren.
Angstig
wij hem in den brief aan
nagaan,
10 Mei 1797 vragen

wat er bij de in-beslag-name
geworden is van
van
en
zijn prenten, zijn
eigenhandige
aanteekeningen
marge,
zijn boeken
van
van "de
handschriften
van
Geschiedenis
Holland",
teekeningen,
zijn
?de
en
dat
de
Ode".
Het
dat
men
kans
Nederlandsche
schijnt
"Op
Grammatical
en hoe dit tot stand
gezien heeft met BROMET een accoord aan te gaan. Wanneer
kwam komen wij uit BILDERDIJK's brieven niet te weten. Het vermoeden
rijst
echter, dat BILDERDIJK's boeder ISAAC er de hand in gehad heeft en dat het min-

KINKER

van

met

Den 29sten Juli 1806 schreef
?in fraudem alterorum creditorum" geschiedde.
BILDERDIJK aan KINKER : "Vous savez que je n'ai jamais eu copie ni autre con-

of-meer

keuze waarschijnlijkwel gevallen op zijn vroegeren associe J. VANDER
1) Anders was BILDERDIJK's
LINDEN,die nog beter dan KINKERop de hoogte van B.'s zaken geweest zal zijn.
2) Van 17 Juni 1794.
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naissance

quelquonque

m'aiant

de ce qui a ete arrange avec lui (nml. $ROMET); mon Frère
de
porte en compte une somme, paiee a lui en consequence

simplement
l'accord, comme il le nommoit, qu'il ne m'a pas expliqué." Nauwlijks was BILDERof BROMI;T begon het hem weer
DIJK in 1806 weer in het vaderland
teruggekeerd,
wel een bewijs dat boven vermeld accoord weinig rechtslastig te maken kracht
bezat, en slechts had moeten dienen om BROMET er toe te bewegen
geldige
zijn arrest op BILDERDIJK's erfportie te laten varen. Hoe het verder met de vorweten wij niet. Zijn naam komt niet op de
van BROMET is afgeloopen
dering
voor, die zich in I8II bij BILDERDIJK's faillietverklaring
lijst van crediteuren
aanmeldden. ?)
Zooals

zijn de brieven van BILDERDIJK, na zijn
opmerkten
aan
KINKER
te weinig in getal, om ons
geschreven,
terugkeer
een helder beeld van zijne finantieele mis?re te kunnen geven. Slechts 66n schrijven,
van den
van October
een wanhoopskreet
1812, geeft ons een duidelijk denkbeeld
waarin de dichter zich toen bevond. 2) Hij schreef :
toestand,
in

wij hiervoor
het vaderland

Men tr6s Cher! t
Si 1' affaire est r6ellement dans les termes qu'il nous a paru, de grace procurez-moi
quelque peu d'argent par mani6re d'a-compte, ne fut-ce que 5 a 6 fl. Je suis depourvu de
tout; tout Ie monde me trompe et me trahit de ,ayet6 de coeur. Je n'ai pas 2 sous chez
moi, et ne sais ou, ni comment en trouver. J'ai besoin de pain pour mes enfants et n'en
puis trouver a credit.
Si l'affaire est manquee ou qu'elle tarderait trop, achetez ou tachez de vendre pour
moi quelques uns de mes livres.
Mais quoiqu'il en soit ne tardez pas a me secourir car je suis reduit a la derniere
extremité. Adieu,
Tout à vous
BILDERDIJK.
Is BILDERDIJK's correspondentie
met KINKER, waar het geldzaken
betreft,
in
elk
benarde
dan die van
alledaagsch persoon, die
feitelijk niets belangwekkender
ziet
verkeert
en
het
water
tot
de
komen
interessanter
lippen
omstandigheden
te zien, al is het ook slechts in
is het hem in deze brieven als dichter werkzaam
het bijeen zoeken en uitgeven
het meest prozaische
moment van zijn scheppen:
van een gedichtenbundel.
Als hem gebleken

is dat zijn deel in de erfenis zijns vaders wel voor het
crediteuren
ten goede zal komen, schrijft 3) hij aan KINKER,
zijn
grootste
Van de achttien
dat hij trachten wil op andere wijze zijne financien te versterken.
hem
Hollandsche
welke
guldens per maand,
zijn professoraat
oplevert, kan hij met
deel alleen

II pag. II.
1) KOLLEWIJN
I pag. 253, 258, 363.
2) Zie dergelijkebrieven meest v. i8m in BriefwisselingTYDEMAN
3) 28 Mei 1597.
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de zijnen moeilijk bestaan. Daar hij bovendien niet als zoodanig in functie getreden
die
is, maar nog steeds
op een vacature wacht, mist hij alle extra-verdiensten,
kunnen
aan dat ambt verbonden
zijn. Hij zou anders bijvoorbeeld
compendia
of
nieuwe
en
moesten
die
de
koopen
uitgaven
jongelui
bloemlezingen
schrijven,
die vrij-goed betaald worden.
Die bronnen van
naar Holland
hem
moet
wel
zich
zijn
gesloten;
hij
om iets te verdienen.
Reeds twee-en-een-half
wenden
jaar geleden zond hij zijn
van Ossian" met een ontwerp
ELTER "De Proeve van eene vertaling
schoonbroer
om den geheelen Ossian in Hollandsche verzen over te brengen, onder inschrijving,

van

klassieke

omdat

auteurs
nu

inkomsten

wellicht

geen

bezorgen,
echter voor

boekhandelaar

de uitgave

zou aandurven.

Dit plan wil hij
van vertaling bestond uit

proeve
brengen. De vroeger geleverde
van
hieraan
zou
Inisthona";
hij nog toe kunnen voegen het schoone
dye Krijg
en "De Gezangen
van Zelma",
welke hij sinds lang heeft
"Darthula"
gedicht
nu

ten

uitvoer

eenige andere verzen, welke hij tijdens zijn ballingschap
gemaakt
liggen, bovendien
heeft op hem zelf noch op zaken
heeft en waarvan het meerendeel
geen betrekking
van staat. Men zou hieruit 66n of twee bundels Mengelpoezie kunnen samenstellen
hiervoor een
elk van 15o tot 300 bladzijden
groot. KINKER krijgt in opdracht
Ook is BILDERDIJIL
te onderhandelen.
te zoeken en over 't honorarium
uitgever
eventueel
feuille"

van Thucydides,
wel geneigd vertalingen
Polybius of Livius "à tant par
is niet meer in de mode "des Histoires
des repute leveren. Plutarchus
et de Rome seroient bien plus de saison dans ce temps-ci que
d'Athenes

bliques
de Plutarche."
les vies de quelques rois ou capitaines
om handen hebben "car il ne me faut non seulement
de chemise sur le corps) mais aussi du travail."

In ieder
de 1'argent

wil hij iets
(car je n'ai pas

geval

brief (van 18 Juni '98) blijkt, dat KINI?ER er in geslaagd
In zijn volgenden
aan te gaan wat betreft de uitgave van
is bij de weduwe DOLL een overeenkomst
en
KINKER
BILDERDIJK's Mengelpoezie,
dat zij hem f 10.per vel wil betalen.
antheeft hem voor dien bundel om Oden gevraagd.
"Ah ! mon cher ami" woordt

hij :

»Ne croyez pas que je sois maintenant dans l'age ou dans la position d'ame, requise
pour en faire. Dans ma jeunesse fougeuse, j'ecrivois dans ce genre la, vous Ie savez, mais
dans un age plus avaDc6 j'ai tout a fait change de genre, et comme Ie bon Homere dans
son dernier Poeme, je ne fais plus rien que des contes, des Romances, des petites pieces ou
morales ou erotiques. Et Ie peu que j'ai fait dans un genre plus sublime ne serait pas bien
accueilli chez vous dans le temps-ci. Pour la Tragedie je l'aime audessus de toutes choses;
La Tragedie est dechue
mais j'ai perdu le stile concis et energique qu'elle demande......
de l'ancienne pompe, le stile en est devenu plus populaire et la prose se souffre a present
sur le Theatre daus la bouche des Rois et des Heros. Au reste chez vous on ne manque pas
de versificateurs qui pourront 1'habiller en vers. Sil y avoit un gain assure (savoir de reputation aussi bien que d'argent) je pourrois moi-meme m'y preter. Mais je ne pense plus en
vers Tragiques comme autrefois, ce qui double le travail."
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het

Bij
niet

in

verzamelen
te

aanmerking

van
laten

de

gedichten
zijner "mengelpoezie"
komen:
ie. zijne politieke
verzen

wenscht

hij

(waardoor uitgesloten
zijn werken
wordt);
van hem verschenen
waren. Dit behoeft echter
vroeger
niet te gelden voor een bundel gedichten,
die hij, na zijn huwelijk met CATHARINA WOESTHOVEN, voor eigen rekening bij den boekhandelaar
ELIVE, te Amen
was
in
den
handel
had
laten
welke
nooit
sterdam,
drukken,
geweest.
Hij
met enkele verzen, als "un
vermeerderd
vraagt
KINKER, of hij dezen bundel,
Petit ouvrage Erotique"
onder den naam ,,Odilde" zou kunnen laten verschijnen,
volgens zijn zeggen 2e. verzen,
die reeds

vijftien

zestiende

van

of dat KINKER het beter
Zooals

opgenomen.
gebeurde

dit niet.

dat zij in de ,Mengelpoezie"
zouden worden
oordeelt,
uit
de
thans
kunnen zien,
bestaande
bundel
wij
"Mengelpoezie"
Waarschijnlijk
op afraden van KINKER. Het kan niet voor de

van BILDERDIJK pleiten, dat hij verzen, welke voor zijn
dichterlijke
fijngevoeligheid
van de blindste
eerste vrouw bestemd en in oogenblikken
verliefdheid
gedicht
de
zoozeer
waren
zoovele
toen
veranderd,
waren,
omstandigheden
jaren later,
van zijn vrouw, nog wel "Odilde",
om geldelijk
vooronder den lievelingsnaam
deel wilde

1) In de derde plaats acht BILDERDIJIL bet raadzaam in de
on donnoit tout,
geen gelegenheids-gedichten
op te nemen. "Autrefois
,Mengelpoezie"
mais depuis quelque temps, on ve veut plus des vers d'occasion; on fait mal puisqu'il
il faut se soumettre
a lid6e
y a des vers qui en valent bien d'autres;
cependant
universelle".

publiceeren!

Toch

dat

der mengelpoezie,
BILDF-RDI-TK in de uitgave
zooals zij tot ons gekomen
met KINKER zoo
is, het in zijn correspondentie
merkbare
streven om het groote publiek in het gevlei te komen,
opzijde
gezet
heeft en eenige gelegenheidsgedichten
heeft opgenomen.
2) Hij verdedigt dit in dit
voortreffelijke

stuk

zien wij,

van zijn Voorrede:

"Men heeft sedert verscheiden jaren een vooroordcel tegen zoogenoemde gelegenheids.
verzen opgevat; en geen wonder! Indien men den vreeslijken sleep van meestal zeer middelmatige Bruilofts-, Lijk- en Verjaarzangen, en wat diergelijkc meer is, die nog voor niet zeer
lang, de Dichtbondels overliepen, beschouwt, kan men 't niet vreemd vinden, indien men
daartegen een soort van afkeer gekregen heeft. Men heeft echter wellicht in den grond der
zaak ongelijk. De gelegenheidsverzen van een middelmatig vernuft of blooten (alhoewel zeer
zuiveren) Verzenmaker, mogen vervelen ; die van een waarachtig' Dichter zullen, zoo dikwijls
hij niet bloot welstaanshalve een vers heeft willen maken, maar van harte gezongen heeft,
zijne beste stukken zijn. En zelfs zal men ze des te vuriger vinden, naarmate zij meer voor
de vuist zijn opgesteld, en de genie (als ik het zoo noemen mag) meer in de cngte gebracht is
1) Zooals wij weten werd genoemde bundel in t8oo door ELTER?onder den alzins zotten titel van Oden
en Gedichten" zonder medewetenvan BILDERDIjK
in het licht gezonden. In i8o8 bewerkte B. zelf een uitgaaf.
I 174.
KOLLEWIJN,
BILL'ERDIJK
2) Het zijn: Op het overlijdenvan Atterbury, Aan den Dichter KINKER,Op de afbeelding vanhetovfrleden Schootkatjenvan Jonkvr. DE LANNOY,
Op het lfuwlijksOp het Graf van de TreurspeldichteresseLANNOY,
bed van een Bruid en Bruigom.
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geweest. Wat zijn PiNDARUSOdes dan Gelegenheidsverzen ? Wat zijn die van HORATIUS anders ?
erken gaarne, dat ik ieders Gelegenheidsverzen niet lezen kan ; maar ik moet t
....... Ik
ook tevens erkennen, dat ik sommige Gelegenheidsverzen hooger stelle dan al wat hun
Dichter anders geschreven heeft......
Heb ik onrecht en mishaagt het den Lezer, zoo is
er voor hem slechts een enkel blad Druk overstuur. Hij kon er somwijlen wel meer uit eene
verzameling missen; en indien een of twee gerechten niet smaken, dit zal toch den gantschen
disch, zoo hij voor het ooverige wel toegericht is, tenminste bij geen welmeenende gasten,
bederven.
BILDERDIJK maakt
bundel

dan een lijst op van gedichten,
welke hij gaarne in den
eene lijst, die, voorzoover
zij volledig is, vrijwel overeen-

zag opgenomen;
met de inhoudsopgave
der beide
eerste moet bevatten
,,Starrenkennis",

komt

het tweede

zal alleen

deelen,

zooals

vertalingen

Het
die voor ons liggen.
van verzen van OSSIAN, en
en romances
o.a.
inhouden,

vertellingen
"pi?ces fugitives",
het pas gedichte
en Ismene, conte extremement
Eroto,,Aristus
Gamologique,
et
waaraan
ter
l'
on
nog toevoegt :
logique
hij
pourlugubre",
kenschetsing
,,on
roit mettre
pour motto le vers qui finit votre OROSMAN DE KLEINE: Daar zijn,

mais il faut avouer que tous
het gaat nog al, 66n, twee, drie, vier, vijf dooden",
les acteurs de mon conte meurent et que je ne fais grace a personne."
Bij het
is hij steeds met KINKER te rade gegaan en schat blijkuitkiezen der gedichten
baar diens oordeel hoog. Een "Weesvers",
het gedicht ,,Reden
en Driften"
en
de romances
Ahacha en Irwin en Fredeberg,
I) die reeds vroeger in de Post van
Dat
waren, worden op KINKER'S raad niet opgenomen.
deze laatste er trouwens
te maken op
niet tegen opziet, zijn vriend opmerkzaam
uit
een brief
diens
dichtwerk
fouten, die, volgens zijn meening,
blijkt
ontsieren,
van BILDEP,DIJK (6 Juli 1798) over de rijmen. KINKER vond blijkbaar
dat een
den Helicon

verschenen

niet door den beugel kon en had er BILDERDIJK over
op gerekend
Deze is het niet met hem eens. ,,Voyons un peu", antwoordt
geschreven.
hij,
of
De
moet
er
verzen
in
onze
,,wat
rijmen?
lange syl"vrouwelijke"
"sleepende"
labe natuurlijk.
na" en behoeft
niet te
Rijmt ké niet op r£? De rest "sleept
S'il
cela
hebben
rime
fait
rien".
Onze
beste
steeds
een
rijmen.
aussi,
n'y
poeten
rijm ketent

zekere

in de afwisseling,
die een dubbelrijm
als KE-TENT
schoonheid
gevonden
RE-KEND
aan
het
voorbeeld
en
schoonheid
vers
Zoo
veroordeeld,
op
rijmen
geeft.
en ten toon spreidt, sclaoorsteen en voorbutl, dagvaart
en slagzwaard
(VONDEL),
hoewel het als een gebrek
dat de
van deze rijmen moet worden beschouwd,
sleepende
syllaben niet even lang
men" van het type kctent-rekend,
vertoonen.

hem de
zijn. Beter zijn, volgens
die een toonlooze e in de tweede

"dubbelrijlettergreep

Dat deze romances van B.'s hand waren, wisten wij reeds uit VANHALL'SMr. JOHANNES
KINKER,
pag. 23.
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uit, het met KINKER eens zijn,
standpunt
wij, van een hedendaagsch
kunnen
onder de "dubbelrijmen"
en moeilijk een rijm als ketent-rekend
rangals
de
zouden
daarom
zelfs
en
BILDERDIJK's
uiteenzetting
zijn,
schikken,
geneigd
zoo moeten wij niet vervan een ,,lapsus calami" 1) te beschouwen,
verdediging
onzuivere rijmen tot een
van
onzes
inziens
het
dat
BILDERDIJK
gebruik
geten,
Waar

komt
systeem verheven heeft. In de voorrede van zijn mengelpoezie
ik
het
ben
van
tot
KINKER
de
Rijm
aanmerking
terug: "Met opzicht
nog
hij op
in het oude begrip: dat het naamlijk het beste Rijm is, 't geen het minst geuit dien hoofde mijne verzen gaarne en bij voorhoord wordt. En ik doormeng
die bij ons, uit goede taalgronden,
keur met die onvolkomen
gewettigd
rijmen,

overdacht

lzeir op eer,
zijn, doch niet volmaakt op elkander slaan. Zoo is, bij voorbeeld,
klanken het dubbel rijm, mits
arna op sclzerm, rots op los; en, in de sleepende
ketent op rekent. Ja, durfde men
het waarlijk sleepe, als voorbeeld op geoordeeld,
taal invoeren, ik geloof, dat onze dichtstukken
de rima assona1zte der Spaansche
zouden zijn. Ik houde het rijm in onze verzen noodzakelijk:
daarmee bevoordeeld
als de overschietende
silbe na den tweeden
bij ons hetzelfde uitwerksel
der ouden".
voet van den pentameter
Er was nog iets, dat KINK ER in BILDERD1JK's mengelpoezie
blijlcbaar niet
van zijn "langzaam
In de voorrede had BILDERDIJK gesproken
aanaanstond.
welke (hem) niet alleenlijk het
van "de vroege ouderdom,
tredenden
ouderdom",
maar ook vele geest- en zielskrachten
hoofd voor den tijd heeft besneeuwd,
ver-

het heeft

en vierden

zich in (zijne) jongste voortbrengsels
had
doet",
gevoelen
de
zullen
bundels
wel
laatste
snik
deze
hij gewaarschuwd :
"waarschijnlijk
mijner
- door hem zelf geteekend - verbeeldde een ouden
poezie wezen". De titelprent
een zwaan, met het onderschrift:
zanger, die de harp bespeelt, op den achtergrond
zwakt

en verminderd,

tot den jongsten
toon van Kondas grijzen zanger". KINKER vond, dat het
man
van even veertig jaar, zijn "ouderdom''
voor
een
als "captatio
geen pas gaf
aan te wenden 2). BILDERDIJh schreef echter terug:
benevolentiae"
"Kom

"Mais vous ne voulez pas que je fisse mention de ma cadudté &c-Mais croiez moi,
mon tr6s-cher ami, je n'oserais pas hasarder le recueil, s'il n'y avoit pas quelques excuses
par raport a ce point tant je me ressens de cet affoiblissement. Ce n'est pas que je crains de
manquer de feu ou de vivacit6: mais il y a une certaine aecheresae, que je ne puis plus
vaincre, et qui perce par tout. Un connaisseur doit l'observer, et ma propre preface doit
amollir sa critique: pour les autres lecteurs, doit on s'en soucier ? Ou a-'t-on coutume de juger
un livre par la pretace ?"
1) Hoewel hij uitdrukkelijkbeweert, dat hij dit rijm opzettelijkgebruikt heeft quae tanquam gemma
aliqua singulari suo nitore in versu nitere visa est."
de voorredenvan zijn dichtbundelsmet (lergelijketoespelingenop
2) Nog 35 jaar lang zou BILDERDIJK
zijn naderenden dood blijven voorzien.Zie C. Busken Huet, Lit. Fant en Krit, XXV pag. 32 vlg.
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Uit een brief van Augustus
zich bij
BILDERDIJK veroorlooft

1798 blijkt, dat de Mengelpoezie
persklaar is.
die gelegenheid
een grapje,
rara avis in zijn
mon tres cher, vous venez de terminer 1'affaire

schrijven :
"A present,
zakelijk
avec la veuve Doll, car je la regarde comme telle (voila par exemple une belle
je ne veux pas dire que je regarde la veuve comme
qui m'echappe !
equivoque
mais
I'affaire
comme
ou
car il faut
Doll,
terminée;
que je regarde
tnragee
s'entendre."
was in Januari
en in
1799 het eerste deel der Mengelpoezij
Nauwelijks
deel
het
tweede
verschenen
of
moeide
BILDERDIJK
volgende
1)
daarop
September
onderZijne dichterlijke
uitgave van een ander dichtwerk.
welke hem in Juli '98 aan KINKER had doen schrijven :
"Vous savez
nemingslust,
de faire des vers. J'en ferai dans le tombien que je ne puis pas me dispenser
beau," toonde zich ook toen weer.
zich

al

weer

met

de

zich met BILDERDIJK verscheidene
Hollandsche uitgewekenen
Onder dezen scholen enkele dichters en dichteressen,
die het plan
te Brunswijk.
hen
bundel
door
onder
den titel
een
hadden
gedichten
saamgebracht
opgevat
in Holland
Poezy van een Buitenlandsch
Genootschap"
"Proeve van Nederlandsche
Er bevonden

te doen

verschijnen.
en er
"Voorrede"

BILDERDIJK zou die uitgave bezorgen, haar voorzien met een
van zijn pen
een cachet aan geven door er enkele gedichten
komen het gedichtje ,,Zomer",
Hiervoor zouden in aanmerking

aan toe te voegen.
une bagatelle
"vraiment

dat
dans toute la force du terme" en "Lentemorgen"
dan
zou
het
Deensch
had.
KINKER
wel
weer
met
kort
geimiteerd"
geleden "uit
hij
de drukproeven
enz.
de Wed. DOLL willen onderhandelen,
corrigeeren
Verdere
Deze po6zie is later in vier deelen verschenen.
bijzonderheden,
deze uitgave, komen wij uit BILDERDIJK's volgende brieven niet te weten.
aangaande
in oogenschouw
thans een deel der correspondentie
is het trouwens,
Belangrijker
rol
van
vriend
niet
meer
behoeft te verde
te nemen, waarin KINKER
gedienstig
vullen, maar waar hij zich den meerdere van BILDERDIJK gevoelen kon. Wij bedoelen de philosophie.
was KA1?T's wijsbegeerte
Juist in de jaren, waaruit onze brieven dateeren,

1) De beide bundels bevatten te samen 5go bladzijden druks. Zij moeten hem dus volgens contract met
de wed. DOLLf 3?o hebben opgebracht. Dit was een derde m;er dan hij verwachthad. In een sommaire
becijfering in zijn brief van 18 Juni '98 komt hij tot 348 bladzijden,welke hem f200 a./2go zullen doen
verdienen. Door eene vergissing door de Wed. DOLLbegaan, werden echter de verzen ruimer gedrukt dan
geconditioneerd was en kon KINKERmet het contract in de hand eene grootere som eischen. Dit tenminste
begrijp ik uit B.'s brief van 23 October '98 : ,En verite je ne vous croiois pas tant marchand !Votre coup
d'essai est un conp de maitre, car vous me procurez un tiers au dessus du prix ordinaire, et qui m'auroit
du suffire. Je vous ai bien d'obligations, mon tres-cher ami, de la peine que vous vous etes donne dans
cette affaire, qui vous doit avoir 6t6 aussi desagreable qu'a moi, etant egalement au dessous de nous deux."
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de nieuwe
bezig, in Holland bekend te worden. Het had lang geduurd, voordat
hun weg tot de vrijzinnigste
hier
te lande
van Koningsberg
denkbeelden
geesten
in 1785 verder practischen
Vernunft"
hadden. Terwijl de "Kritik
gevonden
van
kon
VAN
HEMERT
in
PAULUS
den
schenen
I ?96 nog schrijwaren,
aanvang
maar voor het
ven I): "Een enkel Hoogleeraar
hebben;
moge KANT gelezen
In de daarop
is hij aan onze landgenooten
slegts bij geruchte bekend."
niet
KANT's wijsbegeerte
zich snel in wijder kringen,
volgende jaren verbreidde
van mannen als PAULUS VAN HEMERT
het minst door de ijverige bemoeiingen
overige

voor de crien JOHANNES KINKER, die in het door hun opgerichte
"Magazijn
van dezelve",
en de geschiedenis
dat tusschen de jaren 1799tische wijsbegeerte
i8oi verscheen,
hun tijdgenooten
dwongen voor of tegen KANT partij te kiezen.
In hetzelfde
verscheen
van
hand "Proeve eener opheldering
jaar 1799
van de kritiek der zuivere rede", welke de eer beleefde, in het Fransch
vertaald
en zeer geprezen te worden.
KINKER was van nature

een "te opgewonden
denker" 2) en tè begeerig, de
te
besten
de
denkbeelden,
hij blaakte, bij
zijner tijdgenooten
ingang
doen vinden, dat hij tegenover
zijn vriend, dien hij zoo hoog stelde, over KANT
zou
hebben.
zijn ons geene van deze, ongetwijfeld
gezwegen
Ongelukkigerwijze
voor het Kantianisme
bewaard
en rest ons
enthousiaste,
pleidooien
gebleven
waarvoor

in een brief van 14 Juni 1799. Deze brief is
BILDERDI1K's antwoord
daarom van belang, omdat daaruit blijkt, dat BILDERDIJK reeds in dat jaar de
welke hij gedurende
stelling had ingenomen,
zijn geheele volgend leven tegen de
in het algemeen en KANT's wijsbegeerte
in het bijzonder zou blijven
philosophie
slechts

denkbeelden
heeft men leeren
eigen philosophische
uit zijn werken en brieven, die na zijn terugkeer
in
bijeen gevoegd
Holland dagteekenen.
Zoo deed Dr. KOLLEWIJN, die in zijn standaardwerk
over
dat over zijn Geloof en Philosophie
BILDERDIJK, het hoofdstuk,
handelt, samenstelde uit gegevens, welke - zoover wij hebben kunnen nagaan - van na BIL-

verdedigen.
kennen
en

BILDERDITh's

Wanneer
ons niet bedriegen,
is de brief
DERDIJK's vijftigste
jaar dateeren.
van 14 Juni 1799 aan KINI?ER het resultaat
van een eerste kennismaking
met
KANT. In geen geval wil hij dit natuurlijk
aan zijn jongeren
vriend laten blijken
- alsof
en schrijft: ,, .... , j'ai
ed
une
bonne
de
cette
opinion
toujours
Philosophie"
hij

haar

qu'elle

al jaren bestudeerd
had, en: "j'en ai mille fois pris la defense (en tant
est destructive)".
in den
van denzelfden
Maar
brief had
aanvang

hij gezegd:

KINKERdoor JHR. B. H. C. K. VANDERWtJCK,1864 pag. 17.
I )MR. JOHANNES
2) t. a. p. 12. 3) t. a. p. 4.
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"Vous continuez toujours a me preconiser la philosophie de KANT.Ne m'en demandez
pas mon avis, mon tres cher! Je n'ai pas assez de loisir, pour m' enfoncer tout de bon dans
un systeme, ou presque tous les termes prennent de nouvelles significations bien differentes
des notions ordinaires et ou nous sommes habitu6s des notre entrée dans la carriere de la
philosophie. Ce m'est comme une nouvelle langue technologique, qu'on doit n'avoir pas de
peine a dechiffrer, comme c'est toujours mon cas, mais dans laquelle il faut etre assez
verse pour que toutes les id6ees attachees par 1'Auteur a les mots se presentent tout d'un
coup distinctement et exactement a 1'esprit.''
Dit is een geheel
TYDEMAN zou aanslaan :

andere

dan dien hij later in zijn briefwisseling
met
"Ik heb hem (d. i. KINKER) dikwijls mondeling gezegd,
i.
maar dat doet VAN HEMERT ook
KANT) niet verstond,
(d.

hij zijn man
niet, en geen een."
Het is een bekend

dat

haast

onoverkomelijke

toon

verschijnsel,
moeite hebben

dat beginnelingen
in KANT's wijsbegeerte
om thuis te raken in 's mans duistere, onge-

HEINRICH HEINE sprak van KANT's "stijl van pakpapier".
terminologie.
Men heeft lexica voor elk der drie critiehen afzonderlijk geschreven. 2) En, hoewel
veel over philosophie
BILDERDIJK in zijn studententijd
gelezen had, heeft ook hij
van KANT blijkens zijn eigen getuigenis - die moeilijkheden
bij de bestudeering
dat hij
en is het daarom niet te gewaagd te onderstellen,
te overwinnen
gehad
misschien
wel op het herhaaldelijk
in 1799 eerst kort geleden
aandrinnen van
KINKER .- van KAN'r's systeem had kennis genomen. Mag hij toen nog niet z66

wone

zijn doorgedrongen
diep in diens philosophie
ieder geval had hij er de kern reeds van
en Wijsheid getoetst.
omtrent Godsdienst

als hij later voorgeeft te zijn, in
begrepen en aan zijn eigen ideeen

bevat BILDERDIJK's brief van den
reeds opmerkten,
van lateren datum
niet
in
en
dat
zijn verspreide
geschriften
t4den Juni weinig,
dus in genoemde
synthese van dr. KOLLEWIJN terug te vinden is. Met dit ondervorm vertoonen
dat
scheid alleen,
nog minder vasten
zijne positieve meeningen
zal
voor KANT's
zooals hij altijd behouden
dan later. Hij heeft
sympathie
Zooals

wij

hiervoor

Als deze in zijn Kritik
der
wat het afbrekend
gedeelte betreft.
philosophie
de nietigheid
van ons kenvermogen
reinen Vernunft
aantoont,
geeft BILDERDIJK
ou assertive
hem volkomen gelijk "mais pour la partie adstructive
je n'ose pas
et m6me je crois que je differe en cela et de lui et de
champion;
Waar het er echter op aankomt, als tegenhanger
van de kritiek
een positief stelsel op te bouwen, blijft BILDERDIJK
der praktischen
Vernunft",
in gebreke, en, evenmin als later, denkt hij er aan, een sluitend,
philosophisch

m'en
tout

faire

le

le monde".

1) BriefwisselingTyd. II 226.
VAN DERWIJK'SMR. JOH. KINKERpag. 14.
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neer te schrijven, dat bestand zou blijken tegen aanvallen der Logica.
systeem
zonder geloof "meestendat ook niet. Volgens hem is philosophie
wenscht
Hij
in
deze benedenwereld
als voor
even onnut.....
deels voor het waarachtig
welzijn
bestaat
"alle waarheid
wij bestemd zijn. Want
(voor den
tusschen God en zijne ziel". "Christelijke
Filosofie is
in de betrekking
Christen)
is
een
alleen
vreemd
het
vierkante
cirkel
...
Filosophie
goed om
(hoe
klinkt)
aard
en
destructe weerleggen."
Zij behoort dan ook uit den
Filosophie
"negatif
de hoogere,

waartoe

tif te zijn,". 1)
De stelling, waarvan hij uitgaat - die alle Logica buitensluit en de poorten
is, dat onze rede nooit in staat is, de waarwijd voor het Geloof openwerpt en zelfs niet te onderkennen,
wanneer zij zich aan ons voordoet.
heid te ontdekken,
De kennis, die wij bezitten, valt niet uit haar aard en noodzakelijker
wijze in
rede; zij behoort er nooit toe dan bij toeval. 2) Zij is ons
op geheel andere wijze en door een geheel andere oorzaak dan men
eigendom
denkt. Evenals
een krankzinnige
zich somtijds vergist in het gevoel
gewoonlijk
van wel en wee van zijn lichaam en het een met het andere verwart, zoo kan het
dat een waarheid strijdig is met onze reden, omdat onze vermogens
voorkomen,
de machtspheer

onzer

en eene ontaarding
waarvan hij, BILDERDIJK, alom
disharmonie
vertoonen,
zoowel
als
wat
de
de
de bewijzen,
van onus ras
intellectueele
physieke gesteldheid
der
heeft. De eenige wijze, waarop
wij tot de ontdekking
gevonden
aangaat,

eene

puisse quelque fois y
geraken, hangt niet van ons af "quoiqu'on
influences
certaines
et
certaines
contribuer
moiennant
de
degagemens
quelque peu,
sensualite."
Hoewel
het
laatste
woord
iets
anders
dan
notre
,.,zinnemoeilijk
waarheid

kunnen

kan beteekenen
en de gedachte
nauwelijks vager en on.
wellustigheid",
is
kon
het
toch
niet
zijn uitgedrukt,
moeilijk BILDERDIJK's bedoeling
philosophischer
als oorzaak van onze
te raden. De groote waarde, die hij later aan hetgevoel hecht,
lijkheid,

Voor hem is het gevoel "de bron
waarlijke kennis, komt ook hier tot uitdrukking.
van alles, het eigenlijke leven, de kern van onze persoonlijkheid."
`Vat het verstand
te
door
onderscheiden
"w·at in het gevoel
uiteenzetting
op zijn hoogst vermag, is,
samensmelting
tegelijk en opeens, in de hoogstvolkomen
begrepen is". 3)
BILDERDIJK laat het in zijn brief aan KINKER bij bovengemelde
vage uitOf hij zelf zich zijn idee6n nog niet helder bewust is, of dat hij KINKER
drukking.
niet waardig keurt, zijn innigste overtuiging
omtrent gevoel, openden Kantiaan,

II, pag. u8.
BILDERDIJK
1) KOLLEWIJN'S
2) Cf. Brief aan WtSELius (Brieven III I40, 141): Alle waarheid is bij ons bloote alluri, die haar
grond in de eenstemmigheidvan God en Zijn schepping heeft, en dus is het, ten onzen aanzien, toevallig,
wanneer er een rapport tusschen het wezendlijkeen onze bestgevormdebesluiten is.
3) Taal- en Dichtk. Verscheidenheden1. 2.
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en

baring
zinspeling

een
zich slechts
blijft onzeker. Hij veroorlooft
geloof te vernemen,
dat
KINKER
van
voor
de
hij
zijn stelsel, .....
op
voortreffelijkheid
is zijn philosophie
Weliswaar
niets dan een hypothese,
heeft gehouden.

verborgen
zooals die van het planetenstelsel,
"mais je crois qu'elle satisfait au phenomenes physiques, intellectuelles, morales &c.
aumoins autant que le systeme Newtonien a ceux du mouvement des planetes. Et particulierement j'y trouve les moiens de repandre sur les points les plus abstraits de Theologie une
clarte, qui est extremement rassurante et edifiante. Mais, il faut l'avouer, cette meme philosophie choque tellement une infinite de pr6jug6s, et meme ceux qu'on se plait particulierement
dans nos jours a entretenir et a repandre par tous les moyens possibles, qu'elle n'est faite
pour etre communiqu6 ? personne exept6 a un ami comme vous. Aussi souhaiterais-je
beaucoup de pouvoir vous en entretenir encore dans une de nos conversations, que l'amiti6
et l'amour du vrai nous rendirent autrefois si delicieuses! Mais ces heureux temps reviendront-ils encore pour nous deux?"
van een andere vraag van KINKER, of hij FICHTE gelezen
De beantwoording
hem
Neen, hij heeft diens
op zijn geliefd terrein der rechtzinnigheid.
heeft, brengt
wil doorgaan
voor
werk niet gelezen, maar het is niets nieuws, dat een ketter
en
dat
alle
anderen
in
de
kerk
ketters
den eenigen
volhoudt,
zijn.
rechtzinnige
hem echter niet om zijn verboden
boek, maar om zijn gedrag,
Hij veroordeelt
was

de regeering 1) en dat verscheidene
tegenover
in
het
het is niet te gelooven,
Trouwens,
ongeluk!
meegesleept
jonge lieden heeft
of schandaliger
onhoudbaarder
dat zijn inzichten slechter,
zijn dan die, welke men
soort
door den hertog
in het Carolinum
in Brunswijk openbaar
academie,
(een
en in de Gereformeerde
Kerk, waar zelfs een der predikanten,
gesticht) onderwijst
dat

te

niet

rechtvaardigen

met zich bij alle gelegenheden
tegen het leerstuk der Drie-eenheid
te toonen,
den doop toedient,
terwijl hij de formule, door JEZUS CHRISTUS zelf
om
verandert
te
doen
gelooven, dat JEZUS niet GOD de Zoon, evenals
vastgesteld,
GOD de Vader, maar een wezen van minder sooort, slechts "de Zoon van God" is!
niet tevreden

Van

geloove
der eeuwige

waarheden,

afschuw

van

in den
alles, dat naar onrechtzinnigheid
der
der
revolutie
en
wettigheid
"ontlcenning
gezegende
berust"
of
wel
verkleefdheid
zijn "ingekankerde
waarop zij

BILDERDIJK's
zweemde en zijne

1) FICHTEwas in 1794professor in Jena geworden. In de jaren 1798 en '99 viel de "cause c6l?bre"
waarop B. doelt, en welke de aanleiding tot FiCHiE'sontslag werd. Van atheisme beschuldigden gedwongen,
de uitgave van het door hem geredigeerde ,Philosophisches Journal" te staken, richtte hij, juist toen er kans
was, dat de zaak in der minne geschiktzou worden, een geheel ongemotiveerd,ontactvol schrijven,aan het
curatorium der universiteit,waarin hij met zijn ontslag en dat van vele docenten dreigde. De regeering kon
zich dit niet laten welgevallen- ook GoETHEstemde in den staatsraad tegen F. - en verleende hem zijn
ontslag. In den tijd, dat hij in Jena verblijfhield, ontwikkeldeF. zijn "Wissenschaftslehre".Welk boek KINKER
had aangeraden is niet uit te maken. MisschienFICHTE'S:Die Grundlage des Naturrechts nach
BILDERDIJK
Principien der Wissenschaftslehre",dat in 1796,of Das System der Sittenlehre", dat in 1798 verschenenwas.
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aan het vernietigd stelsel van list en geweld", waarvan bij zijnde verbanning
sprake
de
Het
beide
welke
is
een
was geweest,
maar
zijne
zijn
stap.
eigenschappen,
en die hem in de
als zijne grootste deugden hebben aangemerkt
bewonderaars
hebben gemaakt.
obscurant"
Over
tot "den grootsten
oogen zijner tegenstanders
in verband met een mogelijken
nu tot de Bataafsche
Republiek,
houding
in
aan KINKER van 29 Januari
een
in
schreef
brief
het
vaderland,
hij
terugkeer
van den veranderden
poliop de hoogte gebracht
1799. Deze had hem blijkbaar
dat
er
in
de
na
in
toestand
het vaderland;
tieken
Decembermaand,
vorige
Lichaam een algemeene politieke
discussies in het Vertegenwoordigend
belangrijke
zijne

waaronder
ook de verbannenen
waren,
begrepen
I) was uitgevaardigd,
ouden
welke
een
afkeer
van
den
mits zij een verklaring
regeeringsvorm
aflegden,
inhield. Dat hij dus maar het beste deed, als hij zich neerlegde bij den bestaanden
of democratiseerde,
zich republicaniseerde
moest hij dat
Als iedereen
toestand.
amnestie

ook maar

doen.

uit te leggen. Zij,
op dit schrijven is verschillend
in
zich
heeft
met
dat
die van meening zijn,
BILDERDIJK
platen verbannen",
1795
te ontvluchten
en tijdens
geen ander doel, dan om zijn vrouw en schuldeischers
ter
wille
van
de
rol
niet
van
martelaar
Oranje
onverdienstelijk
zijn ballingschap
BILDERDIJK's

antwoord

en geloofsovertuiging"
gespeeld heeft, zij zullen door BILDERDIJK's antwoord aan
zullen zij,
haarbreed
van hun vroegere opinie afwijken. Daarentegen
KINKER geen
aan de Provisioneele
in Maart 1795 den ambtseed
die BILDERDTJK's weigering,
karaktervolste
af te leggen, als de schoonste,
2) daad van zijn
Representanten
kunnen
leven bewonderen, in genoemden brief nieuwe stof voor hunne bewondering
allereerst
een
welke
citeeren
de
laatsten
Voor
vinden.
BILDERDIJK's
wij
passage,
aard behelzen;
van zuiver ideedlen"
in het vaderland
bezwaren tot terugkeer
achter alle anderen genoemd staan:
welke echter wel wat opmerkelijk
"du reste, mon tres cher, il y a encore une remarque a faire; quoique degage de mon
serment fait a l'ancienne constitution, vous m'avouerez, que selon mes principes, je ne puis
pas regarder les republicains d'apresent comme s'6tant acquis les droits qu'ils exercent, d'une
maniere juridiquement juste: je n'y puis donc participer sans participer ex Post facto à leur
injustice. Qu'ils soient reconnus dans une paix universelle, et que la maison princiere renonce
a ses droits; ce-cera alors que je le pourrai, mais tant que cela n y'est fait je ne vois pas
moien de le taire salva conscientia, quoique je voudrois le pouvoir".

1) Zie Besluiten der ie Kamer, December '98, bldz. 395, en over de discussies:Dagverhaal van het
VertegenwoordigendLichaam, De III pag. 375 399.
pag. 79: ,Beslist, ja vierkant,
2) Zie b.v. POSTMAin het verzamelwerk:Mr. WILLEMBILDERDIJK,
als calvinistischNederlander,geplaatst tegen de revolutie en het revolutie-beginsel.
heeft zich dus BILDERDIJK,
Want zijn daad in Maart 1795 was niet, gelijk men het wcl heeft voorgesteld,een handelen naar den indruk
van het oogenblik. Die daad ligt geheel in de lijn van zijn leven".
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Wat

verder

raad aangaat om zich maar met de groote hoop mee
Als iedereen
Muhij wil het graag doen, maar passief.
om onder de Muzelmannen
wil hij zich wel onderwerpen
te

KINKER's

te democratiseeren.....
zelman wil worden,

van alles, wat hunne wetten verbieden,
maar
en hij zou zich onthouden
hen
er
niet
zich
met
te
en
men
heeft
houdt
dat
van
onrecht,
hij
van,
besnijden,
zoo
dat
van
als zijn gestel
hem te eischen,
sterven zou.
hij er onmiddellijk
is,
zou
een
onder
de
Muzelmannen
zooals
is
het
onder de
vreemdeling
hij
Hij
zijn,
zou
de
van zijn tijd. Hij
een vreemdeling
onder
Socinianen
Republikeinen
zijn,
te leven

van de zwakke
en koninkrijkjes
van zijn
de regeering
vorstjes
om
te
dat
zelf
een
verdorven
eeuw.....
willen,
hij
Republikein of een zwalr,
despotisch
vorstje werd, dat zou te veel van hem gevergd zijn.
Overigens
zijn er voor BILDERDIJK bezwaren van nog anderen aard, waarvan
wij echter het gewicht moeilijk kunnen inzien. BILDERDIJK zelf acht ze het belangrijkste en plaatst ze geheel vooraan:
onder

evenals

maar

,

"Par raport a 1'acte de civisme. Vous me dites que pour l'obtenir il ne s'agit que de
declarer une aversion contre la vieille constitution; qu'assurement je puis declarer en bonne
conscience, puisque personne au monde ne peut etre plus persuade je ne dirai pas de ses
defauts, mais de son defaut de principe; et quoique je m'ai trouv6 oblige en conscience de
la soutenir, je n'ai jamais deguise que selon moi c'etoit la chose du monde la plus absurde,
la plus contradictoire et la plus ridicule. Mais ce n'est pas cela ce qui m'embarasse. Tout
ce pui pourroit s'opposer dans moi a 1'aveu qu'on exige, seroit d'ailleurs oto tout a fait si
j'etois degagé formellement par le P. de toute obligation du serment de 1787. - Ce qui me
revolte audessus de toute expression, c'est d'avoir part au gouvernement, comme je 1'aurois
par le civisme, dans la Republique actuelle. Je n'ai jamais pu m'occuper de politique, je n'ai
jamais voulu d'etat ou d'emploi, qui m'entroit dans le cas de devoir m'en m?ler: je deteste
tout ce qui y a raport et (dans un mot) je ne puis vivre si je ne sois exempt de toute existence
politique. Voila le grand mal: un mal que j'ai contracte de ma premiere enfance, et dont je
ne guerirai jamais. Qu'on qualifie cela d'opiniatret6, de betise, si l'on veut, je conviendrai de
tout, maisje ne supporterois pas la vie si je devrois me meler du gouvernement, meme dans
la moindre chose".
Uit deze woorden

blijkt, dat BILDERDIJK of door KINKER verkeerd was inder zaken had. In artikel 10 van de
onjuiste
voorstelling
gelicht,
echter kan, als Bataafsch
Grondwet van 1798 staat te lezen: "Niemand
Burger,
invloed
het
bestuur
der
eenen daadlijken
oefenen, tenzij hij in
op
Maatschappij
het openbaar
der Gemeente,
waartoe hij behoort,
Stemregister
zig hebbe doen
of zelf

een

I I : "Zij, die zig mogen doen inschrijven in zoodanig
moeten hebben de navolgende vereischten, ....., b: Dat zij in handen van
Stemregister,
van het Plaatslijk
den voorzitter
Bestuur hebben afgelegd, en geteekend,
de na-

inschrijven,

volgende

enz."

En in artikel

Verklaaring:

Volk voor een vrij en onafhankelijk
Volk
"Ik houde het Bataafsche
en beloof aan Hetzelve
trouw. Ik verklaar mijnen onveranderlijken
afkeer van
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de Aristocratie
en Regeerilighet Stadlzoaiderhk
Bestuur, het Foederalisinus,
loosheid, enz."
Ten slotte artikel 12: "Aan ieder soodanig
Burger zal, door het Plaatslijk
eene
Acte
van
bedoelde Acte de Civisme)
de
Bestuur,
uitdruklijke
Burgerschap
(d.i.
en Secretaris
om niet worden afgegeven".
door den Voorzitter
onderteekend,
Zooals

in
had BILDERDIJIK, als hij als banneling
wij hiervoor opmerkten,
wenschte
het vaderland
terug te keeren, slechts "une aversion contre la vieille
aan den dag te leggen, eene verklaring, die, hoewel eenigszins gelijkend
constitution"
Bataafschen
burger, niets te maken had met
op die van den stemrechtbegeerenden
waarvoor hij zoo vreesde. En waarom
die "Acte de Civisme",
vreesde
hij dien
zou worden. te stemmen, en aldus een
zoo? Omdat
hij door dezen gedwongen
actief aandeel in het bestuur van den door hem verfoeiden staat te nemen. Want
slechts dit stemrecht kon hij bedoelen, toen hij over "avoir part au gouvernement"
Meende
wat hij hier neerschreef?
Geloove
wie
BILDERDIJK werkelijk
sprak.
dat hij den "Acte de Civisme" en de verklaring,
gelooven wil, Doch aangenomen,
geeischt, met elkaar verward heeft, m.a.w. dat hij meende,
bannelingen
een stemgerechtigd
dat hij door den terugkeer in zijn vaderland
burger zou worden,
meer geteld had, als hij
dat zijn leven geen rustig oogenblik
en aangenomen,
wie dan nbg kan BILDERDIJK
werkelijk eens ter stembus had moeten gaan.....
voor zoo naief houden, dat hij werkelijk zou gemeend hebben, dat ieder Bataafsch
van

de

moch! stemmen, ook ?noes! stemmen en daarmede
zijn rust en levensburger, die
offer
Ook
KINKER
had
aan
de
ten
een te hoog denkbeeld
brengen?
politiek
geluk
van zijn vriend, om op zoo iets in te gaan.
omtrent de verstandelijke
capaciteiten
BILDERDIJK begreep dit wel en schreef schielijk achter 't vorige aan:
"Mais peutde civisme
etre que vous pourrez me dire qu'il y a de différentes
especes
(car
et
moi, je n'ai pas meme la moindre idee de votre nouvelle constitution)
S'il y en a, vous me ferez un plaiser
qu'il y a je ne sais quelles exceptions.
extr6me de me 1'expliquer."
pour

Wie in de voorstelling
der zaken, door BILDERDIJK gegeven, niet aan zijne
moet
wel aan zijne oprechtheid
kan,
gelooven
twijfelen. Immers, hoe
van zijne politieke
De verhouding
verhield hij zich in 1799 tot zijn vaderland?
was
veel
in de vier jaren
tot
veranderd
zijne maatschappelijke
positie
overtuiging

naieveteit

de eerste geweest,
van zijn ballingschap.
Toen, in 1795, was het voornamelijk
die hem er toe gedreven had, zich tegen den geest van zijn tijd te verzetten en
het dient erkend
te worden zich een vonnis op den hals te halen, dat doordat
inhield.
terug

het hem van vrouw
Maar

en schuldeischers

verloste, veel aangenaams
in zijn
dat hem weerhield,

in 1799? Wat was het toen,
Was het nog wel die oude politieke

te keeren?

overtuiging,

voor hem

vaderland
welke bovendien
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met

een

onwaarschijnlijken
de koele argumenten

versterkt moest
worden, om
angst voor stemrecht
en voorstellen van zijn vriend van kracht te blijven?
niet van zijn eerste vrouw gescheiden, met een andere

tegenover
Of was het, omdat hij, nog
met wie hij zich toch
leefde, die hij voor geen geld ter wereld wilde verlaten,
waar
bovendien
in
Holland
vertoonen
kon,
zijn oude schuldeischers,
bezwaarlijk
bereiden zouden?
BROMET voorop, hem een minder aangename
ontvangst
dat hij de stadMen moge BILDERDIJK gebrek aan eerlijkheid
verwijten,
in
had,
top geheschen
houderlijke
vlag, welke hij vroeger zoo hoog en trotsch

mede te
gebruiken
ging om er een smokkel-lading
dwong,
aan
KINKER
in
niets
beslissen
'99
dekken, men vergete niet, dat zijn schrijven
van
en
die in '95
kan over het al-of-niet
gevoelens
overtuigingen,
oprecht-zijn

toen

de

nood

hem

is niet "semper
idem"
zelfs
BILDERDIJK's karakter
geweest,
bij hem voorzaten.
of verguizen,
bewonderen
niet binnen vier jaar. Zij, die hem om zijn ballingschap
aan
dit
overzicht
zooals
het
van
doen daarom verkeerd,
onderstelden,
begin
wij
aan
aan
KINKER te
of
vermelde
contra"
waarde
te groote
mededeelingen
,,pro
hechten.
Hiermede

is wel het voornaamste

medegedeeld,
Daar komen

dat de

26

brieven

dezer

aan belangrijks
bevatten.
nog ontelbare klachten in
verzameling
haast
miserabele
voor, over zijne
gezondheid:
geen schrijven of hij is, hetzij hervan een ziekte, welke hem "a deux doigts de la mort" gebracht
stellende
heeft,
van
een
omdat
de
verzuimd
aan
de
vorige,
geneesheeren
nawerking
hetzij lijdende
te purgeeren
en ader te laten; maar deze klachten
hem naar behooren
hebben
in al zijne brieven, dat deze geene aanleiding
zijn zoo gewoon en gelijkvormig
Hetzelfde zou mogen gelden van de meer speciale
bespreking.
geven tot bijzondere
waarvan
leven
die
hem
ziekte,
zijn
lang gekweld
heeft, de Teisterbandwaan als niet 66n brief aan KINKER
te constateeren
ook overal de symptomen
zijn
(van 6 Juli 1798) hierover letts bevatte, dat ook voor andere zaken van gewicht
tot zijn 17 jaar jongeren
broeder ISAAC
n.l. zijne verhouding
is. Het betreft
van
elders.
van
teeder
Dat
later
verre
wisten
deze
was,
30 April
BILDERDIJK.
wij
1818 schreef
tegen mijne vrouw
hij aan VALCKENAER: "Zijne kwaadaardigheid
en kinderen heb ik volkomen leeren kennen, en die drijft hem alleen; ook weet
en hij moet niet gelooven, dat ik zijn zwarte ziel niet doorzie". Later
1)
spreekt hij nog over hem als "de eerlooze hondsvod."
vreesde BILDERDIJK toen, dat Isaac de onwettigheid
van zijn
Klaarblijkelijk
SCHWEICKHARDT
eventueel
tot
CATHARINA
wetend, bij
overlijden van
verhouding
ik, waarom,

II 182.
KOLLEWIJN
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zou maken op diens erfenis. Doch reeds in 1798
zijn ouderen broeder aanspraak
ISAAC was blijkbaar,
was de verhouding
meer dan zijn broeder, tot
gespannen,
de democratie geneigd. BILDERDIJK kan niet "la moindre confiance, ni la moindre
aan
amitie"
petit dr6le de frere" schenken.
Zijne correspondentie
gedurende
a tel point, qu'il
heeft hem geleerd, "qu'il a l'âme corrompue
enkele maanden
tout pur domine dans ses lettres,
"le carmagnolisme
et detestable a
mes yeux, que je voudrois pouvoir le
La derni?re Lettre qu'il m'a ecrite, est tout sansculotte,
raier de ma genealogie.
d'etre brulee des mains du bourreau".
et meriteroit
zelf, zonder er bij te
en verdorvenheid
van de laagheid
van het
denken, brengt een nieuw staaltje
doit

faire

et le rend

karakter

horreur"......
tellement odieux

zijn broeders

aan.

"I1 (nml. ISAAC)n'a pu, sans violer les loix de famille, que notre maison a etablie et
qu'elle a suivie par toutes les siecles qu'elle subsiste, et sans s'en rendre le rebut, et 1'execration ; il ne peut, dis-je accepter la Cappelanie que notre bonne vieille de Tante (qui
n'entend rien dans tout cela, et qui n'y pense pas malice) vient de lui conferer; mais il
etoit de son devoir de me l'offrir pour Elius, comme etant le chef de famille apres moi; vu
que dans les successions lineaires le frere cadet ne vient en consideration tant que le ligne
de l'Aine subsiste, - Voila un trait qui marque pleinement la noirceur de son ame. Et c'est
la cclui, qui par droit de famille devroit etre le protecteur, le tuteur et l'appui de mon fils ;
qui lui doit loiaute et fidelit6; comme au seul chef, qu'il doit reionnaitre sous le soleil, et
dont il est ne le sujet. - Non mon tres-cher, jamais ma famille n'a produit de tels monstres:
malgré la perte de nos possessions, toujours nos chefs de famille se sont maintenus dans leurs
anciens droits vis-h-vis de leur parente, et personne de celle-ci n'a jamais manque au devoir
-"
que ses relations lui imposaient.
Met de capella1zÙ welke ISAAC ten nadeele van zijn neefje ELIUS zou hebben
aan het altaar der H. Driebedoelt BILDERDIJK een beneficie "gesticht
in de kapel, genoemd
naar GIJS>3EP?T BACK, in de St. Janskerk
te
vuldigheid
uit
bestaande
ofte
den
"de weyde
Camp gelegen bij 's-Herto's-Hertogenbosch,
toe
neffens de gemeene Steege
nae
achter
den
donck,
VLIJMEN
hoogen
genbosch
aanvaard,

Dit beneficie had genoemde
GIJSBERT BACK in 1455 bestemd voor de
aldaer." 1)
van zijn ouders. In de re helft der i6de eeuw kwam het aan de
nakomelingen
en in 1728 huwde ISABELLA PELGROM DE BIE met WILLEM
der
PELGROMS
familie
van WILLEbi BILDERDI JK. 2)
DUYZENDDAALDERS, den grootvader van moederskant
het patronaat-recht
berustte
van het beneficie van "het
BILDERDIJK'S jeugd
welks inkomsten
Backskoorke"
zij
bij FEMMETJE PELGROM DE BIE, zijn oudtante,
hem
Het
bracht
22sten
omdat
met
schonk.
Mei 1773,
hem den
had,
zij medelijden
In
stierf FEMMETJE
een
kleine
en
honderd
1783
vijftig
gulden
op.
jaarlijksch
In

PELGROM DE BIE en het patronaat

recht

werd

geerfd

door

de weduwe

DEBORA

I 7.
t) BACK'Sfundatiebrief, berustend op het AmsterdamschArchief, vermeld door KOLLEWIJN
I 76.
2) KOLLFVVIJN
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VAN SOEST-DUYZENDDAALDERS? de ,,bonne vieille de Tante", van wie BILDERDIJK
het patronaatsrecht
in zijn brief gewaagt.
Zij stierf in 1803, waardoor
overging
op WILLEM BILDERDIJK, den oudsten zoon harer zuster. 1)
Wat er nu precies in 1798 gebeurd is, dat BlLDERDIjK's verontwaardiging
in zulk een hevige mate opwekte, kunnen wij uit zijn brief niet geheel begrijpen.
van
Zooals wij hiervoor zagen, werd aan BILDERDIJK in 1803 het patronaatsrecht
van de "capellallÙ"
toegewezen. Deschenking
ISAAC, die in 1798 zou hebben plaats gehad, moet dus te niet
Wellicht
ook is er slechts sprake van geweest en is zij nooit werkegedaan zijn.
Aan het slot van de passage, die wij bespreken, komt BILDERlijkheid geworden.
de
democratische
DIJK nog op
neigingen van zijn broer terug; wij weten echter
te weinig van dezen, om hem geheel te kunnen begrijpen.
het "Backskoorke"
aan zijn broeder

krachtens

erfrecht

Pourquoi donc ce drole 1Ane s'est-il fait carmagnole tout de bon? Ill'est par principe ;
iI doit 1'etre; et s'il ne 1'est pas il n'en est que plus coupable; parcequ'il n'en est retenu que
par des considerations des plus indignes. - De grace, ne m'en parlez plus, et ne me faites
pas rougir pour mon pere defunt de lui avoir donn6 le jour."
over te
ISAAC belet zou hebben zich geheel aan het carmagnolisme
kan hem hierbij
Zijn ambt van "rijksweger"
geven, kunnen wij niet vermoeden.
toch niet in den weg gestaan hebben!
zonder betere gegevens
Wij laten deze vraag, welke, al was zij belangrijker,
Wat

niet op te lossen zou zijn, rusten naast de vele die in BILDEI2DIJK's brieven
Want vele punten
wachten.
aan KINKER nog op een antwoord
zijn er waarbij
eene
hadden
Hoe
was
grootere uitvoerigheid
mogen hopen.
bijvoorbeeld
wij op
die in
BILDERDIJK's meening over de allerbelangrijkste
politieke gebeurtenissen,

tbch

het vaderland

en buitenland

in '98 en '99 plaats vonden ? Slechts 66nmaal, in een
hooren wij hem reppen van den inval der Engelschen
de Berlin", over welke KINKER zijn opinie gevraagd had.

brief van 17 September'99,
in Holland en ,Ia Cour
Hij maakt eenige opmerkingen
zijn Mengelpoezie
er meer, waarover
van dit overzicht

van algemeenen
aard,
hem
die
spreken,
blijkbaar

te gaan
deze brieven

ons slechts

om dan spoedig weer over
meer interesseerde.
Zoo is
Reeds
in den aanvang
inlichten.

zuinig
dat deze geschriften
ons geen blik
wij de opmerking,
zouden gunnen in een intiemen
der
beide
vrienden.
Het
geestelijken
omgang
van philosophischen
inhoud uitgezonderd,
hooren wij BILDERDIJK niet
schrijven
vaak gewagen van de dichterlijke
en wijsgeerige
werkzaamheden
van KINKER.
In October '98 vraagt hij hem naar GABRIELLE DE FAYEL, het "Kattenspel"
dat
zoo'n grooten opgang gemaakt heeft. In April
1800 schrijft
hij "Votre
petite
maakten

1) t. a. p. 277 8de noot.
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et je languis beaucoup
m'a plu au dessus de toute expression
Mais
vous
m'annoncez.
pourquoi ne reprime-t-on
ouvrages
que
in zijn
Slechts in Januari
18og is hij uitbundiger
pas votre Orosma1t de
toen voltooid had. Dan, als KINKER een sterfgeval
lof over het werk, dat

Parodie

de 1'Ericia

de voir les autres

in de familie te betreuren
heeft, of zich verheugt ,,d'un nouveau fruit qu'(il) vient
dans le jardin du mariage",
hooren wij BILDERDIJK hem met enkele
Dit zijn vrijwel de eenige bewijzen,
woorden zijn deernis betuigen of geluliivenschen.
de cueillir

medeleeft.
dat hij met zijn vriend op afstand in gedachten
af
Toch zou men niet het recht hebben uit deze schaarsche
belangstelling
der beide vrienden in de jaren 1798 tot 1812
te leiden, dat de verstandhouding
iets te wenschen

overliet.

een hartelijkheid,
BILDERDIJK'S brieven
spreekt een voorkomendheid,
te kennen
van toon, die duidelijk
een dankbaarheid
geeft hoezeer hij het op
zoo
te
die
in
Holland
vriend
stelt
een
weten,
goed als hij zelf voor zijne
prijs
met
welke
onaangename
besognes BILzorg draagt. Als wij bedenken
belangen
vallen
en
welke
kwam
KINKER
voortreffelijke,
DERDIJK
op
nauwgezette wijze
lastig
Uit

hoezeer BILDERdeze laatste zich van zijn taak kweet, dan kunnen wij begrijpen,
DIJK zich aan zijn vriend verplicht moest gevoelen. Dat ook dit gevoelen voor
bewezen door het
was, wordt jammerlijk
BILDERDIJK aan verandering
onderhevig
dat hij jaren later den "tres cher ami" met zijn vriend VAN HEMERT
schimpdicht,
naar het hoofd

slingerde:

1)

van dwergen,
"Ja een misgeboort
Die Natuur in dronkenschap
Voor

een vastenavondgrap
Om een vrachtje mest te bergen,
tot een zak...
enz."
Samenknoopte

Ook in zijn vriendschap

is BILDERDIJK niet

Wat

vermelde

hebben

ten

slotte

brieven

idem"

"semper

omtrent

gebleven.....

BILDEBDIJK zelven

aan

het licht

gebracht ?
Voor zoover

met KINKER van zakelijken aard was,
zijne correspondentie
was er weinig, dat hem ons als mensch of dichter beter heeft doen kennen. Wij
zagen hem rekenen, tobben, besluiten nemen, zooals elk gewoon mensch in dergepleegt te doen.
lijke omstandigheden
Daar, waar zijn karakter
zelfs
wijzen van zijn onschuld,
1) Kollewijn11 274.

ter sprake
geen

kwam,

konden

verontschuldigingen

de stukken
voor

zijn

geen bezoo vaak
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het moest blijken,
gedrag in beruchte kwesties bijbrengen.
Integendeel,
van
den
eersten
in de
verachtelijke
houding
tijd zijner ballingschap
daarop
volgende
jaren naar onze meening zoo mogelijk, nog onoprechter,
nog
werd
In deze brieven zelve vinden wij weinig licht,
dan voorheen.
onwaardiger
dat de zwarte schaduw op zij n Brunswijksch verblijf gei%.orpen kan doen verbleeken,

besproken
dat zijne

ook niet. Er is genoeg getracht BILDERDIJK's
misslagen uit zijn karakter
te verklaren
en daarmede
en uit de omstandigheden
tevens te verontschuldigen.
het aantal dier pogingen
met eene te vermeerderen.
Laten wij niet beproeven
laten wij aan den man, die, evenals wij, van vermelde
Het slotwoord
't Behoeft

moest
wij moeizaam waarheid en verdichtsel
nam, die evenals
en vriend
van BILDERDIJK, het best tot oordeelen
schiften,
die, als tijdgenoot
In
der
den
Recensenten"
was.
"Recensent
bevoegd
1) zegt JOHANNES KINKER het
't welk ook op den
uit onze brieven
geest die
volgende van BILDERDIJK's karakter,
'
is
:
spreekt toepasselijk
en, men mag wel zeggen, rustelooze
levendige,
ligt ontvlamde,
"Zijne
dikwijls elkander
schiep hem, nu deze dan weder andere,
verbeeldingskracht,
en
niet
alleen
in
zijne letterkundige
wetenschappelijke
inzichten,
verdringende
brieven

kennis

die tot zijnen toestand
en persoonlijke
belangen
studien, maar ook in zaken,
van
en
was
leven
een
wanneer
daarin
Ook
behoorden.
jictiëll;
aaneenschakeli:ng
zijn
had doen gelden,
kwam
voor waarheid
hij eenmaal deze fictien en opvattingen
niet
verstaan
wel
te
gemakkelijk
terug."
openlijk,
hij daarvan,
Wat KINKER hier met schoonklinkend
wijsgeerige
aanduidt,
bewoordingen
tot
minst
en
ons
het
eer
het
meest
welke
is de eigenschap,
BI1.DERDIJK
gestrekt,
heeft. Men zou haar ook een andere,
zijner brieven bemoeilijkt
bij het onderzoek
het bedoelde tot uitdrukking
rechtstreekscher
kunnen
geven, die
prozaischer benaming
bracht.
woorden trachten toe te
Laten wij echter niets aan KINKER's vriendelijke
ons
van
oordeel
voor
blijft
groote beteekenis.
Hij
Zijn
voegen of te veranderen.
is het, die wellicht beter dan eenig ander BILDERDIJK als mensch en dichter heeft
een menschenleeftijd,
als vriend,
waar hij hem gedurende
kunnen doorgronden,
en in zijn zwakheid
vijand, in zijn sterkte
woorden spreekt een hooggestemde
Uit KINKER's
kon, omdat hij veel begrepen had.

zoowel

als

1) XXXI ie stuk.

heeft kunnen
geest,

gadeslaan.
die veel vergeven

DE

IN

SCHILDERIJEN

HET

TE

HOFJE

MEERMANSBURG

LEIDEN
DOOR

G.

AN

de

KNUTTEL

Oude
toch

I maar
renaissance,

I middendeur
schild
,een

Vest

WZN.

te

staat in
Leiden,
een
gevel uit de
rijken stijl
van het einde der zeventiende

eenvoudigen
Hollandsche
eeuw.

Een

met bekroning
van gebeeldhouwde
wapens en
in
met
letters het opschrift
ineengestrengelde

wordt ter weerszijden geflankeerd door den
I Meermansburg,
telt drie ramen. De klink van
` raam. De bovenverdieping
komt men in een ruime vestibule,
de zware deur lichtende
kant een bruin houten getimmerte.
aan iederen
Dat ter

wit

met
gepleisterd,
als lijkenkamertje,
waar de overleden bewoners
van
diende
rechterzijde
vroeger
om
in
werden
hun laatste
rusthet hofje werden gebracht tot dat zij gehaald
een
te
Links
worden.
groot gepolychromeerd
hangt
houten wapenplaats gebed
van het geslacht MEERMAN.
schild met blazoen en helmteeken

door dan komt men aan een kort vrij breed
de vestibule
Deze vertoont
nog in
straatje dat voert naar den ruimen hof van de stichting.
veel
boomen
en
den
hoofdtrekken
vorm,
heesters, grasoorspronkelijken
geheel
Gaat

men
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randen
midden
pomp,
stichter

die loopen van ieder der vier zijden naar het
in een vierhoek rond om de oude hardsteenen
MEERMAN op den burcht, ter herrinnering
aan den

langs rechthoekige
paden,
en daar weer samenkomen
bekroond
van

den

door

het

hofje, MAERTEN RUIJCKHAVER MEERMAN en zijne huisvrouw
is oud doch de pomp zelf werd hernieuwd.
HELENA VERBURGH. Dit naamteeken
Rondom dit stille vriendelijke
binnenplein
liggen de acht en twintig
eenvoudige

huisjes, waar oude vrouwtjes zich voor niet veel geld kunnen inkoopen, of ingeals er plaats
kocht kunnen
de rest van hun
worden,
is, om onbeleommerd
van
onder
het
waakzaam
toezicht
den
te slijten
portier, die in het
dagen
is het familiehuis,
waar een heel
huisje woont aan het straatje, links. Rechts
gezin in wonen kan. De gevel aan het einde van het pleintje heeft nog in het
houten versiering uit het begin der achttiende eeuw.
midden een eenvoudige
Als men van de straat komt is rechts in de vestibule een deur die toegeeft

gang

tot

een
houten

groengeverfde
in de stichtingsacte
dat de portretten

kraakzindelijke
deur.
Deze
van

van

wenteltrap,
leidt in de

welke

voert

naar

een
Reeds

Regenten-kamer.
het hotje, van 1681, bepaalde
MAERTEN MEERMAN
hem en zijne familie moesten gehangen worden in deze

die nu het eigendom van de stichting
portretten,
een
in een
vormen,
paar na die wegens
plaatsgebrek
nog, op
hangen
daarnaast
klein habinetje
zijn, doch ook geen leden van het geslacht
geborgen
MEERMAN voorstellen.
was niet bekend wie zij voorstelden.
dezer portretten
Van het meerendeel

kamer.

De

negen

en

houten
deur

twintig

daar

Een
die

taak
daarvan samen te stellen was de aangename
Catalogus
onder zijn vriendelijke
MARTIN mij opdroeg te volvoeren
en
de
Heeren
van
het
van
Regenten
Hofje.
leiding, op gezag

beredeneerden
Prof. Dr. W.

hulpvaardige

is een ruim, statig vertrek, met ter weerszijden,
naar den
De regentenkamer
en naar de zijde van het Hofje, twee groote ramen met kleine ruitjes,
straatkant
In het midden van
het zonlicht kunnen buitensluiten.
waarvoor groene gordijnen
een
bevindt
zich
de deur,
schoorsteenmantel.
den muur, tegenover
grijs-marmeren
is wit gepleisterd
en draagt gebeeldhouwd
in het midden
schoorsteenboezem
DER
en
GOES
daaronder
het wapen van de familie VAN
links, boven elkaar, de
MEERMAN en GAEL, rechts die van VAN LEYDEN en
van de familie's
wapens
die
hebben
de regenten uit die geslachten,
MEERMAN-VAN DER GOES. Blijkbaar
De

waren aan het geslacht MEERMAN, in het midden der achttiende
geparenteerd
dan vrijwel gelijktijdig
eeuw deze wapens doen aanbrengen,
regenten
aangezien
In het midden staat de tafel op zwaar Oudvoorkomen.
uit al deze geslachten
stoelen met buikpooten en met rood trijp bekleed.
daaromheen
Hollandsch
onderstel,

allen
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de

Boven

eikenhouten

lambriseeringen

hangen

de portretten

op rood trijp

tegen

de wanden.
Ie, de groep MEERMAN,
schilderijen
zijn in vier groepen te scheiden :
2e. de groep V. D. GOES, 3e. de groep VAN Evs, 4e, twee schilderijen,
regenten
uit de Ige eeuw voorstellende.
Spoedig bleek dat de schilderijen
in den catalogus
van I tot XVII behooren
hieronder genummerd
tot degenen die door den stichter
De

aan het hofje nagelaten
zijn. (Groep I, enkelen zouden ook nagelaten kunnen zijn
door zijn broeder Mr. JOHAN MEERMAN, terwijl, indien mijn vermoeden juist is dat
No. XXVII I voorstelt DIRK GERRITSE MEERMAN, ook dit schilderij tot de eerste
No. XVIII tot XXVI zijn later aan de verzameling
groep behoort). De schilderijen
door een lid van de familie VAN DER GOES, n.l. een afstammeling
toegevoegd
van WILLEI?i JAN VAN DER GOES, wiens moeder HESTHER VAN EYS Was en die
uit dat geslacht (groep 3) kon bezitten. No.
portretten
voor en No. XXIX is een modern
XXVIII stelt Mr. P. G. HUBRECH°r
van
hand
BRA?,IINE
de
van
mevrouw
GRANDMONT-HUBRECHT.
regentenstuk
De hierbij gevoegde
stamboom
tusschen de
geeft duidelijk de betrekking
aan
MEERMAN
en
DER
en
in
welke
VAN
GOES
tevens
de
geslachten
betrekking
Westreeniamum
tot den stichter van het
MEERMAN van het Museum Meermanno
dus

Hotje

zoodoende

de

drie

staat.

heeft betrekkingen
tot het geslacht
Ook het Deutzenhofje
te Amsterdam
dat eenigen der op den aldaar aanwezige portretten voorMEERMAN. Men vermoedt
Ik kon echter in geen hunner de
leden van dit geslacht zijn zouden.
gestelden,
men
te
trekken
moet, om het aanknoopingspunt
terugvinden.
typeerende
Echter,
terug gaan voor den stichter van het MEERMANS hofje.
vinden, ook twee generaties
Raad
AGNETA DEUTZ namelijk huwde GERRIT FRANSSE MEERMAN (1627-1668,
van Delft). Deze was een zoon van FRANS DIRKSE MEERMAN, wiens vader DIRK
GERRITSE MEERMAN
een oud-oom
catalogus,

misschien
was van den stichter

voorgesteld
op No. XXVII van dezen
van Meermansburg.
Op het Deutzen-

met de wapens van MEERMAN en
nog mooi oud zilverwerk
is uit het gezin van GERRIT FRANSSE
niet afkomstig
echter
en
IX
van onzen Catalogus),
maar uit dat
DE
BYE
en
MARIA
MEERMAN
(VIII
van AGNETA DEUTZ, want FRANS DIRKSE MEERMAN was
van de schoonouders
zich

hofje bevindt
DE BYE, hetwelk

met MARIA IJSBRANDSDR. de BYE, een nicht van de andere MARIA DE BYE.
gehuwd
heb ik aanHoe het geslacht HUBRECHT met het geslacht MEERMAN samenhangt
XXIX
vinden
kan welke
men
No.
het
bij
terwijl
schilderij XXVIII,
gegeven bij
de betrekkingen
zijn tot het geslacht SIEGENBEEK VAN HEUKELOM.
wensch ik nog mijn dank te
Alvorens nu over te gaan tot den catalogus
betuigen

aan

allen

die

mij

bij

dit

werk

geholpen

hebben,

aan

Prof. Dr. W.
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en vriendschappelijke
MARTIN voor zijn hulpvaardige
leiding en voor de medewerking
in de eerste plaats van Jhr. J. G. V. D.
van de Heeren
ondervonden
regenten,
die
heeft bij het genealogische
VAN
zeer
welwillend
GOES
NATERS,
mij
geholpen
van mijn werk. Verder
aan de welwillendheid,
ben ik veel verplicht
gedeelte
C.
HOFSTEDE
GROOT
in
DE
waarmede
Dr.
mij inzage
zijn aanteekeningen
gaf,
ik ook heb tegenover
Dr. A. BREDIUS. En tenslotte
welke zelfde verplichting
en Mevrouw VAN LOON te Amsterdam
en Dr. SIEGENBEEK
ik Jonkheer
voor hunne hulp te betuigen.
VAN HEUKELOM te Rotterdam
mijne erkentelijkheid
wensch

BESCHRIJVENDE

CATALOGUS

VAN

DE SCHILDERIJEN.

I MIEREVELT (atelier van MICHIEL JANSZ. VAN MIEREVEL'f?
te Delft.
geboren en werkzaam
van den stichter
GERRIT FRANSSE MEERMAN (?) 1541-16°9
(overgrootvader
en van 1584-16°9
schout van Delft, en
van het hofje). Hij was burgemeester
handel
dreef
omdat
werd,
hij
Corencoper
in granen,
genoemd. Aan zijn gestrenghij den bijnaam "Duivel van Delft".
een weinig naar rechts gewend en den beschouwer
aanziende.
Borstbeeld,
en gnjzend kort haar. Hij draagt over een
Bruine, grijzende snor en puntbaard,
en een platte pijpkraag.
zwart costuum een bruinen pelsmantel

heid dankte

Achtergrond
Links boven

donkergrijs.
den schouder

gemerkt:
Aetatis
Ao.

Paneel, 63 X 52 I/z.
Bruin houten lijst met gouden
II. Dezelfde

s3.

1592.
biezen.

(atelier van)
van No. 1.

.

Tegenhanger

AGNETA VAN SANTEN, huisvrouw
van GERRIT FRANSSE MEERMAN.
een
naar
links
aanziende.
Borstbeeld,
weinig
gewend en den beschouwer
het
een
wit
met
een
kanten
om
een zwart
mutsje
Zij draagt
zoompje
voorhoofd,
costuum met breede witte pijpkraag.
Achtergrond
donkergrijs.
Rechts

boven

den schouder

Lijst

63 X 53.
als van No. I.

N.B.

Uit de aanteekeningen,

Paneel,

gemerkt:
Aetatis
ss
Ao. 1593.

.

die Dr. HOFSTEDE DE GROOT over

het hofje
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maakte (in manuscript),
bleek, dat deze geleerde ook de nummers I en
Meermansburg
of
in
ieder
II aan MIEREVELT toeschrijft
geval aan zijn atelier of school. Vooral
No. II gaf hem zeer sterk dien indruk.
dat de nummers
I en II zouden voorstellen
GERARD
meening
door
FRANSSE MEERMAN en zijn vrouw AGNETA VAN SANTEN ben ik gekomen
den
maken
sterk
indruk
Deze
dat
de volgende
schilderijen
overwegingen.
zij
de

Tot

als tegenhangers
III en IV die
van de beide schilderijen
en ALETH VAN DER LAEN voorstellen.
Zij zijn echter
Daaruit zou moeten afgeleid worden
zeven en twintig
jaar vroeger gedateerd.
aandat III en IV later bij I en II gemaakt
zijn en dit is zeer waarschijnlijk,
Nu huwde de
zijn naar twee grootere
schilderijen.
gezien III en IV replieken

hebben

moeten

MAERTEN

dienen

RUYCKIIAVER

RUYCKHAVER met den zoon van GERARD FRANSSE MEERMAN en
ontstaan zijn. Het is daarom
wel in het zelfde jaar 1592, waarin deze schilderijen
voor hun zoon bij zijn huwelijk
zeer wel mogelijk dat de ouders deze portretten
deden maken. Tenslotte
typeert het achilderij No. I den voorgestelden
nog door
den bijzonderen
vorm van neus, die speciaal aan het geslacht MEERMAN eigen was.
dochter

van

dat deze schilderijen
Er zijn echter twee bezwaren
tegen de opvatting
GERRIT FRANSSE MEERMAN en zijn vrouw zouden voorstellen.
Ie. Staat op No. I Aetatis 53, Anno 1592, waaruit volgt dat de voorgestelde
in 1539 geboren
is. Uit de genealogieen
blijkt dat GERRIT FRANSSE echter in
kan men echter niet al te zeer vertrouwen
1541 werd geboren. Op deze genealogie
V
en
VI).
(zie bij No.
een familie2e. Bevindt zich op het Museum Meermanno-Westreenianum
inschrift
dat
het
met
het
heeft:
Aet.
Meermanwapen
portret
(echter ruitvormig)
en heeft
den cat.). Dit wijst dus op 1541 als geboortejaar
19. I56o (No. II van
dat hier GERARD FRANSSE MEERMAN afgebeeld
dan ook geleid tot de opvatting
vooris. Deze jongeling
lijkt absoluut niet op den op No. I van Meermansburg
is
niet
zeker
niet
de
samensteller
van
de
volstrekt
of
Echter
Genealogestelden.
vast te
gieen juist van het portret in Den Haag uit is gegaan om het geboortejaar
het
van
voor
bovendien
is
de
ruitvorm
vreemd
een
en
stellen,
wapen
mansportret,
zoodat het vermoeden,
dat het wapen er later bijgeschilderd
wordt.
is, versterkt
Ik meen dat deze bezwaren niet opwegen tegen de gegevens,
die mij tot
mijn opvatting

geleid

III. Dezelfde

van

hebben.
(atelier

van -)

Raad en Burgemeester
MAERTEN RUYCKHAVER WILLE1SSZOON. (I545-I620)
en van I6o6-I6I4
van
Holland
Gecommitteerde
Raad
ter Staten
Haarlem,

Hoogheemraad

van Rijnland.
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(Zijn
grootmoeder

dochter

GEERTRUID huwde FRANS GERRITSE MEERMAN en was de
van den stichter van het hotje).

een weinig naar rechts gewend en den beschouwer
Borstbeeld,
aanziende.
snor
en
kort
zeer
dun
boven
Grijze
puntbaard,
geknipt haar,
op het hoofd. Hij
draagt een zwart costuum en een mantel met grijs bont omzoomd hangt om zijn
Om den hals ligt een pijpkraag.
De achtergrond
schouders.
is donker grijs.
Links

boven

den

schouder

gemerkt:
Aetatis
Ao.

71I
1618

Paneel

62 X 5 2.
Lijst als van No. I.
(Zie verder noot bij No. IV).
(atelier van -)
van No. 3.
Tegenhanger

IV. Dezelfde

ALETH VAN DER LAEN NICOLAESDR., huisvrouw van burgemeester
RUYCKvan
NICOLAAS
VAN
dochter
DER
LAEN
en
ANNA
BOELESSEN.
JHR.
HAVER,
een weinig naar links gewend,
den beschouwer
aanziende.
Borstbeeld,
Om het hoofd heeft zij een wit kapje met kanten zoompje langs het voorhoofd.
als No. III.
Zij draagt een zwart costuum met bruin bont en een pijpkraag. Achtergrond
Rechts boven den schouder gemerkt:
Aetatis
Ao.
Paneel,

62 X S i,§.

75.
1616.

'

NB. No. III en IV
van zijn portretten
zoovelen

replieken
zijn waarschijnlijk
(zooals MIEREVELT er
van twee
te maken had) 1) of anders atelier-copieen
H.
V.
LooN
bevinden
W.
te
die
zich
Amsterdam.
bij Jhr.
Daarop
portretten,
voor benevens op ieder een later
komen zijn linker- en haar rechterhand
echter
aangebracht
wapen, links boven van hem, rechts boven van haar. De afmetingen
82 X 69 en 82 X 68.5. Ook zijn beide schilderijen
van JAN MIENSE MOLENAER, ook
in hun geheel gecopieerd
op een familiegroep
linkerhand
in het bezit van JHR. v. LOON, waar hij zijn
op een doodshoofd legt,
wat te kennen geeft dat hij reeds overleden was toen MOLENAER deze groep schilderde. Verder bevinden zich nog kopieen in het Rijksmuseum
(Ns. 1601 en t602),
daarvan

zijn

respectievelijk

in Oud HollandXXV
BULLETIN
van den Oudheidkundigenbond igcg, blz. 127en BREDIUS
1) Zie: MARTIN,
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respect. 79 X 65 en 78 X 64, en van No. III, zonder handen,
bij den Heer
W. NIJHOFF te 's Gravenhage.
werden
De origineelen
aan de dochter van RUYCKHA VER, die
nagelaten
met HANS VAN LOON huwde, welke ze dan ook deed copieeren door JAN MIENSE
MOLENAER op het bovengenoemde
familiestuk, waar deze VAN LOON met zijn
hun
zoon
met
Dit
zijn vrouw en kinderen
echtgenoote,
op voor komen.
stuk was te zien op de portretten-tentoonstelling
in Den Haag van 1903, waar
van RUYCKHAVER en zijn vrouw tentoongesteld
de portretten
naar deze portretten
een lid van het geslacht
miniaturen
bruiloft
ter gelegenheid
hunner
penning
gouden
vervaardigd,
ook

Ook

deed
Jhr.

H. W. v. LOON zijn.
In 1618 waren echter

maken
welke

bij den
ook bij

GEERTRUID RUYCKHAVER als haar echtgenoot
overleden.
heeft dan ook
Waarschijnlijk
FRAN?ois
om
Mr. GERARD FRANSSE MEERMAN, hun zoon, deze replieken doen vervaardigen
als
vermoedens
I
II
en
tenminste
de
omtrent
daarmee,
juist zijn,
mijn
portretten
van zijn vier grootouders
bij elkaar te hebben. In elk geval werden zij op geheel
GERRITSE

zoowel

MEERMAN reeds

als I en II (het
de veel grootere origineelen.
dezelfde

storven

maat

verschil

bedraagt

zoowat

V. CUYP (JACOB GERRITSZ. CUYP) 1594-1651
te Dordrecht.

I c.M.) vervaardigd

of 1652.

Geboren

van Leiden.
JAN PIETERSL. DE BYE, in 1616 burgemeester
MARIA DE BYE was de moeder van den stichter van het hofje.
snor
breede

iets naar rechts
Borstbeeld,
gewend
dun blond haar. Hij
en puntbaardje,
kanten

den beschouwer
draagt

een zwart

naar

en ge-

Zijn dochter

aanziende.

Blonde

costuum

met een

pijpkraag.

Achtergrond
ongelijk grijs.
Rechts naast zijn schouder

gemerkt:
Aetatis

69
CUYP
fecit
G.
J.
(ineen)
Ao. 1648.
Paneel,
Zwarte

74 X 60.
houten lijst.

VI. Dezelfde.
Tegenhanger

van V.

1) Zie: Catalogue de 1'expositionde Portraits Anciens, Juli tot i Sept. 1903,Den Haag.
DE GROOT.Meisterwerkeder Portratmalereiauf der AusstelDeze groep werd afgebeeld in: HOFSTBDE
tung im Haag r9o3.
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"

CATHARINA

WARMOND,

1 §77 ; huwde

geb.

22 Jan

1600 te Leiden

JAN

DE BYE (V).
iets
Borstbeeld,
zwart (weduwen?)

een

naar

links

gewend en den beschouwer aanziende. Zij draagt
en een eenvoudig
zwart costuum met stijve breede

kapje

pijpkraag.
Achtergrond
Links naast

ongelijk
de kraag
.

grijs.
gemerkt:
Aetatis

J. G. (ineen)
Paneel

1648.

74 X 60.
Dat

N.B.

70
CUYP fecit Ao

deze

mooie

schilderijen

behoeft

vrouw

burgemeester
JAN DE BYE en
Het was bekend
dat het portret

zijn
een

weergeven,
geen twijfel.
n-i VAN DER WERFF voorstelde.
Leidschen
De dateering
wees uit
burgemeester
in welke periode gezocht moest worden. Ik vond, dat in 1616 de grootvader van
den stichter van het hofje dat ambt vervulde I). Dat de voorgestelden
in nauwe
tot
den
stichter
stonden
voor
de
Groote
hand.
keuze
was er
familieverhouding
ligt
van dat echtpaar waren echter niet bekend, terwijl een
dus niet. De levensdata
het
archief
van het hofje aanwees dat zij in 1622 gehuwd waren.
in
genealogie
het onwaarschijnlijk
was dat hij dan in 1648 62
Dit scheen een bezwaar, aangezien
en zij zelfs 70 jaar oud zou zijn, terwijl MARIA DE BYE hun dochter is. Echter heb ik
dat die datum verkeerd is (een bewijs dat men ook weer niet te zeer
gevonden
af mag gaan). In de merkwaardige
afschriften
op die genealogieen
verzameling
van
Bode
1600

acten enzoovoort,
door den Leidschen
bescheiden,
bijeengebracht
RIJCKHUYSEN 2) vond ik namelijk (dl. I fol. 88) dat het huwelijk 22 Jan.
vond en bovendien
het geboortejaar
van CATHARINA WARMOND:
plaats

allerhand

1577 wat geheel
VII.

overeenkomt

Hollandsche

school

met het inschrift
tusschen

in het schilderij.

1630 en 1640.

ANNA GERRITSDR. MEERMAN (?) dochter van GERARD FRANSSE MEERMAN (I)
en AGNETA VAN SANTEN (II). Zij huwde 1607 met PIETER CLEMENSE BERCKEL,
bewindhebber
van de kamer der O. I. C. te Delft, die 1630 stief. Zij zelf overleed

1660 kinderloos.
Borstbeeld

draagt

een zwart

een weinig naar rechts gewend,
costuum met platte witte kraag

beneden aangehaald.
1) Zie RYCKHUYSEN,
2) Berustendin bet Oud-Archiefder GemeenteLeiden.

den beschouwer
en

witte

aanziende.

meermalen

Zij

gepofte
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mouwen.
dubbel

Zij heeft bruin kroeshaar
De achtergrond
parelsnoer.

Doek

en draagt
is donker.

een zwart

(weduwen?)

kapje

en een

76 X 62.
lijst, als No. V.

Zwarte

van FRANCOIS GERRITSE MEERMAN en GEERTRUID
N. B. De portretten
RUYCKHAVER ontbreken.
wat een verklaring
Zij zijn echter zeer jong gestorven,
ANNA GFRRITSDRzijn kan. Wel meen ik in VII het portret van zijn jongere zuster,
MEERMAN herkend te hebben.
Dit schilderij is echter bijna niet te beoordeelen.
zal er misschien meer van te zeggen
Bij een zorgvuldige
reiniging en restauratie
zich
een
van
zou niets
Dat
deze
vrouw
hier zou bevinden,
zijn.
portret
vreemds
hebben, als men nagaat dat zij in 1660, als weduwe, kinderloos
stierf,
op zeer hoogen leeftijd. Haar portret
van haar broeder, dat zijn de stichter
stelt een vrouw voor op ongeveer
5o
tusschen
te oordeelen
1630 en 1640.

kan dan gekomen zijn aan de afstammelingen
van het hofje en zijn broeders.
Het portret

jarigen leeftijd geschilderd, naar het kostuum
Dit komt uit, aangezien
zij in ?607 huwde.
Haar man overleed in 1630. Haar zwarte kapje kan wijzen op den weduwe-staat.
haar
Zij gelijkt zeer sterk op de vrouw, voorgesteld
op No. X, die waarschijnlijk
Haar
weer
den
ALETH
MEERMAN
voorstelt.
neus
heeft
FRANSDR.
tante-zegster
vorm voor het geslacht MEERMAN.
typischen
Vill.
± 1572–1657,
MR.
GERRITSE

RAVESTEIJN
werkzaam

aan
(toegeschreven
te 's Gravenhage.

JAN ANTONISZ. van RAVESTEIJN)

zoon van FRANCOIS
GERRIT
FRANSSE MEERMAN (1593-1638),
MEERMAN en GEERTRUYD RUYCKHAVER, vader van den stichter van
en vestigde zich te Leiden
Hij werd te Delft geboren, doch studeerde

het hofje.
als advocaat.

Hij was koppig van aard en maakte zich veel vijanden
van de Haarlemrnermeer
voor te stellen.

door de

drooglegging
iets naar rechts gewend, den beschouwer aanziende, met blonden
Borstbeeld,
en snor, zooals die in de periode van FREDERIK HENDRIK gedragen
puntbaard
werden.
Hij heeft blauwe
oogen en is gekleed in zwart costuum met zwarten
mantel,

terwijl

een breede
donker,

Achtergrond
Paneel, 75 X 60.
Oude houten lijst.
N.B. 1. Een
Meermanno
museum

en hooge

kanten

kraag

zijn hals

omsluit.

grijs-groen.

van hem op jongeren
portret
leeftijd bevindt zich in het
in Den Haag (No. 10) met een begin van
Westreenianum
aan
in den catalogus
eveneens
v.
RAVESTEYN
J.
snor,
toegeschreven
(afgebeeld
van het museum). Dit schilderij kan echter van ANTHONIE VAN RAVENSTEYN zijn.
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19°1 blz. 12§). Deze teekende
(Zie HOFSTEDE DE GROOT in Oud-Holland
van
het hotje aan: "MIEREVELT naar het schijnt". (aanteek. dr.
eertijds van het schilderij
HOFSTEDE DE GROOT).
is volkomen,
zelfs in de uitdrukking
en in de compositie.
gelijkenis
en wat korter geknipt, de trekken
Het haar is op de slapen wat dunner geworden
om oogen en mond groeven zich wat dieper in.
in alle opzichten
met het werk
zooveel verwantschap
Dit portret vertoont
De

van JAN v. RAVESTEYN dat ik het wel aan hem toe durf schrijven, daarin gesteund door
de meening van Prof. MARTIN en door de wetenschap dat RAVESTEYN meer Leidenaars
heeft o.a. burgemeester
BROUCKHOVEN en zijn vrouw thans in den Zakengeschilderd
met bovengenoemd
hal. Echter zou de groote overeenstemming
Haagsch
portret
VAN
voor
dit
stuk
als
ook kunnen
ANTHONY
RAVESTEYN
wijzen op
schepper.
school ongeveer
IX. Hollandsche
1640.
Misschien tegenhanger
van No. VIII.
dochter

van Mr. GERRIT FRANSSE MEERMAN (VIII)
MARIA DE BYE, echtgenoote
van JAN PIE'lERSZ. DE BYE en CATHARINA WARMOND (V en VI).

Borstbeeld,
heeft bruine

een

in

drie

naar links

oogen. Op het hoofd
zwart gebloemd
bruin

Zij
een
Zij draagt
is een breede strook
kraag
klein

weinig

lagen,

goud gebloemd.
en om den hals
met

gewend
een breed

en den beschouwer

en

aanziende.

wit kapje met kant omzoomd.
costuum met zwarten mantel. Van voren
Over de schouders
ligt een platte, breede
een drie maal

bezet

houdt

de

gewonden
kraag aan

Een
parelsnoer.
den hals dicht.

gouden
parelen
speldje
donkergrijs.
Achtergrond
Paneel, 75 X 61.
'
Oude houten lijst als van No. VIII.
van No. VIII? Ik weet het niet.
De
N. B. Is No. IX de tegenhanger
minder
te
kan
ook
het
van
veel
maar
dit
het
zijn,
geschijnt
schilderij
qualiteit
waarin het verkeert.
De formaten van
volg zijn van den minder goeden toestand
I cM. in de breedte).
beide schilderijen
Ook doet het stuk
zijn gelijk (verschil
van het groote
denken aan de middenfiguur
mij, juist in zijn slechten toestand,
in het Museum Booymans,
dat eerst onlangs aan RAVESTEYN toegekend
familiestuk
werd. Ook die figuur heeft dezelfde krijtige kleuren die vaag aan HONTHORST
herinneren.

Misschien

is

dit

een

dat ook dit schilderij van VAN
niet fijn genoeg geschilderd
is.
en mond een opvallende gelijkenis

vingerwijzing,
kraag daarvoor

RAVESTEYN is, hoewel toch de
Zij vertoont vooral in vorm van wenkbrauwen

met het portret van MAERTEN RUYCKHAVER MEERMAN en
Deze zijn de zoons van MARIA DE BYE.
zijn broers.

ook

met
eenigszins
Bovendien
lijkt de
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oogen eenigszins
op die van JAN DE BYE (V), vader van MARIA
neus
den
dezelfde als die van JAN DE BYE's echtgeis
vorm
van
de
DE BYE en
dat zij de
noote CATHARINA WARMOND (VI). Is het daarom niet waarschijnlijk
huwde
met
MR.
GERARD
die
FRANSSE
MEERMAN en
dochter van deze laatsten is,
de moeder was van den stichter van het hofje?
stand

van

de

X. Hollandsche

school

1648.

MEERMAN (?), geb. na 1593. Dochter van FRAN?OIS
GERRITSE MEERMAN en GEERTRUID RUYCKHAVER, jongere zuster van GERRIT
na den dood van haar vader in 1601 door
FRANSSE MEERMAN (VIII). In Haarlem
MAERTEN RUYCKHAVER opgevoed.
Zij huwde 5 Dec. 1621 met FRANCOIS HERin
VAN
en
woonde
Haar man stierfin 1639. Daarna
Amsterdam.
BERGEN
MANSE
ALETH

huwde
.

FRANSDR.

zij SIMON SIMONSZ. GOULART (t 1675). Zij overleed
Borstbeeld

een weinig naar links gewend,
costuum met platte witte kraag

draagt een zwart
roset op de borst. Op het hoofd
ter weerszijde
op de schouders

1 I Nov. 1680 kinderloos.

den beschouwer

aanziende.
Zij
in twee lagen en met een zwarte
een zwart (weduwen) kapje. Haar kroeshaar hangt
neer in een punt met een klein zwart strikje

Achtergrond
grijs groen.
Gemerkt rechts bovenaan :
ANo.

1648 ae

52.

Paneel 71 X s s.
Oude houten lijst.
N. B. Nummer X stelt een dame voor op 52 jarigen leeftijd en werd gein het jaar 1648. Dus is haar geboortejaar
schilderd
1596. Zij heeft zeer sterk
vooral
in
den
sterk
het Meermantype,
neus, den vrij breeden mond
sprekenden
is volgens Prof.
MARTIN vermoedelijk
en de kleine ronde kin. De schilderwijze
hand
als
het
van
DOROTHEA
en
van
zelfde
Haarlemsch
de
BERCK, 1641
portret
Haarlemsch
meester dat zich bevindt in de vervan een onbekend
H.
VAN
tent
Den
NEEDE (portr.
Haag 1903 No. 52).
zameling Jhr.
Nu werd ALETH FRANSDR. MEERMAN na haars vaders dood in Haarlem
gedateerd,

misschien heeft zij haar
Wel woonde zij gehuwd in Amsterdam, maar
opgevoed.
en in elk geval kan zij connecties
in Haarlem doorgebracht,
eersten
weduwtijd
is zii een jongere zuster van Mr.
die
stad
met
onderhouden
hebben. Bovcndien
FRANSSE MEF.RMAN, die in 1593 geboren werd. Haar eigen geboortede genealogieen
niet op gegeven, zal dus niet ver van 1596 at zijn.
datum,
dien tijd geEn ten slotte is zij de eenige vrouw uit het geslacht, die omstreeks
de
voldoet.
Ik
meen dus
aan
andere
door
dit
eischen,
boren, ook
portret gesteld,
GERARD

in

haar

gerust

ALETH.

FRANSDR.

MEERMAN te

mogen

noemen,

te meer

daar zij
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in 1680, 4 jaar
overleed.

voor

XI. Hollandsche

haren

neef,

school

den

stichter

van

Meermansburg,

kinderloos

1632.

PORTRET EENER JONGE VROUW.
aan.
Zij is iets naar links gewend en ziet den beschouwer
fijn-glimlachend
met een tooi van parelen en bloemen,
Het haar, over het voorhoofd kort-geknipt,
witte kleed met groene gestrikte
het geelgebloemde
ceintuur, de breede platte
in drie lagen met kant omzet, de loshangende
bleek vermillioen-rooden
kraag
en arm geworpen,
over haar rechter schouder
mantel
geven aan dit zeer lichte
iets wereldsch.
kleurige
portret
Op haar linkerarm,
eenigszins eigenaardig
hare
met
de
naar
boven
in de zijde drukt,
zoodat
zij
handrug
vingers
gebogen
Een kostbare driemaal gewonden
is een groen strikje aangebracht.
keten ligt om
met de rechterhand
houdt zij den rooden mantel voor zich terwijl
den linkerpols,
over den rechterpols een dubbel parelsnoer ligt. Zij draagt ook oorhangers met parelen.
is donker.
De achtergrond
en

Gemerkt

links

boven

den schouder

Doek

75.3 X 62.
Zwart houten lijst.
van de geheele
verN. B. Dit is wel het merkwaardigste
schilderij
MEERMAN
is
staat
Dat
een
voor
iet
of
wat
vast.
Trotsch,
zameling.
zij
mij
iets ondoorgrondelijks,
ziet zij den
met in haar geheele
wulpsch
uitdrukking
aan. Hare trekken komen bijzonder nauwkeurig terug op de portretten
MAERTEN RUYCKHAVEN, FRANCOIS GERARDSE en GERRIT
drie broers

beschouwer
van

de

GERRITSE MEERMAN. Vooral heeft FRANCOIS GERARDSE (XVI) met haar gemeen
trek om den mond. De geheele vorm van het gelaat, de
den eenigszins
zinnelijken
wat magere
onder de jukbeenderen
bij haar als vrouw natuurlijk wat
wangen,
maar
minder sterk, de dunne sensitieve
groote neus, de vorm van oogen en oogalles werkte mede om ons te doen vermoeden
dat zij de ongehuwd
kassen,
ge.
oudere zuster van deze broers zou zijn, GEERTRUID GERARDSDOCHTER
storven,
MEERMAN, het eerste kind van Mr. GERARD FRANSSE MEERMAN en MARIA DE BYE.
in lijnrechte
Dit is echter
met de jaartallen
tegenspraak
aangezien de
de geneolagieen
volgens
van deze jonge
voorkomen

in

GEERTRUYD onmogelijk
1623 geboren
1632
vrouw kon hebben. Het mocht mij niet gelukken

het
een

Onbekende Meester. --

V.
Portret eener jonge vrouw (1632).

179
andere

MEERMAN te ontdekken
die met dit portret te
geslacht
Wie
de
schilder
van
dit
zijn.
schilderij is, vermocht ik ook
uit te maken. Dat de H van de handteekening
niet HALS (die wel eens als
uit

dame

niet

het

zou

identificeeren

Deze zette de H trouwens
g6noeind
wordt) aangeeft lijdt geen twijfel.
nooit zoo. Wel is er een oppervlakkige
gelijkenis met MOREELSE, vooral in de
maar
van
is
dien
het
zeker niet. Zou de H soms kunnen
eveneens
schilderij
kleur,
van
wijzen op een van de zoons van HALS? Er is ongetwijfeld
eenigen invloed
den ouden HALS, bijvoorbeeld
in de handen en manchetten
en in de stelling en
van de oogen te vinden.
uitdrukking
schilder

XII. DE BAEN (JAN DE BAEN) 1633-17°2,
van JACOB BACKER. Sedert 1660 in Den Haag.

geb. te Haarlem.
Leerling o. a.
hofschilder
in Londen.
Tijdelijk

TIBERIUS,
JOHAN MEERMAN GERARDSZOON, bijgenaamd
GERARD FRANSSE MEERMAN en MARIA DE BYE ; broeder
Mr.

Mr.
stichter

zoon

van

van

den

van Leiden,
van het hofje, geb. 1624. 1656 Burgemeester
in 1659 lid
Lid van de Staten Generaal en
van 't College van Gecommitteerde
Raden,
in
Engeland.
Hij was een vriend van JoIIAN
herhaaldelijk
buitengewoon
gezant
DE VVITT en verloor na 1672 veel yan zijn aanzien.
Hij overleed in 1675 in Den
van
Aan
Raad
van
Domeinen
en norsch
als
de
Holland.
zijn heerschzuchtig
Haag
dankt

karakter

hij den bijnaam

TIBERIUS. Hij was een beschermer

Hij leunt, iets naar rechts
een kleurig
waarover
balustrade

Kniestuk.
op

een

en

gewaad
breede

langen

zwarten

mantel

gewend,

tapijt
ligt.
die zijn linkerarm

den

van geleerden.

beschouwer

aanziend,
een zwart
draagt
vrijlaat, om zijn hals een
een koord
met kwastjes.
Hij

door
toegebonden
platte
kraag,
tot over de schouders.
met
Zijn
gelaat,
lange pruik neerhangend
Gladgeschoren
steunt in den mantel terwijl
rechterhand
Zijn linkerarm
ligt op de balustrade.
bestaat uit een muur met een groen
zijn hand vrij neer hangt. De achtergrond
in avondbelichting.
met balustrade
en sculptures
gordijn en een landschap
eenvoudige

Rechts

op de balustrade

gemerkt
J. DE BANE fecit
1669

Doek

124 X IOI.§,
Achter op het doek

staat in zwarte letters geschilderd:

.
JOHANNIS MEERMAN,

gestorven
N. B.
Meermanno
afgebeeld

Deze schilderij
Westreenianum

in den Cat.).

is

repliek van No. 8 in het Museum
122 X 96.5,
van
1667, (afmetingen
Haag
heeft echter een anderen tegenhanger.

een getrouwe

in Den

Dat portret
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XIII.
.

Dezelfde.
Tegenhanger

van No.

DINA VAN NES, huisvrouw

XII.
van MR. JOHAN MEERMAN (No. XII).

den beschouwer
naast
Zij staat, iets naar links
gewend,
aanziende,
van
een
den ondersten
een
bewerkte
afsluitpaal
trapbalustrade,
waarop
koperen
bol, waar zij haar rechterarm
op legt. Zij draagt een zwart costuum met korte
mouwen die ieder met twee paarlen toegehouden
worden en de witte ondermouwen
doen zien. Boven de borst is een wit en zeer dun en doorzichtig
ondergewaad
Zij is rijk met paarlen getooid aan hals, borst, armen, ooren en in het
in kurketrekkerkrullen.
haar, dat neerhangt
.
blaast een gebeeldhouwd
Links op den achtergrond
knaapje met een visschenuit
een
hoorn
staart water
op den naam MEERMAN?) De achter(een zinspelling
links
een
niet
te
onderscheiden
die
bruinsteenen
wand schijnt te
duidelijk
grond,
zichtbaar.

vormen,

gaat naar rechts over in een landschap
Doek, 126 X 103.
Vergulde
XIV.

met hooge boomen

in avondlicht.

lijst.

Hollandsche

school

omstreeks

1650.

MAERTEN RUYCKHAVER MEERMAN, (Gerardszoon)
zoon van MR, GERARD
FRANSSE MEERMAN en van MARIA DE BYE Geb. 8 Mei 1627 te Leiden,
huwde
der O. I. C. der kamer van
1649 HELENA VERBURGH, was in 1656 bewindhebber
Delft en overleed 31Mei
1684.
welks

den dood zijner kinderen het hofje Meermansburg in
Hij stichte in 1681 na
naam zijn eigene en die zijner vrouw moesten blijven leven.
De naam RUYCKHAVER ontleende
MAARTEN
hij aan zijn overgrootvader,

WILLEMSZOON RUYCKHAVER, wiens

voornaam

hij tevens

droeg.

den beschouwer
aanziende.
weinig naar rechts
gewend,
bruin haar. Hij draagt
gelaat met tot op de schouders neerhangend
Gladgeschoren
men het witte hemd,
een zwart costuum, open aan mouwen'*en borst waardoor
Borstbeeld,

afgezet, ziet, en een klein wit boordje, afgezet
uit twee kwastjes hangen.
is groen zwart, naar rechts lichter
De achtergond

met kant
onder

een

Paneel
Achter

met

dezelfde

kant,

waar

wordend.

75 X 60.
op het paneel staat in schrift van het begin der ice eeuw:
Mr. MAERTEN MEERMAN GERARDSZ., stigter van 't hotje genaemt Meermansburg.
Lijst als van No. VIII.
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XV.

Hollandsche

School

omstreeks

1650.

van No. XIV.

Tegenhanger

HELENE VERBURGH HENDRIKUSdr., huisvrouw

van MAERTEN RUYCKHAVER

MEERMAN.
een weinig naar links gewend, den beschouwer
aanziende.
het
achterhoofd
door
een
klein
met
rooden
op
kapje

Borstbeeld,

wordt

Het
strik

loshangend haar
bedekt.
Zij draagt een zwart costuum met breeden platten kraag in drie lagen,
Om de hals ligt een dubbel parelsnoer.
Voor de borst
en rijk met kant afgezet.
hangt een zilveren met paarlen bezet sieraad, aan een dito strik.
als No. XIV.
Achtergrond
Paneel 75 s X 60.
Achter op het paneel
VERBURGH HENDRIKSdr.,
No. VIII.
XVI.

Hollandsche

staat

in hetzelfde

huijsvrouw

School

van

omstreeks

als op No. XIV:
MAERTEN MEERMAN. Lijst
schrift

HELENA
als van

165o.

Mr. FRAN?Ois GERARDSE MEERMAN, 1630-1672,
van het hofje. Secretaris
der stad Leiden.

broeder

van den stichter

Hij huwde eerst met THEODORA VAN HOOGEVEEN en in 1667 met MARGARETHA DE BYE. Hij had 5 kinderen,
waarvan er eenigen regent van het hofje
zijn geweest.
Borstbeeld,
geschoren
een zwart

gelaat

een weinig naar rechts gewend, den beschouwer
aanziende.
met tot op de schouders
neerhangend
gedekt
kroeshaar,

kalotje. Hij is gekleed
Paneel 75 X 61.
Lijst als No. VIII.
N.B.

Zie noot

Mr.
van

school

omstreeks

GERRIT

het hofje.

Achtergrond

effen

groen

door
zwart.

bij XVII.

Hollandsche

XVII.

als No. XIV.

Glad

165o.

GERRITSE MEERMAN (1632-1667),
Capitein van de burgers te Leiden.

broeder

Borstbeeld, een weinig naar links gewend, gladgeschoren
de schouders
haar. Hij draagt hetzelfde costuum
neerhangend
heeft het kraagje geen kant en ziet men meer
waar de kwastjes aan hangen.
als No. XVI.
Achtergrond

van de uitstekend

van den stichter

gelaat met tot op
als No. XIV. Alleen
geschilderde

koordjes,
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Paneel
Lijst

75 X 61.
als No. VIII.

,

N.B. De nummers XVI en XVII zijn in alle opzichten van gelijke uitvoering
en compositie als het portret van den stichter en mogelijk ook van dezelfde hand.
hebben ook hetzelfde type, doch zijn jonger. Zij kunnen o.i. niemand
De gezichten
dan des stichters jongere broeders .FRANCOIS en GERRIT. Als
anders voorstellen
van elkaar vormen zij weer een stel, dat als tegenhanger
van het
tegenhangers
en
van
MAERTEN
RUYCKHAVER
MEERMAN
vrouw
kan
hebben
zijn
gediend
portret
XVIII.

Hollandsche

school

omstreeks

van den stichter

ADRIANA MEERMAN, dochter
ongehuwd

leeftijd

1670.
van het hofje.

Op 32-jarigen

gestorven.

uit, in wit satijnen costuum, iets naar rechts gewend, den bein haar
Een blauwe doek hangt van over den rechterschouder
schoot en van daar over de rechterknie
rooden zetel. Men
op haar leuningloozen
is een geele
Over de schouders
ziet een wit satijn schoentje met rechte punt.
en draagt lang bruin haar met een kurketrekkersluier gelegd. Zij is blootshoofd
krul voor den rechterschouder.
Met de rechterhand
houdt zij een corsagebouquet
Ten

schouwer

voeten

aanziende.

voor de borst, met de linker grijpt zij eenige bloemen, die op den rand van een
groot fonteinbekken
liggen, in welks midden een knaapje, rijdend op een centaur,
op een horen blaast. Zij zit in een park met vazen en boomen onder avondlicht.
Doek
Oude

64.5 X 5 z.
fraai bewerkte

vergulde

lijst met initialen

in de bovenrand.

van het linnen staat in witte letters
geschilderd:
Op den achterkant
ADRIANA MEERMAN, dochter van Mr. MAERTEN MEERMAN en van HELENA VERBuRGH, ongetrouwd
N. B.
HOFSTEDE
met
dezen

gestorven.

Dit

komt
schilderij
als
DE GROOT
No.

de

bijvoeging:
"Mitteilung
meester zeer zwak voor.
XIX.

Hollandsche

school

voor
376
von

in het Kritisches
van

het

oeuvre

A. BREDIUS".

omstreeks

Verzeichnis
van

van Dr. C.

CASPAR NETSCHER,
mij echter voor

Het komt

1660.

ANDRIES VAN DER GOES (3e) Heer van Naters, Pancrasgors enz., zoon van
ADRIAEN V. D. GOES en CATHARINA VAN DER BURGH, 1619–1669.
Oct.
MACHTELT
DOUBLETT
en
later
GEERTRUID VAN
1647
Hij huwde 30
DER MOER (-t- 1668). Hij was raad
hebber der Oost-Indische
Compagnie.

en burgemeester

der stad

Delft

en bewind-
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grijs
komen.

Hij is afgebeeld tot even boven de knieen,
en snor en een kalotje, waar
puntbaardje
over

een zwart

costuum

den beschouwer
dunne

grijze

aanziende, met
krullen onder uit

met

Hij draagt
eenvoudig
plat kraagje en witte
een lange zwarte toga, afgezet met zwart fluweel. Met zijn rechtermanchetten
waarin
hand,
hij zijn handschoenen
heeft, houdt hij de slip van de toga vast, zijn
Rechts een tafel met groen kleed. De achtergrond
linkerhand
ligt er overheen.
is bruin grijs.
Paneel

108 X 79. 5.
houten lijst.

Zwart

MOES: Iconographia
Batava noemt hem foutievelijk:
ADRIAAN V. D.
GOES (No. 2783).
van het paneel staat geschilderd:
H. ANDRIES VAN DER
Op de achterzijde
GOES H. VAN NATERS.
bevond
Bij wijlen Z.Exc. Jhr. Mr. L. H. RUYSSENAERS te 's-Gravenhage
zich een portret van den zelfden, zittend bij een tafel met rood kleed op een met
N.B.

rood

bekleede

stoel,

van de zelfde hand.

Hollandsche

XX.

school

van Dr. C. HOFSTEDE DE GROOT).

(Aant.

1633. (M. Jz. MIEREVEL.T ?)

MACHTELT DOUBLETT. I58.?-I652
iste huisvrouw
van ANDRIES V. D. GOES
en
van Groenevelt
dochter
van
FILIPS
heer
DOUBETT,
(XIX),

VAN NATERS
Moerkerke

en CATHARINA VAN SCHOTERBOSCH.
Zij zit in een leunstoel
het hoofd een wit kapje

Kniestuk.
aanziende.

gewend, den beschouwer
waar het zwarte haar even onder te
met bruin bont afgezet draagt zij een
naar

links

Op
komt.
voorschijn
Op een zwart costuum
en wit kanten
witte pijpkraag
manchetten.
groote
voor de borst, de linker ligt op de armleuning
een tafel met kleed van groen fluweel en bruine
Achtergrond
donkergrijs.
Rechts boven haar schouder

Zwart

I I I X 84
houten
lijst.

Als

bij

MACHTELD DOUBLETT, huysvrouwe
N.B.

In

(Van

deze

van haar
franje,

rechterhand
stoel. Naast

waarop

houdt
haar

een gesloten

gemerkt:
Aetatis 49
Ao.

Paneel

Haar

no

zij
links

boek.

.

1633
XIV

van den

staat
Heer

Batava:
MOES:
Iconographia
van MICHIEL JANSZ. V. MIEREVELT (zie I).

Vrouwe
op de achterzijde:
ANDRIES VAN DER GOES.

wordt

dit schilderij

gezegd

ANDRIES V. D. GOES en MACHTELT DOUBLETT bevinden

te zijn
zich

\

184
portretten
bij JHR. J. G. V. D. GOES VAN NATERS te 's Gravenhage.
Hij
daar
costuum
als
MAERTEN
MEERMAN
VIII
hetzelfde
no.
draagt
ongeveer
op
en ook de maten komen daarmee zoover ik schatten kan vrijwel overeen. Deze
ook

hebben

portretten

familiewapens).

DE BAEN (JAN DE BAEN, zie No. XII).
.
ADRIAAN V. D. GOES, (4e) heer van Naters, en Pancrasgors,
(20 Sept.
Mrt. 1721) Zoon van ANDRIES VAN DER GOES en MACHTELT DOUBLETT
1648-25
(XX en XXI). Hij huwde MARIA DULCIA SPIERING in 1679.
van Delft, gedeputeerde
der Staten-Generaal,
MeesRaad eil Burgemeester
van Delfland en de landen van Voorne.
Van Holland,
Hoogheemraad
terknaap
In 1704 door de Staten van Holland naar Gelderland
gezonden.
XXI.

die
Kniestuk.
aan, steunend
Hij ziet den beschouwer
op zijn rechterarm
met
een
zeer
balustrade
een
ligt. Kaalgeschoren
pruik. Hij draagt
rijk
gelaat
op
met kant en rooden mantel met violette keerzijde.
van goudbrocaat
costuuum
steunt
de mouwen
zijn violet met witte ondermouwen.
Zijn linkerhandrug
hij in de zijde.
De achtergrond
wordt gevormd door een muur, rechts voortgezet door een
dat
men
ziet over een balustrade
met witte buste.
avondlandschap
Ook

Geteekend

rechts

onderaan:
J. DE BAEN t.

Doek
Zwart

122 X 94.
houten lijst.

van het doek staat foutievelijk
Op de achtergrond
schilderd : ANDRIES VAN DER GOES, Heer van Naters.
XXII.

DE BAEN (JAN - zie No. XII).
van No. XXI.
Tegenhanger

(als ook op de lijst) ge-

'

MARIA DULCIA SPIERING, huisvrouw van ADRIAAN V. D. GOES VAN NATERS.
van WILLEM SPIERING en CORNELIA VAN BORSELEN en

Zij was de dochter
overleed in 1717.

aanziende. Zij draagt
Kniestuk,
zittend, naar links gewend, den beschouwer
zoodat het witte ondereen bruin en zwart gebloemd
gewaad, laag uitgesneden,
kleed aan de borst zichtbaar
is. Een geele doek is over de schouders
geworpen,
is. Daar ziet
terwijl de geele voering van het gewaad aan de armen zichtbaar
men ook de dubbele
en

een

slip

ligt

in

witte mouwen. Een blauwe mantel is van de schouders
haar

schoot

met bloemen,

waarvan

zij er

gegleden
even, een roode
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in de rechterhand
anemoon,
ophoudt, terwijl zij met de linkerhand
Om haar hals ligt een dubbel parelsnoer,
samenneemt.
terw ijl ook
en armen liggen.
paarlen om schouders

de bloemen
snoeren

met

met avondlucht
De achtergrond
bestaat uit een landschap
en rechts architectuur. Links achter haar, ter hoogte harer knieën, het einde van een balustrade.
Gemerkt rechts beneden J. DE BAEN, 1685.
Doek 123 X 96.
Zwarthouten
lijst.
van het doek staat in hetzelfde schrift als bij No. XXI
Op de achterzijde
MARIA
van ANDRIES V. D. GOES VAN NATERS
DULCIA, Huysvrouw
foutievelijk
van
ADRIAAN
DER GOES en MARIA DULCIA SPIERING:
De
zoon
VAN
N.B.
WILLEM ADRIAAN VAN DER GOES, huwde met MARIA ALLEGONDA MEERMAN,
kleindochter

van Mr. JOHAN MEERMAN en DINA VAN NES (XII

en XIII).

DE BAEN (?) (JAN BAEN. Zie No. XII).

XXIII.

zoon van ANDRIES VAN DER GOES

FILIPS VAN DER GOES,
VAN NATERS en MACHTELT DOUBLETT.

Hij was eerst kapitein bij het leger en ging daarna tot de zeemacht over.
DE JONGE zegt van hem : "Het vaderland
verloor in hem een kundig en dapper
die in den zeeslag bij Bevesier en bij de overwinningen
van La Hogue
zeeman,
en Vigos door dapperheid
had uitgemunt." ?)
Kniestuk,

iets

schoren

met

dan

water

naar

rechts

den beschouwer

gewend,

is

donkere

in

aanziende.

harnas

met

Glad geeen

Hij
gelaat
groote
pruik.
(fraai
kanten
steunt op een
das om den hals gebonden.
Zijn rechterarm
geschilderde)
in die hand ligt de commandostaf,
de linkerhand
houdt hij achter zich
balustrade,
Op zij draagt hij een zwaard. Op de balastrade
ligt zijn oranjesjerp met zilveren
en gouden
helm.
en
rood
links een muur,
franje
gevoerde
Achtergrond,
zwarte,
een woest
een stormlucht.
Doek
Op
Vice-admiraal

de

N. B.
toeschrijving
XXIV.

met aan de overzijde

124 X 92. Vergulde
lijst.
ach terkant
van het doek

een stad

staat:

Heer

tegen

heuvels.

Daarboven

PHILIPS VAN DER GOES,

van Holland.
De aanteekeningen
aan J. DE BAEN.
Hollandsche

school

GILLES VAN EYS 1656-I734.
te Amsterdam.
te Aken, overleden

van Dr. C. HOFSTEDE DE GROOT bevestigen
omstreeks

de

1710.

Gehuwd

met MADELEINE HAMOL. Geboren

Lakenkooper.

1) Zie verder over hem: E. J. Hoos in "Het NederlandschZeewezen"van I April 1910.
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aanziende.
weinig naar rechts
gewend, den beschouwer
met
de
rechterhand
mantel
met
welke
hij
geele voering,
Hij
voor de borst ophoudt.
Op het hoofd heeft hij een groote donkere pruik.
donker bruin.
Achtergrond
een

Borstbeeld,
een
draagt

Ovaal.

rooden

Doek

In vergulde

84X 68.
lijst.
van het doek

Op den achterkant

Heer
school

Hollandsche

XXV.

staat

in zwarte

letters:

GILLIS VAN EYS.
omstreeks

DANIEL VAN EYS 1688-1739.
HAMOL en gehuwd met SARA DOzIJ.

1720.

Zoon

van GILLIS (XXIV)
in Leiden.
Koopman

en MADELEINE

aan over den naar voren gedraaiden
rechterHij ziet den beschouw er
violette
mantel
bruine
zware
met
waarover
een
geborduurde
schouder,
voering
is
witte
das
het
hoofd
hals
den
een
is.
Om
gestrikt.
Op
draagt
hij een
geworpen
witte
pruik.
gepoederde
groote
links een ballustrade, waarachter een park
rechts donkergrauw,
Achtergrond
in herfsttinten

met donkere

lucht.

ovaal 77 X 64.
staat
achterkant
den
Op
Doek

XXVI.

in het zelfde schrift
DANIEL VAN EYS.

school

Hollandsche
Tegenhanger

omstreeks

als op No. XXIV

1720.

van No. XXV.
huisvrouw

SARA DOZY i6$5-I75g

van DANIEL VAN EYS (XXV).

het lichaam
iets
het hoofd naar den beschouwer
Borstbeeld,
gewend,
naar links. Zij draagt een laag uitgesneden
groen costuum met bruine reflexen,
zichbaar.
Over den rechterschouder
onderkleed
aan de borst is het witte
ligt een
bruine mantel die men ook achter den linker ziet. Zij heeft een hoog grijs kapsel
met lange

krullen

over

Achtergrond:
Ovaal, doek

vrouw

schouders

grauwe hemel
77 X 64.

Vergulde
Op den

lijst.
achterkant

van den

Heer

N.B. De dochter

en borst.
met links

donkere

als op No. XXIV:
DANIEL VAN Evs.
staat

boomgroepen.

Vrouwe

van DANIEL VAN EYS en SARA DozY

SARA Dozy,

(XXV

en

huys-

XXVI).
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MAGDALENA HESTHER VAN Eys huwde 8 Sept. 1730 Mr. ADRIAAN V. D. GOES,
zoon van WILLEM, ADRAAN VAN DER GOES en MARIA ALLEGONDA MEERMAN.
XXVII.

Hollandscizool
Portret

draagt

Sclaool

van een onbekende.

drie vierde
naar rechts
den beschouwer
Borstbeeld,
aanziende.
gewend,
Bruine snor en in twee punten gescheiden
baard. Kort donker haar. Hij
een zwart costuum met mantel en een breede pijpkraag.
Gemerkt

rechts

boven

de schouder.
Aetatis
Ao.

49
1617.

donker.
Achtergrond
Paneel 74 X 59.
N.B. Dit schilderij
MIEREVELT toegeschreven.

werd
(Aant.

door dr. HOFSTEDE DE GROOT aan
indertijd
van dr. C. HOFSTEDE DE GROOT).

De

van dit schilderij leidde tot het vermoeden
dateering
de schilderijen
zou
van de
behooren,
aangezien
groep
heeft echter
het
allen jonger
zijn. De voorgestelde
geenszins
tot ons gekomen is. Maar wel
zooals dat uit de andere portretten
het Museum Meermanno Westreenianum
opvallend met no. I van

eerste

dat het tot de
andere

groepen
MEERMAN type
is een gelijkenis

dat Mr. GERRIT
FRANSSE MEERMAN heet voor te stellen. Nu is een jongere broeder van dezen,
DIRK GERRITSE MEERMAN in 1617 lid geworden van het College van gedeputeerde
De overeenstemming
van dit jaartal met de dateering
van het portret,
Raden.
men
een
hier met
de opvatting
dat
misschien
portret van dezen man
wettigt
te

doen

heeft.

Ook

de

stemt

hiermee

overeen, aangezien hij, gelijk op
in 1617 49 jaar oud zijnde, wel, als het schilderij
staat aangegeven,
het portret
in Januari of begin Februari
werd, den 14 Februari
1567, zooals de
vervaardigd
opgeeft, geboren kan zijn.
genealogie
leeftijd

XXVIII. Portret van Mr. PIETER GLAUDIUS HUBRECHT, t 805-I 8?¢?
meester van Leiderdorp.

burge-

van :
Hij was een achterkleinzoon
van Leiden en in
Mr. JAN HUBRECHT, 1718–1794,
(in 1764 burgemeester
en
Rector
der
Leidsche
magnificus
1769
Hoogeschool)
AGATHA LYDIA VAN LANSCHOT, wier vader, JOHAN VAN LANSCHOT,
dochter van Mr.
huwde met FRANCOISE MARGARETHA MEERMAN,
Zie geslachtstafel).
GERARD FRANSSE MEERMAN (1657-I7I2.
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Borstbeeld
den beschouwer
aanziende,
op ongeveer
50 jarigen
kostuum
van
omstreeks
het
het
jaar I85o.
Paneel 27 X 2I.5.
in een ovaal op vierhoekig
Geschilderd
paneel.
van het paneel staat met inkt geschreven :
Op den achterkant
Mr. P. G. HUBRECHT
15 Jan.
Sept.

leeftijd.

In

1805
1874.

BRAMINE GRANDMONT HUBRECHT. ABRAHAMINE ARNOLDA LOUISA
21 Juli 1855, gest. 1913.
HUBRECHT, geb. te Rotterdam

XXIX.

De regenten

van

van het hofje Meermansburg,

van llnks

naar

rechts:

Jhr. J. G. V. D. GOES VAN NATERS.
V. D GOES VAN NATERS (geb. te Leiden 1838), zoon
GASPARD
(JACQUES
EWOUD JULIUS VAN DER GOES en HENRIETTE THEODORA DE FREMERY,

oud-directeur

van de posterijen.)

Prof. dr. A. A. W. HUBRECHT.
1853, zoon
(AMBROSIUS ARNOLD WILLEM HUBRECHT, geb. te Rotterdam
en
MARIA
HUBRECHT
PRUYS
DER
VAN
van Mr, PAUL FRAN?ois
HOEVEN, broeder
van de schilderes.)
Prof.

dr. D. E. SIEGENBEEK VAN HEUKELOM.

1850,
(DANIEL ELISA SIEGENBEEK VAN HEUKELOM, geb. te Poederoyen
10
zoon
van
HEUKELOM
en
VAN
Oct. I900,
OCTAVIE CHARJAN
gest, te Leiden
LOTTE ADELE STEENLACK. Zijn vader was eerst gehuwd geweest met HERMINA
ANNA

PETR01JELLA

HUBRECHT,

zuster

van

Mr. PIETER GLAUDIUS HUBRECHT

(XXVIII).
Mr. P. F. HUBRECHT.
(PAUL FRAN?ois HUBRECHT, geb. te Leiden 23 Nov. I82g, Secr.-Generaal
van Binnenlandsche
Zaken, zoon van Mr. P. G. HUBRECHT, XXVIII.)

STAMBOOM

AANGEVENDE
MEERMAN,

DE

BETREKKINGEN
DE BYE,
RUIJCKHAVER,

DE GESLACHTEN
TUSSCHEN
v. D. GOES EN VAN EIJS.

DE

ERFENIS

VAN

DE

BREDERODE'S

DOOR
MR. PETER

VAN

MEURS.

II.
5. LOTGEVALLEN

VAN

DE

GOEDEREN

VERKOOP

VAN

VAN

BATESTEIN

TOT

DE

VIANEN.

A. DE BOEDELBESCHRIJVINGEN

VAN

1685.

IJ hebben gezien, door welke uorzaken veel goederen van Batestein
zijn te niet gegaan, en zullen nu zooveel mogelik de lotgevallen
van de nalatenschap
van de BREDERODE's nagaan.
In 1685 werden
van de
uitvoerige
boedelbeschrijvingen
nagelaten boedel van Fraulijn HEDWIG AGNES VAN BREDERODE ophiervan en van oudere
1908 liet ik de inhoud
van de BREDERODE'S, sedert het jaar 1646, afdrukken,
van amber, terpentijn,
voorwerpen
lakwerk,
schilderijen,

In Oud-Holland
van boedels
beschrijvingen
gemaakt.
zover

de
betroffen
kristal, schildpad,

ze

albast,
van enig

van

zilver
de

belang (behalve
en de enkele goederen

Vianen,

Ik moet
verschenen,
328-341,
beschrijvingen

hier opmerken,
ik ontdekte,
dat

en

en porselein,
soorten van linnen, en andere zaken
boeken
en bescheiden)
op het huis Batestein te
lusthuis Amelestein.
op het nabijgelegen
in Oud-Holland waren
dat, nadat mijn meedelingen
ook in de Navorscher
van 1872 (blz. 8o-82,

de voornaamste
inhoud van
en 1873 (blz. 273-284)
593-599)
van de
van goederen
van de BREDERODE's op het huis Batestein,

Kaart van Vianen met het kasteel Batestein door J. van Deventer, c. 1550.
ten zuiden van het kasteel.)
(Kasteel, links boven; Kerk, rechts onder; Stadhuis aan de hoofdstraat; Stalgebouwen
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jaren

1556

vermelden,
van
Enkele

en
evenals
die

en
Deze inventarissen
was afgedrukt.
zijn zeer belangrijk,
die waaruit ik putte, boeken, kaarten, schilderijen, tapijten enz.
zaken vindt men terug in de door mij aan het licht gebrachte

van Venusberch",
uit de beschrijving
b.v. het "stuck
tapesserie
beschrijvingen,
blz. 184). Het
van 1567 (Nav.
1872, blz. 338) in die van 1646 (Oud-Holland,
van 156? (Arav. a, v.) onder
komt ook vbor in de beschrijving
huis Amelestein
de omschrijving
"het huys van plaisance,
liggende in 't bosch van den Heer VAN
naam, hoewel HENDRIK VAN BREDERODE, wiens
het huis had doen bouwen en het naar zijn
worden,
had
VAN
AMELIA
genoemd.
vrouw,
NIEU`VENAAR?
bevatten ook de archiefstukken
De in i685 opgemaakte
boedelbeschrijvingen
BREDERODE", dus zonder
hier beschreven
goederen

de

niet in mijn bijdrage in Oud-Holland
en de boekerij. Ik liet de opgaven daarvan
omdat ik - ze daarin minder op haar plaats achtte. Ze volgen
van 1908 afdrukken,
van de besclrijving
van de archiefstukken
is m.i. wenselik,
afdrukken
Het
nu hier.
er enige belangrijke
stukken in genoemd
omdat
vooreers.t
worden, in de twede
van
laatste
het
archief
voor
de
brand
omdat
het
beschrijving
de noodlottige
plaats
omdat
het stuk zich bevindt in het ongeordende
deel van het
is, en eindelik
de stad Vianen, en dus niet gemakkelik weer te vinden en (door de plaats en
tweemaal minder veilig bewaard is dan een verzameling beschrijde ongeordendheid)
van de BREDERODE'S, en stukken
en goederen
de
archieven
van
betreffende
vingen
die archieven, die zich, ook nog onuitgegeven,
op het Algemeen Rijksarchief bevindt.
archief van

Deze laatste verzameling stukken, lopende van
1556 tot 1764, werdin 1831 gevonden
in de boedel van Mr. H. VAN WIJN, Archivaris van het Rijk, en kwam toen op het
was.
vanwaar ze ook wel afkomstig
Rijksarchief,
dat de
van het archief van 1685 opmerken,
Men zal uit de beschrijving
ook
maar
niet alleen de stad en het land Vianen
andere
stukken
betroffen,
bezittingen
Brederode
heden

van

de

Haaften,

of plekken
waar ze bezittingen
hadden, als:
huis
te
de
Gelderse
heerlikKleef, Kloetinge,
gelegen
Ameide en Tienhoven,
Hellouw, enz., de Overwaard,

BREDERODE's

en het daaronder
Herwijnen,

Hoe er stukken
Noordeloos, Nijveld, Voshol, Workum
(in Brabant) en Sleeuwijk.
van Asperen
bij gekomen zijn, kan ik niet verklaren.
van de archiefEen katalogus
van de boeken komt tussen de beschrijving
te worden.
voor en is m. i. ook van genoeg belang om hier afgedrukt
stukken
dan
van
de
BREDERODE's
die
Alle bekende
zijn
afgedrukt,
boekekatalogussen
De boekerijen
N?zvorsclzer's.
van
1556 en r 56? in de hiervoren
genoemde
van die van de boekerij van de laatste BREDERODE's
waren geheel verschillend
De
boeken.
Deze telde 141 nommers, meest Franse, en zeer weinige Hollandse
ook hierin de trek voor het vreemde niet. De boeken
BREDERODE's verloochenden
van

toen
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of letterkundige
van geschied-,
zijn hoofdzakelik
aardrijksvan de archiefstukken
Hier volgen de beschrijvingen

of godsdienstige
en boeken:

aard.

GELDER,
Huyden, den 18en April 1685, hebben wij, CORNELISBOTTERende JUS7 US DE
Schepenen der stadt Vianen, ter instantie van Sijn Excellentie CARELEMILIUS,Burggrave
en Grave VAN DOHNA,erfgenaem onder beneficie van inventaris van HETWICHAGNES,Fraulijn
VAN BREDERODE,Vrijevrouwe van Vianen, etc., goeder gedachtenisse, geassisteert met Mr.
JOHAN VAN ALMONDE,desselfs Advocaet, ten bijwesen van Mrs. ANTONIJ VANKINSCHOT,
Griffier van den Hove van Holland, ende JACOBVANDORTMONT,Advocaet voor denselven
mitsgaders
Hove; als gestelde directeuren van de goederen van den Huyse VAN BREDERODE,
d' Heer DANIEL DE HARTAIN, Heere van Marquet, Mr. CORNELISDE 1,A PORTE, Advocaet
van de voornaemste crediteuren van opgemelten Huyse, ende ELISA GORDON,Secretaris van
Haer Genade de Gravinne douariere VAN SOLMS, ten onsen overstaen doen ontzegelen ende
openen het torentje tusschen de antichambre ende de groote zael op den huyse Batesteyn
bij Vianen, naedat ons alvorens gebleecken was, dat de opgedructe zegels waren gaef ende
ongeschent, ende aldaer bevonden de naervolgende papieren :
Op de tafel bevonden :
No. I. Een bundel met houwelixe voorwaerden ende'tgeene daertoe specteert, raeckende
de familie VAN BREDERODE.
No. 2. Een bundel met minuten van requesten, speciiicatien van verschot en an.dere
onnodige papieren.
No. 3. Een bundel met papieren specterende tot de questien over de reeckeningen
van de wede van JOOST VAN GENT en over 2500 gl. van JOHANNAHENDRIX.
No. 4. Een bundel met verlijebrieven, octroyen en andere papieren raeckende den
Huyse VAN BREDERODE.(Hierbij is geschreven: Desen bundel is gelegen in het kisje
geteyckent no. 8).
No. 5. Een bundel met een oude verlijebrief ende eenige huercedullen specterende tot
den huyse van Cleef.
No. 6. Een doos met papieren aengaende de heerlicheyt van Cloetingen.
Op het kleyne kasje bevonden :
No. 7. Een pacquet met quitantien.
No. 8. Een kiejen met verlijen, octroyen en andere papieren specterende tot de privilegien ende gerechtigheden van den Huyse VAN BREDERODE,waerinne mede geleght is den
bundel hiervorens geteyckent no. 4.
No. 9. Een doos met een schuyf, daer voor op geschreven staet: "In dese doos sijn
oude bezegelde brieven, soo van Keysers, Coningen, Hartoge van Bourgonge en Gelre, en
Paltsgrave, en veele groote Heeren, alle volgens inventaris met no., geschreeven uut last van
Haer Excellentie VAN BREDERODEa° 1665",
in welcke doos onder andere mede is het originele geteyckende request, bij de Edelen
aen de Hartoginne van PARMA gepresenteert, mitsgaders seecker boeck no. 5, daerbij den
Koninck van SPAENJEden Prince van ORANGE,den Heere VANBRELERODEende andere heeren
verclaert heeft voor crimineel, ten tijde van de troublen.
Ofi de groote ebbekast gevvnden :
No. 10. Een lanckwerpige vierkante doos met leenbrieven en andere brieven en
papieren van differente natuere.
No. I I. Een bundel met verlijebrieven en andere papieren specterende tot de Gelderse
heerlickheden.
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No. 12. Een bundel met verscheyden reeckeningen ende quitantien.
No. 13. Een bundel met reeckeningen van den Overwaert.
No. 14. Een bundel met 3 reeckeningen van de domeynen van Vianen, Ameyde ende
Noordeloos de annis 1664, 1665 ende 1666. Ende wert bericht, dat sedert den voorsz. jare
1666 tot 1678 incluis geene reeckeningen sijn gedaen.
In de groote ebbekast bevondm :
No. 15. Een bundel met reeckeningen van de heergewaden van de leenen van Vianen
ende Nijvelt, met een register van leenen van Brederode.
No. 16. Een bundel met reeckeningen van Voshol.
No. 17. Een bundel met reeckeningen van Cloetingen.
No. 18. Een bundel met reeckeningen van den gewesene Secretaris NIEUPOORT,met
eenige quitantien.
No. 19. Eenige journalen van dagelixen ontfanck en uutgeef.
No. 20. Een bundel met papieren raeckende't voeren van den titul VANBREDERODE
ENDE VANVIANEN, mitsgaders van JOOSTde bastart.
No. 21. Een bundel met papieren raeckende de heerlickheyt van Vianen en de intitulatie van de Heeren VAN BREDERODE.
No. 22. De coopcedulle van de heerlickheyt van Noordeloos.
No. 23. Een bundel met inventarissen van de registeren der leenen van Vianen, Ameyde
ende Noordeloos.
No. 24. I bundel met reeckeningen van de domeynen van Meerkerck met de acquiten.
No. 25. Pacquet van missives van allerhande natuere en daeronder van verscheyde
groote personagien.
No. 26. Een bundel van verscheyde papieren geschreven met de hant van Haer Excellentie de Vrouwe VAN BREDERODE.
No. 27. Een pacquet van verscheyden notitien gehouden bij de hant van Haer Excellentie de Vrouwe VAN BREDERODE.
No. 28. Een paquet van verscheyden inventarissen van meublen van allerhande natuer.
No. 29. Een sack met papieren concernerende de reeckeningen van den gewesene
Tresorier TER STEGE.
No. 30. 4 pacquetten met papieren van allerhande natuer.
No. 31. Een bundel met sacken van verscheyden processen.
No. 32. Een pacquet met reeckeningen, aenteeckeningen ende quitantien van allerhande natuer.
De voorsz. papieren, in voegen voorsz. opgeschreven sijnde, is het voorsz. torentje
wederom toegedaen ende met het stadtszegel gecachetteert.
Aldus gedaen ten versoecke, bijwesen ende overstaen als Í1t capite op den 18en ende
1gen April 1685 ouden stijl.
In kennisse van mij, Secretaris,
O. VANDER LAKEN.
Inventaris ende opteyckeningh van de vordere ongecachetteerde meublen, naergelaten
bij Haer Genade HETWICHAGNES,Fraulijn VANBREDERODE,
loffelycker memorie, die bevonden
sijn op den huyse Batesteyn bij Vianen.
Enz.
Catalogus van de boecken.
In folio.
-.

Een Neerduytse bijbel met Romeynse letter.

--
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La vie de Frederic Henry de Nassau, Prince d' Orange, par J. COMMELIJN,
La genealogie des Comtes de Nassau.
Histoire de I' entrée de la Reyne-mere dans les Provinces Unies.
Portraits des hommes illustres dans la galerie du palais Cardinal.
Memoires des oeconomies domestiques, politiques et militaires de Henry le Grand.
Mythologie de BAUDOIN.
Commentaires historiques de TRISTAN,3 vol.
Traduction des oeuvres morales de PLUTARQUEpar AMYOT.
HERODOTE,de la traduction de Du RYER.
JOSEPHE,traduit par GENEBRARD.
Geldersche geschiedenissen van SLICHTENHORST.
2 mael.
Peintures sacrees, du P. GIRARD.
Plaetboeck, gehoorende tot het wiskonstigh bedrijf van STEVIN.
TACITE, traduit par LE MAISTRE.
SENEQUE,traduit par CHALUET.
Les paraphrases d' ERASMEsur le Nouveau Testament.
COUPER'Stheologische wercken.
REYD, Nederlantsche historien.
Genealogies des Comtes de Flandre.
VAN DER HOEVE, Hantvest-cronijck, 2Cdeel.
ZEILLERITopographia Germaniae Inferioris.
.
Brunsvici et Luneburgi.
- --- Galliae,
3 vol.
Saxoniae,
Thuringiae, etc.
et Hassiae.
––––––––––––––– Westphaliae
Austriacarum.
provinciarum
Brandeburgi et Pomeraniae.
et Franconiae.
Bavariae
archiepiscopatuum
Moguntinensis, Trevirensis et Coloniensis;
item Palatinatus Rheni, Alsatiae etc.
In quarto.
Court narre de la Maison de Brederode.
Inventaire general de I' histoire d' Espagne.
Voyages de VINCENTLE BLANC.
L' Amiral de France, par POPELINIERE.
Les etats, empires et principautez du monde.
Thresor de I' histoire des langues, par DURFT.
Memoires de PLESSIS-MORNAY,
2 viol.
Le premier volume des Memoires de PLESSIS-MORNAY.
L' usage des passions, du P. SENAULT.
Histoire de la guerre de Flandre, par le Cardinal BENTIVOGLIO.
Traduite par OUDIN.
Histoire des eglises vaudoises, par PIERRE GILLES.
CHRISTIANIMATTHIAETheatrum historicum theoretico-practicum. Bis.
L' intrigue des filoux. Comedie par L' ETOILLE.
Le Cid. Tragicomedie par CORNEILLE.
L' amante vindicative. Poeme dramatique par BARO.
Christel. huyshoudinge.
Sommige uytgelesene tsamenspreeckingen van ?'ITTEWRONGEL'S
ERASMUS,2 deelen.
Le grand dictionaire frangois-flaman.
Historisch verhael van 't sterven ende begraven van Prins Maurits van Orange.
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;
Staet van regeeringe, door HENRICUSCAESARIUS.
Reuckoffer of practijcque des gebedts, door FRANCISCUSDE WAEL.
Oraison funebre sur le Prince Frederic Henry. Traduite du latin de SPANHEIM.
Les justes grandeurs de I' eglise romaine, par LAVAL.
L. V. Bos. Tooneel der ongevallen.
J. VAN DER MUELEN.Commentarius in statuta Vianensia.
Lijckpredicatie over de Princes van Orange.
In octavo et minori forma.
Biblia en lengua espanola.
Dictionarium tetragloton.
Second tome des oeuvres mel6es de PLUTARQUE.
Huit volumes du Grand Cyrus.
Trois volumes de Clelie.
Q. CURTIUS,cum notis variorum.
Histoire du connestable De Lesdiguieres, par VIDEL.
Inventaire general de 1' histoire de France, par JEANDESERRES,premier et troisieme vol.
S. AUGUS'IIN.De la cite de Dieu. Traduit par GIRY.
QuiNTE CURCE.Traduit en frangois.
Les divertissemens d' Alcidiane, par Madame DE LA CALPRENEDE.
Le roman comique de SCARRON.Ie partie.
Hermiogene. I partie.
Le catechisme des Jesuites.
L' etat de I' eglise.
Traite de I' eglise, par MORNAY.
Histoire florentine de hIACHIAVEL.
Histoire ethiopique d' HELIODORE.
La Diane des bois, par PREFONTAINE.
Histoire des troubles de France.
Pseaumes de DAV,Den rime frangoise.
Second tome du Tableau des differens de la religion, par MARNIX.
Le heraut du grand roy Jesus, par LABADIE.
ANNAEMARIAESCHURMANS
opuscula.
Meditation chretienne sur I' oraison Dominicale, par PROUNING.
Instructions contre les Anabaptistes, par TAFFIN.
Derniere partie de Cleopatre.
Recueil de quelques pieces galantes.
Rudimenta latina.
Clelie, io volumes. Complete.
Histoire sainte, 2 vol., par Du VERDIER.
Histoire d' Espagne, par le meme.
Discours de MACHIAVEL,
Sentimens de Cleante.
L' etat de I' Empire, par Du MAY.
Entretiens familiers.
Le sage resolu de PETRARQUE,2 vol.
Memoires de BASSOMPIERRE,
2 vol.
L' histoire de Henry le Grand, par PEREFIXE.
Premiere partie du Theatre de P. CORNEILLE.
URSINI Acerra philologica.
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Reponse de M. FouQUET.
Histoire des Comtes de Hollande et I' etat des Provinces Unies.
Le Virgile travesti, de SCARRON.
Le denouement des intrigues du temps.
Jonathas ou le vray amy, par CERIZIERS.
Le journal des savans 1665.
Premier tome de 1' Histoire du ministere du Cardinal Richelieu.
SLEIDANUS.De quatuor summis imperiis.
Memoires du Duc DE ROHAN.
Dialogues de ViVES.
Recueil de preparations pour la S. Cene.
L' esprit de Mr. Arnaut, 2 vol.
Discours et meditations chretiennes de PH. DE MORNAY,2 vol.
Remarques nouvelles sur la langue frangoise.
Oeuvres de THEOPHILE.
L' art de parler.
La conduite au ciel, du Cardinal BONA.
Doutes sur la langue frangoise.
Les nouvelles decouvertes, par TRONCHIN.2 fois.
De welbereyde disgenoot.
L' etat de I' eglise.
L' etat de la France.
L' art de penser.
Essais de morale, 2e et 3c partie.
La liturgie angloise.
La morale chr6tienne, par AMYRAUT,premiere partie.
Le miroir des mondoines.
Prieres, par FAUCHEUR.
Tresor de prieres.
Lieux communs de theologie.
Recueil de I' histoire de France, par L' AMY.
Epitres de S. PAUL.
0,,tgebonde boecken.
Memoires du temps.
Oeuvres de BOILEAU.
Titres justificatifs du droit du Duc De la Tremouille.
Mars christianissimus.
Considerations generales sur le livre de M. Brueys.
Poesies de GILBERT.
Journal des savans, 1665.
Retractation du P. JARRIGE.
Anaxandre. Nouvelle.
Borboniorum res gestae.
Relation de Hongrie.
Eclaircissement sur les affaires de Lorraine.

_. '

Enz.
Aldus gedaen ende de voorsz. meublen opgeteyckent in presentie van ELISAGORDON,
Secretaris van Haer Excellentie de Gravinne douariere VANSOLMS,ten overstaen van CORNELIS
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BOTTERende JUSTUSDE GELDER,Schepenen der stede Vianen, op den XIen, XIIIen, XIIII?n
ende XVen Maii XVlc vijf-ende-tachtig.
In kennisse van mij, Secretaris.
O. VAN DER LAKEN.
Ten versoecke van Sijn Excellentie Heer CARELEMILIUS,Burchgrave ende Grave VAN
DOHNA,erfgenaemonder beneficie van inventaris van HETWICHAGNES,Fraulijn VANBREDERODE,
Vrijevrouwe van Vianen etc., goeder gedachtenisse, geassisteert met Mr. JOHANVANALMONDE,
desselfs Advocaet, in 't bijwesen van de Heeren directeurs, mitsgaders Mr. CORNELISDE LA
PORTE, Advocaet van de voornaemste crediteuren, ende ELISA GORDON,Secretaris van Haer
Genade de Gravinne douariere VANSOLMS,geinventariseert ende opgeschreven de naervolgende meublen op den huyse Batesteyn bij Vianen.
Op het tarerrtje tusschen de anticleambre van Haer Excellentie e,-tde 't groot salet :
in de kast achter het gorstleer beneffens de schoorsteen :
No. i. Een lias met missives van de Heer Drost LA FARE.
Neo. 2. I ut supra van de Rentmeester INGENHOUSZ.
No. 3. I ut supra van de Secretaris VAN DER LAKEN.
Neo. 4. 1 ut supra van allerhande missives.
No. 5. 4 liassen van allerhande missives de annis 1679, 80, 81, 82 ende 1683.
No. 6. I lias met de nomination van de respective gerechten, beginnende met den jare
1672, tot 1685 incluys.
No. 7. 4 liassen met allerhande reeckeningen ende quitantien van verscheyde jaren.
No. 8. I lias met verschotcedullen ende quitantien van den Secretaris.
No. 9. I lias met een reeckeningh van 't kleyn zegel van den Secretaris GORDON.
No. 10. i lias met reeckeningen van de Dispensier.
in een out swart cofftr, staende in deselve kast:
No. I. i bundel met memorien, daerop geschreven staet : "Memorie van Sijn Excellentie
de Heer MARQUISDE MONPOUILLAN".
No. 2. 1 bundel met afgeloste obligatien, ende daeronder een liquidatie nopende de
40000 guldens, van de Heer HENDRICKFItISO opgelicht.
No. 3. 1 bundel van processtucken tusschen den Rentmeester van de geestelycke
goederen in de Thiel- en Bommelerwaert ende den Abt van Paterborn.
No. 4. 1 bundeltje behelsende 't accoord van de Gorcomse treckvaart.
No. 5. 1 sack met stucken raeckende het sant- ende treckpat op Gorcum.
No. 6. I lias raeckende 't oversenden van JACOBVELLE, gevangen tot Vianen, naer
Amsterdam.
No. 7. I bundel met stucken beroerende het huysch te Kleef.
No. 8. I bundel met papieren raeckende de bloetverwanten van 't Huysch.
No. 9. 1 bundel met dubbelde van deductien concernerende de souverainiteyt van
Vianen etc.
No. I (sic). I bundel raeckende de tienden van het Domcappittel onder Lexmondt.
No. 12. I bundel met papieren raeckende Vianen.
No. I3. 1 bundel met papieren raeckende Ameyde ende Tienhoven.
No. 14. 1 bundeltje van de Brabantse reysch, gedaen bij de Raedtsheer DE RAEDT.
No. I5. 1 bundel met copijen van obligatien en rentebrieven tot laste van 't Huysch
No. 16. I bundel met verscheyden instructien, minuten en andere papieren.
No. 17. I bundeltje rakende de independentie van Vianen.
No. 18. I bundeltje met papieren van verscheyden natuer.
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No. 19. I bundel met verscheyden reeckeningen en quitantien.
No. 20. I bundel rakende de stadtsimposten en den Overwaert respective.
No. 21. i doos met verscheyden brieven en papieren volgens den inventaris, leggende
in de doos.
No. 22. I bundel van Viaense en andere schulden.
No. 23. i bundel met papieren raeckende de Gelderse domeynen.
No. 24. 1 bundeltje, daerop geschreven staet: "Begonnen tripel a. b. ende andere
authenticque stucken concernerende de souverainiteyt van Vianen en Ameyde", doch sijn
daerinne geenige papieren van importantie gevonden.
No. 25. I bundel met stucken van de PALTSGRAVINNE
ende Vrou GEER'TRUYTVAN
concernerende Vianen, Ameyde etc.
BRONCKHORST
No. 26. i bundel met papieren concernerende de landen van Vianen ende Ameyde.
No. 27. I bundel met papieren beroerende de jurisdictie op de Leck ende de Vaert.
No 28. i sack met eenige papieren raeckende 't synode nationael tot Dordrecht.
No. 29. 1 bundel met copijen van stucken raeckende de souverainiteyt van Vianen.
No. 30. Een grooten bondel met papieren van allerhande natuer.
No. 31. Een bondel met exploicten van citatien en executien.
No. 32. Een bondel met papieren raeckende FAVREende de compagnie.
No. 33. I bundel met papieren rakende de reeckeninge van CATTENBURGH.
in een lanckwerpige vuere kist, staarrde onder de scho6rstttn :
i ront doosje met de investitueren van de tienden in Woudrichem ende

No. r.
Sleeuwijck.
No. 2.
No. 3.
Neo. 4.
No. §.
No. 6.

i lanckwerpige ovale doos met papieren raeckende Nijvelt.
i vierkante lanckwerpige doos met verscheyden verlijebrieven.
i kleynder ut supra met oude bezegelde brieven.
i noch kleynder ut supra.
I kleyn vierkant groen kisje met eenige verlijen van Cloetingen en anders.

in een lanckwerpige vrcere kist, wat grooter, staende mede onder de schoorsteen :
In deselve kist gevonden verscheyden boecken met aenteyckeningen van Haer Excellentie hooghloffelycker memorie, en reeckeningen van dispensien, mitsgaders quitantien, en
daeronder van importante betalingen, ende oock afgeloste capitalen.
in een graote vuere kist, mede staende onder de sckvor,rleen :
Waerinne geseght worden te sijn de papieren van DWINGELOO.I)
(? het forenije daer men o?gaet uut het groote salet, genaempt het chartrestoren je :
Aldaer gevonden verscheyden kisten en loquetten met papieren, dewelcke ten deelen
naergesien wesende, en sijn daeronder geene papieren van importantie gevonden, en is
onder andere een doos geweest, daerop geschreven was: ,Dit sijn papieren van importantie",
doch sijn deselve daerinne niet soodanig gevonden.
Op de chartrescamer achier de oude meublecamer am de steene trap.
Aldaer gevonden 2 houte kassen met 6 enckelde deuren, genombreert 1. 2, 3 ende 4,
daerinne waren leggende veele reeckeningen van de respective Rentmeesters van de domeynen,
geweest.
1) Hij was Rentmeestervan de Heren van BREDERODE.
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Secretarissen, Dispensiers en andere, doch deficieren verscheyden reeckeningen van de laetste
jaren.
(Hier volgt de beschrijving van het porseleinkabinet, uitgegeven in Otca=Holla?zdvan 19°8.)
Aldus gedaen ten versoecke ende bijwesen als irz capite, ten overstaen van WIJNOLDUS
TRR BRUGGENende JUSTUS DE QELDER, Schepenen der stede Vianen, op den 2Ien ende
22en Maii 1685 ouden stijl.
- In kennisse van mij, Secretaris.
O. VAN DER LAKEN.
Bij de voormelde,
waarop nader aangeduid

achter

mekaar

geschreven,

is, wat zich in het laatstgemelde

inventarissen
torentje

ligt een blad,
bevond, als volgt :

Inventaris van de chartres, leggende op het torentje aen de Westsijde van 't groote
salet op den huyse Batesteyn, beginnende aen de linckerhant van den inganck van 'de deur
volgens de nombres van de cast:
No. i. Papieren concernerende de heerlickheyt van Brederode.
No. 2. Ut supra.
No. 3. Ut supra.
No. 4. Ut supra.
No. 5. Ut supra.
No. 6. Ut supra.
No. 7. i groote doos met oude verlijen, schadeloosbrieven en oude quitantien.
No. 8. Een platte doos met aenteyckeningen en papieren van Haer Excellentie de
Gravinne douariere VANBREDERODE.
Een kleyn ovael doosje, rakende schulden van Asperen.
Een bundel met papieren van de heerlickheyt van Voshol.
I bundel met papieren, het leger aengaende.
i bundeltje met eenige quitantien concernerende DWINGELOO.
Deze
tussen

de

werden opgemaakt
het akkoord
boedelbeschrijvingen
overeenkomstig
van het Huis VAN BREDERODE en KAREL, Grave VAN
schuldeisers

onder benefisie van inventaris van het Fraulijn VAN BREDERODE,
DOHNA, erfgenaam
op welk akkoord het Hof van Holland 21 April 1685 een kondemnasie
1) deserneerde.
Over de roerende goederen was daarin bepaald :
Ende aengaende de meubile goederen, bij de gemelte Fraulin nagelaten, dat deselve,
voor sooveel deselve niet en zijn gelegateert, sullen werden overgebracht alhier in Den Hage,
nadat deselve behoorlyck ten overstaen van die van den Gerechte daer die werden bevonden,
ten bijwesen van yemandt van de Requiranten, soo sij daer prsesent willen zijn, sullen werden
geinventariseert, ende voorts alhier, besloten ende bezeghelt, bewaerdt onder de opsichte van
de gemelte Directeuren.
hebben.
bij provizie het opzicht over de administratie
Van die overbrenging
van de goederen naar Den Haag hoort men verder
en daarna afgesteld,
toen in 1686
is de zaak eerst uitgesteld
niet. Waarschijnlik
eerst Graaf KAREL en 14 dagen later zijn broer gesneuveld waren, en als erfgename
Deze

laatsten

zouden

1) Een gedrukt eksemplaarin het AlgemeenRijksarchief,archievenvan de domeinenvan Holland,no. 824.
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hadden

AMELIA, echtgenote
B.

die zo voldoende

iemand

nagelaten

van de regerende
OVER

BERICHTEN
EN

Deze Vrouw
ring

en beschrijving

ENIGE

van Vianen

Graaf
HET

aanbood
waarborgen
van der LIPPE.

LOT

VAN

als hun zuster

DE SJARTERS

SCHILDERIJEN.

nam in 1 692 een besluit in het belang
van Vianen, dat hier volgt :

van de bewa-

van het archief

Wij ordonneeren MR. JACOBVANDORTMONTende ELISA GORDON,Onse Raden ende
Secretarissen, alle papieren van importantie, Ons concerneerende, die onder haer berusten,
te brengen in de camer daer Onse Raden op Onsen huyse Batesteyn vergaderen, om aldaer
in de kaa ende cabinet, die Wij daertoe gedestineert hebben, opgesloten ende bewaert te
werden door Onsen voornoemden Raet ende Secretaris GORDON,die van alle de papieren van
belangh een inventaris sal maecken, soodanigh dat die in de voorschreven kas ende cabinet
(waervan hij de sleutels hebben, ende, wanneer hij voor een tijt langh buyten Vianen moet
sijn, aen een van Onse presente Raden overgeven sal voor die tijt) gemackelyck sullen
konnen werden gevonden. Hetselve ordonneeren Wij mede ten regarde van d' importante
papieren, Ons concerneerende, die Onse andere Raden onder sigh souden mogen hebben.
Gedaen op Onsen huyse Batesteyn bij Vianen den 20en Julii 1692.
AMELIEG. van der LIPPE.
Ter ordonnantie van Haer Excellentie.
J. VANDORTMONT.
1692.
van
zich in de bovengemelde
verzameling
beschrijvingen
van
VAN
door
GORDON
Een
WIJN.
enz., afkomstig
gemaakte beschrijving
van het archief komt in dat pak niet voor, zodat men wel zal mogen aannemen,
van de papieren van
dat hij aan de hem gedane
opdracht, om een inventaris
belang te maken, niet voldaan heeft.
te Vianen.
Omstreeks
deze tijd horen wij iets van enige schilderijen
Het
Dit stuk

bevindt

archieven

Mr. FREDERIK ROOSEBOOM
een
aantal kostbare zaken van
van
legaat
f 15o.ooo
Batestein
vermaakt
1681. Hoewel ik deze
bij haar uiterste wil van 31 Oktober
heb en de dagtekening
alleen ken uit de dingtalen
van de zaak
niet gevonden
Graaf
van der LIPPE, zijn toch de aan ROOSEBOOM
tussen
ROOSEBOOM en de
Fraulijn
behalve

HEDWIG AGNES had aan de Advokaat-fiskaal
het

reeds

vermelde

goederen bekend. Op de lijst daarvan, die ik elders meedeelde I), vindt
in het rootdamaste
men: "Alle de schilderijen
hangende
cabinet, bij den generalen
inventaris
maakten
gespecificeert."
Tegen de afgifte van een van die schilderijen
van
van
de
de erfgenamen
bezwaar. Volgens brieven
de Rentmeester
domeinen,
te Vianen
ELISA GORDON aan de Raad en Landgograaf
Raad en Sekretaris
vermaakte

BARKHAUSEN te Detmold,

van

1) Oud-Holland,ljo8, bIz. 235.

IO en 20 Junie

drong ROOSEBOOM voortdurend
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op de afgifte van dit stul:,
10 Junie schreef hij :

door GORDON als ,Ie grand

tableau"

aangeduid,

aan.

11 me semble, que Leurs Excellences feraient bien, pour ne pas se brouiller avec un
homme dont Elles ne connoissent que trop le pouvoir, de luy livrer ce tableau, dont il paroit
faire grand cas. Aussi bien a mon avis a-t-il droit de le demander suivant 1' accord: car je
ne doute presque plus que cette peinture n' ait ete dans le cabinet de damas rouge, lorsque
feue Madlle DE BREDERODEfit son testament.
De Gravin
hetgeen

van der

GORDON haar

LIPPE wendde

5 Julie

zich daarop
1695 schreef:

Puisque Votre Excellence veut ecrire a Monsieur
j' ose La prier de Ie faire au plust6t, car on a besoin de luy ?
des brasseries d' Ameyde, qui doit etre port6e aux Etats de
de surseance finissent, que dans les proces dont le nombre
De
ontving
schijnlik

zelf tot ROOSEBOOM, blijkens

ROSENBOOM
au sujet du tableau
tout moment, tant dans l' afaire
Hollande avant que les six mois
s' augmente.

had aan ROOSEBOOM verzocht,
haar de schilderij
schreef
want
GORDON
27 Augustus
gunstig
antwoord,
aan BARKHAUSEN : 1)
Gravin

een

te laten, en
1695, waar-

Je suis bienaise que lionsieur ROSENEOOhise desiste du tableau.
die ROOSEBOOM dan wel graag
was er een schilderij op Batestein
GORDON
schreef
hebben.
weer
23 Januarie
1696, vermoedelik
plaats
aan BARKHAUSEN :
Intussen

in

de

wou

m' a dit, qu'il souhaiteroit, que Madame, en recompense du
Monsieur ROSENEOOTi
grand tableau dont il s' est desiste, luy donnat un petit qui est icy et qui represente Procris,
bless6e par son mary Cephale. Et comme c' est une chose de peu de prix, negligee dane un
endroit écarté du chateau, je croy que Son Excellence ne la refusera pas.
Deze

had zeker de aandacht
briefwisseling
de
stadt
Vianen en de Vaert,
"daer

erover

op het "kostelyk

stuck

mitsgaders
jaghten
geschilderdt
uit het huis van de
getuigenissen
meegedeelde
was. De
Haag naar dat van ROOSEBOOM overgebracht
GORDON schreef
wenste een deel van die schilderij te laten naschilderen.
aan
BARKHAUSEN
:
8 September
1695, waarschijnlik

schilderij",
dat
waeren",
Bl,'EDERODE's
Gravin

gevestigd

volgens
in Den

vroeger

Quand je verray Monsieur ROSENBOOM àLa Haye, je n' oublieray pas de luy demander la permission de faire dessigner pour Leurs Excellences la veue de Viane sur la peinture
qu' il en a.
GORDON vertrok
van

enige

dagen

later

14124 September
><695, waarschijnlik
in
met zijn andere
schreven,
tegenstelling

Den Haag, want de volgende brief,
ook aan BARKHAUSEN, is vandaar gebrieven, die uit Vianen zijn. Hij had

naar
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en deze wou de schilderij
ROOSEBOOM gesproken,
nu ook de naam van de schilder :

wel

verkopen.

Wij vernemen

11 presente de vendre le tableau de la ville de Viane a Leurs Excellences pour q.oo
francs, quoyqu' il dise qu' autrefois il en a pu avoir 800, parcequ' il est de la main d' un
tres-bon maitre, qui s' appelle VROOM.Je ne 1'ay pas encore fait dessigner parceque le
m' a recommandé pour cela, n' est pas icy, et que d' ailleurs
peintre que Monseur ROSENBOODI
je serois bienaise de savoir auparavant, si Leurs Excellences n' aimeroient pas mieux acheter
le tableau-m6me.
De Gravin
naschilderen.

wou echter

GORDON berichtte

blijkbaar de
7 Oktober

niet kopen, maar alleen laten
schilderij
aan
BARKHAUSEN:
1695

Je n' ay pu faire dessigner le tableau de la ville de Viane, parceque la maison de
.
ne se desemplit point de monde tant que le Roy est a La Haye, mais
Monsieur ROSENBOOM
veut bien en laisser prendre le desseing
quand Sa Majeste sera partie, Monsieur ROSENBOOM
is sprake in de brieven van GORDON van
Nog over een paar schilderijen
die tijd.

In de brief van 8 September

1695 schreef

hij :

Il y a deja quelque temps que Monsieur DORI'NIONTa 6crit a Monsieur le Comte nE
FLODROFFtouchant le tableau, suivant ce que vous m' aviez mande.
GUSTAAF, Graaf VAN FLODORF, wonende op Dort, in de Graafdie in een
was getrouwd met MARGARETHA HUYSSEN (van Kattendijke),
was geweest met ALBRECHT, Graaf VAN DOHNA. Men
huwelik getrouwd

ADRIAAN
schap,

vroeger
het geslacht
van haar vroegere echtgenoot,
kan dus denken, dat die schilderij
Dit wordt bevestigd
door een
verwant aan de Gravin van der LIPPE, betrof.
uit
Vianen
November
brief van J. VAN DORTMONT, geschreven
27
1695 stilo toci,
dat
de
neef
Gravin van
aan
berichtte,
zijn
waarbij hij
(denkelik BARKHAUSEN)
der

van de Graaf VAN FLODROF zou krijgen.
Ick hebbe over de bewuste schilderije van de Illustre familie, der Heeren Grave VAN
DONA seer ernstlyck aen den Heere Grave VANFLODROFFgeschreeven, van wien nu op
voorleeden Maendach antwoort bekoomen hebbe, waerbij gemelte Heere Grave gelieft te
schrijven, alsoo over veertien daegen tot Utrecht meent te koomen, dese volgende woorden:
Die groote schildtrije hee ft al lange gereedt eit ge;6ackt gestaen, maer, gem b elegentheyt
gevonden hebbende, onz die te senden, soo szrllen die met-) tot Uytrca ht brengen, waervan
UEd. de Gravin van der Lip can versekeren ; waerom dan versoeck, als wanneer die daer
moght gearriveert sijn, mij ordre mach worden toegesonden, waer Haer Excellentie gelieft,
dat deselve sal laeten.
LIPPE de schilderij

de Graaf en Gravin VAN FLODORF de grote
weken later kwamen
Enige
zelf
Batestein
J. VAN DORTMONT schreef uit Vianen 6
brengen.
schilderij
op
1696 aan de Gravin van der LIPPE :
Januarie
Op gisteren sijn den Heere Grave en Mevrouwe de Gravinne VAN FLOTTROFF alhier
gekoomen, en hebben t' mijnen huyse gebracht de bewuste schilderey van de Illustre familie
1) D. i.: mee.
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VANDOHNA,dewelcke in doecken ingerolt en eenichsints nat geworden was, alsoo terzijden
de koets gehangen hadde. Hebbe ick deselve laeten ontwinden en niet off wijnich beschadicht
gevonden, doch niet aen de personages, en sal daeromme deselve op een raem laeten spijkeren
en met lijnzaet-olie bestrijcken, en affwachten ordre, waer Uw Excellentie gelieft, ick deselve
sal laeten.
De

Gravin

VAN FLODROF

maakte

van haar

kant

op een verleoffers
(spiegel, crucifix, zandlopers,
wieg,
zameling voorwerpjes
enz.),
samen een kleine 200, die in een kast op Batestein te pronk stonden, 1) bewerende,
dat de moeder van de Gravin van der LIPPE, de Gravin VAN DO>=INA,geboren
VAN BREDERODE, haar die beloofd had. Hierover schreef Mevrouw L. C. VAN
aanspraak

van amber

VOGELSANCK uit Vianen 7

September

1696 aan de Gravin

van der LIPPE :

La Comtesse (DEFLODROF)me disoit aussi, que feu Madame la Comtesse DE DONA
luy avoit promis beaucoup de rarite d' ambre, qu' elle n' avoit jamais eu, et qu' elle souhaitoit
fort d' avoir un petit cabinet d' ambre, qu' elle avoit veu au chatteau de Viane. Je luy respondis,
que je ne scavois pas, que cela estoit venu de feu Madame vostre Mere, mais de la Maison
de BREDERODE."Et bien", me dit elle, ,,qu' elle me Ie donne done pour gage de son amietie,
si je suis encore la chere seur de la Comtesse de la LIPPE".
is niet waarschijnlik,
dat aan dit verzoek enig gevolg is gegeven, want
een groot deel van de inboedel van Batestein.
vier dagen later verbrandde
laatste
De
schilderij waarvan wij in de brieven van die tijd horen, is een
Het

reeds

na haar overlijden aan de Gravin
portret van Lady PAWLETT, dat haar echtgenoot
van der LIPPE liet vragen, hem af te staan. De kamenier van de overledene schreef
?I t7 Julie 1696 een brief aan GORDON, waarvan deze het volgende uittreksel naar
Lippe zond:
Ik neem de liberteyt, om aen u te schrijven volgens ordre van Mylord PAWLETT,o
UEd. de Gravin van der LIPPE gelieft te vragen door een brief, of sij de goetheyd belieft
te hebben ende geven de schilderij van Mylady voor sijn kinderen. Mylady is niet geschilderd
geweest sint dat sij is getroud geweest, en de kinderen sijn soo jong, dat sij geen
kennis van haer Mama sullen hebben. Soo Haer Excellentie ongenegen mogt wesen om te
geven, soo sal Sij dog de goedheyd wel hebben, van te leenen, dat men 'er hier een copye
van kost laten maken. Indien UEd. dit verkrijgt op d' een of d' ander manier, soo gelieft
het van de raem af te doen en op te laten rollen, ende senden het aen mijn suster in Den
Haeg, dan sal ik het wel krijgen.
Wij hebben gezien, dat bij de brand ook "veele chartres en papieren" vernietigd waren. De Graaf van der LIPPE nam spoedig daarop een nieuw besluit in
het belang van het archief. Dit deed hij uit kracht van de afstand van de regering
van Vianen en Ameide, die zijn gemalin, AMELIA VAN DOHNA, bij akte van 13
1687 te zijne behoeve had gedaan.
in 1692 zelf een besluit over de ordening
Maart

Het

schijnt vreemd, dat de Gravin toch
van het archief te Vianen had genomen,

1) Zie de beschrijvingOud-Hollandigo8, blz. 19°.

204
is waarschijnlik
hierin te zoeken, dat zij toen op Batestein en haar
in Duitsland
vertoefde. Terwijl in 1692 GORDON bij zijn andere amten
echtgenoot
te Vianen, met de zorg voor het archief was belast geworden, zonder daarvoor een
amtsnaam of een instruksie ontvangen
te hebben, benoemde
de Graaf in 1697 een

maar

de reden

Advokaat

tot

Bewaarder

van

de

en
voorzag hem van een instruksie,
sjarters,
nam nog een paar besluiten in het belang van het archief, uit een waarvan blijkt,
dat GORDON reeds niet meer met de zorg ervan belast was. De amtsnaam
was
zeker gekozen
op het voorbeeld van Holland, dat 20 Julie 1660 HERBERT VAN
van de sjarters
BEAUMONT tot Bewaarder
volgen hier 1), ecrst de aanstelling :

had

aangesteld.

De genoemde

besluiten

SIMONHENRIKetc.
doen te weten, dat Wij op het goed rapport, aen Ons gedaen van de bequaemheyd ende
getrouwheyd van Mr. NATHANVAN DORTMONT,Advocaet voor den Hove van Utrecht, denselven hebben gesteld ende gecommitteerd, gelijk Wij hem stellen ende committeeren bij
desen tot Bewaerder van Onse Chartres op Onsen huyse Batesteyn bij Vianen, om die functie
behoorlyk waer te nemen volgens de instructie, bij Ons daerop gemaekt ende hem nevens
dese commissie overgegeven, ofte in het toekomende, indien Wij sulks noodig vinden, nog
te maken; op een tractement van eenhonderd guldens jaerlyks, huyden ingang nemende,
'twelke hem den Rentmeester van Onse domeynen van Vianen indertijd uyt kragte deses ter
expiratie van ijder jaer precijs sal betalen. Des sal den voornoemden Mr. NATHANVAN
DORTMONTgehouden sijn, op dese Onse commiasie ende overgegevene instructie te doen den
behoorlyken eed aen handen van Onsen Rade tot Vianen. 'Twelk gedaen sijnde, lasten Wij
Onsen gemelten Rade ende een ijder die het aengaen mag, hem in de voorschrevene qualiteyt.
ende bedieninge te erkennen. Ende dit alles bij provisie ende tot Onse vrije revocatie.
Gegeven onder Ons cachet ende signature op Onse Residence Detmold den 24 Martii 1697.
een Archivaris
hier ook in zijn geheel laat volgen :
Een instruksie

stuk

voor

van die tijd is zo zeldzaam,

dat ik het

SIMONHENRIK etc.
Alsoo Wij Mr. NATHAN VAN DORTMONThebben gecomnitteert tot Bewaerder van
Onse Chartres op Onsen huyse Batesteyn bij Vianen, geven Wij hem tot deselve functie de
volgende instructie:
Hij sal alle de papieren ende geschriften die jegenwoordig op Onsen gemelten huyse
in het toorentje daer men uyt het groot salet in gaet, besloten leggen, mitsgaders degeene
die hem door Onsen Raed ende Secretaris GORDONof andere van Onsentwegen ter handen
gesteld sullen worden, getrouwelyk bewaren.
Tot dien eynde sal hij alleen ende niemand anders de sleutels hebben van 'tselve
toorentje of van soodanige andere plaetse als in het toekomende tot bewaringe van de voorschreven papieren ende geschriften gedestineerd soude mogen worden, welke sleutels hij aen
niemand sal overgeven, dan in cas van sijne noodsakelyke absentie of siekte aen een van
Onse Raden tot Vianen, dien het Collegie derselver Raden alsdan daertoe sal committeeren.
Hij sal aen niemand, sonder Onse expresse ordre, acces tot de voorsehrevene Chartres,
nog communicatie ofte visie van eenige van dien mogen geven, dan alleen aen degeene die
leden van Onsen Rade tot Vianen sijn, aen dewelke hij gehouden sal wesen, sulks sonder
weygeringe te doen, daertoe tot Onsen dienste gerequireerd sijnde.
Hij sal ook aen degeene die leden van Onsen Rade tot Vianen sijn, op ordre van
1) Naar de opstellen.
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denselven Rade gehouden sijn, over te leveren soodanige papieren ende geschriften als sij
tot Onsen dienste mogten van noode hebben, mits daervan nemende een wel gecircumstantieerde recepisse, ende nette aentekeninge houdende.
Hij sal in den aenvang sijner bedieninge, soo spoedig als mogelyk is, de Chartres in
een goede ordre brengen, die volgens de materien, daerin vervat, bequamelyk verdeelende
ende rangeerende, mitsgaders daervan makende een distincten ende specifiquen Inventaris'
om alles te gemackelyker te konnen vinden, van welken Inventaris hij een dubbel aen Onsen
Rade tot Vianen overleveren sal.
Hij sal denselven Inventaris ende bet dubbel van dien telkens amplieeren, wanneer
hem eenige papieren opnieuw werden ter handen gesteld, om bewaerd te worden.
Hij sal sijn werk maken, van de Chartres van tijd tot tijd naerstig te doorlesen, om
grondige kennis van den voornaemsten inhoud van dien te krijgen ende sig daerdoor tot
Onsen dienst bequamer te maken.
Hij sal in voorvallende saken, daerom bij Ons of van Onsentwegen gevraegd sijnde,
Ons van sijn opregt ende ongeinteresseerd advijs dienen.
Hij sal niets mogen openbaren, aen wie het ook sij, 'tgeene gesecreteerd behoort te
worden van Onse saken, die hetsij uyt de Chartres of andersins tot sijne kennisse sullen komen.
Generalyk sal hij in alle occasien Onse eere en voordeel betragten, als een getrouw
Officiant schuldig is.
Gedaen op Onse Residence Detmold den 24 Martii 1697.
nam de Graaf van der LI>'PE de volgende besluiten betreffende
Tegelijkertijd
de
aan de benoemde
van
archiefstukken
Bewaarder
van de sjarters
de overgifte
die ze tot die tijd bewaard hadden (tot wie GORDON niet meer
door de Raden
en
andere
Raden die stukken onder zich mochten hebben :
behoorde),
Wij ordonneeren bij desen Onse Raden Jott. JAQUESDE L' HOMME,Heer van La Fare,
Mr. JACOB VAN DORTMONTende Mr. OTTO VANDER LAKEN,de respective sleutels van de
Chartres op Onsen huyse Batesteyn bij Vianen, onder Haer Ed. berustende, over te leveren
in handen van Mr. NATHANVANDORTMONT,dien Wij tot Bewaerder van deselve Chartres
hebben gecommitteerd, soo haest hij den eed, hem bij de commissie geinjungeerd, sal hebben
afgeleyd. Ende sal copie autentijcq van dese, met de recepisse van den voornoemden Mr
NATHAN VAN DUR1'nsONTdaeronder staende, ijder van Onse gemelte Raden, die Wij voor
het bewaren Onser Chartres tot nu toe bedanken, tot decharge dienen. Gedaen op Onse
'
Residence Detmold den z4 Martii 1697.
Wij ordonneeren Onse Raden, in specie DORTMOND,VAN DER LAEKEN,GORDONen
andere, soo eenighe van Onse papieren onder haer berustende hebben, dij tot Onsen dienste
niet behoeven gereed ende bij de hand te sijn, deselve over te leveren aen Mr. NATHANVAN
DORTMONT,Bewaerder van Onse Chartres op Onsen huyse Batesteyn bij Vianen. Gedaen op
Onse Residence Detmold den 24 Martii 1697.
kerk

Een vijfde
en luidde :

besluit

dat de Graaf

werd

voorgelegd,

betrof

de zitplaats

in de

Wij hebben goedgevonden, dat Mr. NATHANVAN DORTMONT,Bewaerder van Onse
Chartres, sijn sitplaets in de kerke tot Vianen, vanwegen die bedieninge, sal mogen nemen
in het bovengestoelte van de magistraet Onser genoemde stad. Gedaen op Onse Residence
Detmold den
de dagtekening
besluiten
Zijn Genade, die in de andere haar voorgelegde
had, deed dit hier niet, maar haalde
aangebracht
ingevuld en enkele veranderingen
het opstel door en schreef er boven : "nicht zu expedyren".
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De archivaris

in de kerk,
kreeg dus geen zetel in het overheidsgestoelte
wel een unicum zou geweest zijn.
Enkele weken later (2 Mei 1697) stierf SIMON HENRIK te Detmold.
De nieuwe Sjarterbewaarder
schijnt al evenmin als zijn voorganger voldaan

wat anders

te

om een inventaris
Van zijn werkde opdracht
te vervaardigen.
vond ik geen andere sporen dan twee ontvangbewijzen,
van de jaren
als
van de
die
ELISA
Rentmeester
GORDON,
zijn voorganger,
1699,
van Vianen, hem gaf voor ten gebruike ontvangen
stukken betreffende

hebben

aan

zaamheid
1697 en
domeinen

en de heerlikheid
Voshol. 1) Misschien had VAN DORTMUNT het al
tijnshoenderen
waren opgedragen.
te druk gekregen,
toen hem nog andere
baantjes
spoedig
Chartres
tot Vianen" wordt
van
onse
Lehnen
Bewaerder
van
onse
ende
,,Griffier
10 September
1701, toen FREDERIK ADOLF, Graaf van der LIPPE,
hij genoemd
de survivance

hem

als Auditeur

en omslagen

van Vianen

en

Ameide
de

verleende. 2)
Na de benoeming
duurde het
Sjarters

van de rekeningen

minste

een deel daarvan,
DORTMONT. Al die

van Mr. NATHAN VAN DORTMONT tot Bewaarder
van
eeuw voordat het archief, ten
nog ruim een vierendeel
door een andere
beschreven
werd, maar dit geschiedde

die
VAN
tijd horen wij ook niets van de andere goederen
Zeker zullen deze niet van veel belang meer geweest
bevonden.
zich op Batestein
zijn. De Gravin van der LIPPE, dochter van een BREDERODE, zal er ongetwijfeld
te hebben.
Wat
prijs op gesteld hebben, sommige van die goederen te Detmold
niet vervoerde,
verbrandde
voor een deel in 1696. Dat hetgeen er
zij daarheen
niet veel biezonders
meer was, leren wij uit enige brieven,
daarna
overschoot,
Vianen
in
van
werd.
de
1725, over de inboedel gehandeld
verkoop
waarin, bij
DE

6.

Tot

VERKOOP

de verkoop
de schuldeisers

EN OVERDRACHT
van Vianen

en Ameide

VAN

VIANEN

IN 1725.3)

aanleiding de moeielikheden
te brengen.
Hoewel de DOI-?NA's en
gaven

de eigenaar begonnen
veel hadden gedaan en zich ook grote opofferingen
om
hadden getroost,
de van Fraulijn HEDWIG AGNES VAN BREDERODE afkomstige erfenis in een betere
toestand
te brengen, was hun dit maar ten dele gelukt.
waarin

LIPPE's

In
Deurwaarder
de
van

Graaf
"den

Mr. ANTONIE DE GLARGES, een
1713 zond een van de schuldeisers,
van de Hoge Raad naar Vianen, om aan een vonnis dat hij tegen
te geven, door de verkoping
verkregen
had, een begin van uitvoering
af
wat hem belet werd.
tot
cum
annexis"
te
Vianen
Burg
kondigen,

'
1) In gemelde verzamelingafkomstig van VANWIJN.
te
in
het
archief
Detmold.
2) Opstel
3) Voor de plaatsbepalingen in het volgende wordt verwezen naar de plattegronden van stad en
kasteel, die hierbij gaan.
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van ouds

van vreemde deurgeen handelingen
In 1543 had REINOUD, Heer te VIANEN EN
waarders
geduld.
op hun gebied
de Grote Raad,
van
die hem was komen dagDeurwaarder
een
BREDERODE,
hem in een zak te steken en,
vaarden,
en, onder bedreiging,
genomen
gevangen
de
af
Lek
te
zenden naar Dort, gedwongen,
zoals zijn voorvaders
gedaan hadden,
het eksploot terug te nemen. 1)
De

Heren

van

Vianen

hadden

dan ook nu, bij twee gedrukte brieven,
brachten
Regering
van
van 25 Oktober
en 23 Desember
1713, hun bezwaren tegen het optreden
en
lieten
Holland
ook
een
de
Staten
van
de Deurwaarder
in,
"Memoire pour
bij
De

Raden

van

de la part du Conseil de la Regence de Viane" over
respectueusement,
dit geval het licht zien.
schuldeisers
tot de Staten, met verzoek,
In y
zich verscheiden
wendden
hun de sterke hand tegen Vianen te bieden. Er werden Kommissarissen
benoemd,
die blijkens een pak stukken over deze zaak, 2) in 1724 nog met de behandeling
ervan bezig waren. Intussen knoopte de Graaf met verschillende
personen ondervan Vianen en Ameide aan, die na enige jaren
over de verkoop
handelingen

informer

met de verkoop,
1725, aan een Hollands edelman,
op 3 September
eindigden
REINHARD VINCENT, Graaf VAN HOMPESCH.
,
De Graaf van der LIPPE zond daarop twee Raden, SII?iON HEINRICH BLUME
en

FUCHS, naar
Heren
kwamen

THEODOR
De

digen.
dag van
volgende
kamers in het Hof

om hem bij de overdracht
te vertegenwooraan
te
Vianen
en ontvingen
de
1725
19 September
de Graaf VAN GYLDENSTEEN, Drost van Vianen, een paar
om verder de maaltijd met hem
in gebruik, en de uitnodiging,
Vianen,

3) Deze woonde er zelf ook, zoals nader zal blijken.
verband
met de verkoop
wendde zich, October
1725, de Heer LA
voor zich en zijn vrouw, o. a.
CLAVELIERE tot de Graaf met een paar verzoeken
il
4
Vostre
de
nous
faire
la
Excellance,
plaisse
grasce, que nous puissions
,,qu'
en erfpagt."
Bedoeld wordt de Renbaan.
BLUME bracht het
jouir du Rhennban
te delen.

In

bij een brief van 9 Oktober naar Lippe over, maar kon het niet aanbevelen:
Der Herr DE LA CLAVELIEREhatt mihr angeschlossene acte recommendiret, womit ich
mich zwar lieber hatte verschonet gesehen, weil ich 's fast nicht, sonderlich die Erbpfacht
von der Rennebahn, alss einem per/111m3 des hiesigen Schlosses BatPnbzrr5 (sic),practicable
halte, petita zu concediren, ohne neuen anstoss dem Herrn Cessionario zu geben und zugleich
.Illustrissimi regentis hochgräff1iche Gnade zu ex,?6o;,iiren.
LA CLAVELIERE, die eigelik SAMSON DE L' HOMME heette, was een neef

verzoek

van

de Drossaard

JACQUES DE L' HOMME DE LA FARE, en een aanverwant

1) !?.s7a?M en medcdeelingenvan de

tot uitgave der

van

van het oudevaderlandsche

2) AlgemeenRijksarchief,archieven van de domeinen van Holland, No. 324.
3) Brief van BLUMEaan de Prezident, van 20 September 1725.
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zijn huwelik in I70I met MARIE LOUISE, Gravinne
GORDON schreef daarover aan BARCKHAUSEN 18 April I70I :

de Graaf

door

VAN DOHNA. I)

On m' ecrit de Viane une nouvelle surprenante, ou du moins qui me surprend extremement. C' est que Mad. la Comtesse MARIE LOUISEDE DONAse marie avec Monsieur DE
CLAVELIERE,neveu de Monsieur DE LA FARE, et que les premieres annonces de ce mariage
furent publi6es hier dans I' Eglise de Viane."
en 22 April:
La nouvelle que je vous manday dernierement du mariage de la Comtesse M. L. DE
DONA est veritable. On dit icy, que le Roy d' Angleterre a donn6 son consentement a
cette alliance.
,
was
in
III
zoverre
de
zaak
WILLEM
dat hij tot de
betrokken,
bij
Koning
van de bruid hoorde.
bloedverwanten
Zij toch was het enige kind van LOUISE
wier
moeder
een zuster van de gemalin van Prins
VAN
CHRISTINE
BREDERODE, 1)
FREDERIK HENDRIK was.
van geldelike
Wij zagen in het begin van dit stuk, dat er later geschillen
van LA CLAVELIERE en de Graaf van der LIPPE.
over die geschillen,
enige stukken van I7o9-I7II
die vovr het Hof van Holland behandeld
werden, benevens een afrekening tussen
van de Graaf van der LIPPE en het echtpaar
LA CLAVELIERE,
de afgevaardigden
waarin o. a, deze posten voorkomen :
lopende over I?oS-I?25,
aard

ontstonden

Het

archief te

tussen

Detmold

de Heer
bevat

Komt voor 't gebruyk van de Renbaan van 20 jaren, namentlyk van
tot
1724, beyde inclus, tot 2-10 stuyver jaarlyx, de somme van ...
1705
Nog wegens het hofstedegeld van het huys van den Heere DE LA
CLAVELIEREbinnen de stede Vianen, voor twintig jaren, verscheenen sedert
penning jaarlyx, makende tesamen ........
May 1725 tot

50-0-0

21-10-91/2

hoewel zijn vrouw in 1703
LA CLAVELIERE woonde dus in een stadshuis,
in huur te
moeite had gedaan, het vroeger reeds genoemde lusthuis Amelestein
n.l.
10
Desember
aan
schreef
BARCKHAUSEN:
1703
krijgen. GORDON
Madame DE LA CLAVELIEREsouhaite fort de louer la maison de plaisance au bois de
la veuille ceder, ce qu' elle ne peut faire sansle consenViane en cas que Madame BOUCHOLT
tement de Monseigneur, a qui je vous prie d' en vouloir parler.
HOMPESCH schreef de Kapitein-luitenant
C. CROON 12 Oktober
1725 uit Den Haag aan de Vianense Raad VAN DORTMONT, dat zijn meester de
22e of 23e van die maand te Vianen zou komen, om de huldiging
te ontvangen,
Namens

en

dat "alsdan
medekommen"

een

suitte

zou. 2) Men

van 40 paerden en gardes alsook 100 mann te voet
begreep nu, dat het toch waar was, wat men reeds

1) Oud-Hollandigos, blz. I78.
2) Afschrift in het archief te Detmold.
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vermoed

dat Vianen aan Holland verhad, maar door HOMPESCH was ontkend,
maakten het al spoedig algemeen bekend. BLUME
was. De nieuwsbladen
uit naam van de Raden te Vianen aan de
vroeg dadelik
(14 Oktober
y25)
wat
16 Oktober
doen
moesten.
Reeds
Prezident,
zij
1725 kwam CROON te Viane!1.

kocht

en deelde
der

gekocht
handelen
dere

van de Graaf van
bij een bezoek dat hij bracht aan de afgevaardigden
dat
meester
niet
voornemens
de
landen
die hij
mee,
zijn
was,
maar op de zelfde wijze wou
had, met geweld in bezit te nemen,
als te Kulemborg
en
dat
geschied was,
hij, CROON, dus slechts tot meer-

LIPPE

luister

de

gedane
vertogen
binnenkomen.
1)
22 Oktober

troepen
meegebracht
besloten had, eerst

had, die zijn meester echter ingevolge de
na het transport
te doen
bij de inhuldiging

y25 vertrok de Graaf vAN HOMPESCH zelf, wiens afbeeldinghierbij
van twee rechtsgeleerden
en Prokureur-generaal
gaat, vergezeld
(de Advokaat-fiskaal
Mr.W OLFERT NOBELING ende Advocaat PITTENIUS) endeLuitenant-kolonelBaronVAN
Raden uit Den Haag naar Vianen.
BOETZELAER, met het jacht van de Gekommitteerde
overnachtte te Woerden en reed de volgende dag in een koets van
Het gezelschap
HOMPESCH naar Vianen,
waar het aan de voorstad werd opgewacht
door een
12
en
een
te
van
de
Staten
van
Holland.
wachtmeester,
gardes
trompetter
paard
Met getrokken
de koets waarmee de Graaf
de manschappen
degen
vergezelden
toen Vianen

niet meegekomen,
nadat de afgevaardigden
Voetvolk was
binnenreed.2)
van de Graaf van der LIPPE, volgens diens last van 17 Oktober 1725, de Kapiteinvor eine thatlichkeit
luitenant
CROON hadden
"d3ss man solches
aangezegd,
und ferner die mesures darnach nehmen wurde." 3)
ansehen,
dagegen protestiren,
en Borgemeester
VAN
VAN HOMPESCH nam zijn intrek bij de Raadsheer
met de
DORT?ZONT? 4) en had de volgende dagen tot 30 Oktober besprekingen
de schulden waarnamen ook deel
tot onderpand
gesteld was. Aan de beraadslagingen
de beide uit Den Haag meegekomen
volmacht
die
nu
erkenden,
rechtsgeleerden,
van de Staten van Holland te hebben, en de personen die als gemachtigden
van
afgevaardigde
voor Vianen

Raden

van Lippe,

die voornamelik

liepen

over

HOMPESCH te Detmold geweest waren. 5) "Les juifs qui ont agi a Detmold pour
1) Brief van FucHs aan de Prezident, van 19 Oktober 1725.
van 26 Oktober, van BLUME,van 30 Oktober, beide aan de
2) Brief van de Graaf VANGYLDENSTEEN,
_
en FUCHSaan de Graaf van der LIPPE,van 6 November I72s, en na te melden
Prezident, en van BLUME
aan VAN HOORNBEEK.
versla,gvan HOMPESCH
3j Gemelde brief van 6 November 1725.
4) Brief van de Raadsheer BLUMEaan de Prezident, van 25 Oktober 1725, gemelde brief VANGYLDENSTEENen verslag van HOMPESCH.
5) Gemelde brief van 25 Oktober 1725, brief van BLUMEaan de Prezident, van 30 Oktober 1725,van
en nMemorievan 't
BLUMEen FUCHSaan de Graaf, van 6 November 1725, gemeld verslag van HOMPESCH,
gepasseerde in de besoignes tot Vianen over en tot het doen van den transporte van de heerlyckhedenvan
Vianen en Ameyde", in een verzamelingstukken, afkomstigvan de RaadpensionarisIZAAKVANHOORNBEEK,
op het Algemeen Rijksarchief,archief van Holland, No. 2954.
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Mr. le Comte DE HOMPESCH" noemt de Graaf VAN GYLDENSTEEN hen in een brief
van 12 Oktober
aan de Prezident,
1725. Deze besprekingen
hadden een gunstig
de
zodat
Oktober
vormelike
overdracht
van
de heerlikheden
op 30
1725
verloop,
van die steden en van alle in het land van
Vianen en Ameide v66r de gerechten
liggende dorpen kon geschieden.
1) Op het zelfde uur, toen dus niemand
van nog meer krijgsvolk
kon maken,
meer bezwaar
tegen het binnentrekken
van
te
en
een
de
kwamen
een
voetvolk
paard
garde
kompanjie
kompanjie
nog
daar
om
Vianen
en werden
de wacht voor het slot waar
binnen
ingelegerd,

Vianen

te nemen. 2)
Van de

en feesten die voorvielen
van de
bij de overdracht
plechtigheden
aan de Graaf VAN HOMPESCH en bij de daarop gevolgde overdracht
heerlikheden
aan Holland stelde hij een verslag op, dat zich in de reeds gemelde verzameling
van de
Een dergelijk verslag, door de afgevaardigden
VAN HOORNBEEK bevindt.
berust te Detmold.
Dit is minder uitvan der LIPPE aan deze uitgebracht,
bevat die HOMPESCH niet
voerig dan het eerste, hoewel het ook biezonderheden
een
bal
's
avonds
dat
er
Oktober
b.v.
vermeldt,
plaats had, maar het spreekt
op 30
een soepee werd gegeven, gevolgd door
er weer niet van, dat op 3 November
Graaf

en personen
van distinksie.
naar
Uit de verslagen
dat de overgang
mag men opmaken,
Hollandse
dit
aan
:
Vooral
het
toont
verwekte.
verslag
vreugde

een bal voor

de dames

van de stad

Holland

veel

Dien middag (2 November) wierden door d' Heer Grave VAN HOMPESCHter maeltijd,
genoodigt en onthaelt alle collegien en corpora der steden en dorpen, onder de heerlykheyden Vianen en Ameyden gehoorende, mitsgaeders de verdere amptenaaren, neffens verscheyde personen van rang en distinctie, van Utregt, Gornichem en naebuurige plaetsen
gekomen sijnde, om dese plegtigheyd te sien, dewelke geplaest waeren aen drie taefels van
20, i8 en 14 couverts in de kleyne zaal. De respective Drossarden van Vianen en Ameyden
om betere ordre te houden, wierden met de geregten en corpora geplaest op den grooten
zaal aan 5 lange taefels van over de hondert couverts, en 3 andere taefels van 14, 12 en
10 couverts. De respective gesondheyden van Haar Edel-Grootmogenden de Heeren Staten van
Holland en West-Vriesland, Haar Edel-Mogenden de Heeren Gccommitteerde Raaden, en
andere collegien en persoonen van distinctie wierden gedronken onder het geluyt van keteltrommels en trompeten, alomme in de kleyne en groote zaal, sijnde het overige met musique
van hautbois, violons, fleutes douces en waldhoorns geaccompagneert, onder een toeloop van
duysenden van menschen. 'Twelk alles nogtans in goede ordre gepasseert sijnde, liet men
nae de taefel op een stellagie op het binnenhoff voor 't volck eenige oxhoofden van witte
en roode wijn loopen.
'S avonds ten vijf uuren vergaederde sigh de cavallerye te voet en de infanterye op de
markt, en defileerden nae het Hoff, de infanterye sigh voegende met de wagt van 't Hoff,
en wierden gerangeert op de binnenterrasse van den thuyn buyten om het huys. En naedat
1) De akte is geregistreerd in een register van transporten en plechten van Vianen, op het Algemeen
Rijksarchief.
Gemelde brief aan de Graaf van 6 November il25, en verslag van HOMPESCH.
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se van d' Heer Grave VANHOMPESCH,in gevolg van personen van distinctie waeren gevisiteert,
wierd door deselve een drievuldige salvo gegeven met een loopend vuur, onder het geluyt
van keteltrommels, trompeten, hautbois en waldhoorns, dewelke op het rondeel van de
terrasse geplaest waeren.
Waerop het vuurwerck op de weyde tegensover het Hoff, aen den Leck, wierd aengestoken, hetwelk sijn volkome effect doet, soowel in de lugt als in het waeter. Alsulx geschiede onder het luyden van de stadskloken, welk luyd, bij de vreugdevuuren en illuminatiën,
welke in de stad gemaekt wierden, continueerde tot elf uuren 's nagts.
De Lippese Raden bezagen
na afloop
ogen. BLUME schreef
November

de verandering
van bestuur natuurlik
de feestelikheden
aan VON

van

met andere
PIDERIT (6

dasz es nun hier im Hoff und der Stadt gantz still, und mehr traurig alss frolich ist
die mancherley raisonnementen Uber die bissherige hiesige Hausshaltung der Bedienten bey
ihrer administration, wovon die leute nun frey sprechen, zu geschweigen,
Bankier
en de Lippese Raad en Amsterdamse
over de schulden van Vianen :
d. a. v., sprekende

JOHAN HOST

9 November

La nouveaute plait au peuple, lequel pour I' ordinaire donne a teste baissee dans les
interets du nouveau maitre, et oublie dans un moment tout les avantages du pass6. Pour
moy, qui presentement suis conseiller reforme, je conserve toujours le mesme attachement
pour la Maison de la LIPPE.
Om
afschrijven,

niet
omdat

te

veel plaats te vergen, zal ik alleen het Duitse
te bereiken is :
dit voor ons het moeielikst

verslag

hier

Actum Batesteizz den 30ten 8br. 1725.
Nachdem den 2Sten dieses bey versammeltem Rath von denen Graflich Lippischen
Deputirten als dem Regierungsrath BLUM, wie auch dem Rath und geheimen Secretario
FucHs, denen hiesigen Regierungsrathen bedeutet worden, wie dass man nunmehro mit dem
transport der Herrschaft Vianen und Arrzeydencuili ab- et dependezztaasan des Herrn Grafen
VONHOMPESCHExcellentz, als Käufern, in heutigem dazu angesezten termino verfahren werde,
und sie dabey erinnert worden, sich alsdann auf hiesigem grossen Saal Vormittags um 10
uhren nicht weniger einzufinden, als auch denen Rathen von der Cammer von Justice,
ingleichem dem Maxistrat und allen ubrigen Ofjiciaiiten in denen Statten und auf dem
Lande sothanen termintim kundzuthun, inmasscn solches der Rath DORT>ioNTzuthun ubernommen ; so sind dieselbe, ausser dem H. Graf VON GULDENSTEINund Rath GORDON,
darauf erschienen.
Sobald nun hochgedachter Herr Graf VON HOMPESCHderen anwesenheit vernommen,
hat sich derselbe nebst vorgedachten Graflich Lippischen De?aitirten, denen der Fiscal
NOBELING, AdvocatusPUTÉNIUS,der vo.\T NECK und Secretarius K6BERLINGgefolget, aus der
grosen Rathsstube gleichfals auf den grossen Saal verfuget, und vor einem mit rothem
lacken bedecktem tisch vor dem Camirz, um welcken 7 stuhle gestanden, worunter 3 armstuhle
gewescn, niedergelassen, als I. auf dem mittelsten armstuhl Herr Graf VON HOMPESCH,2. auf
den zu seiner Rechten der Regierungsrath BLUM, und 3. zu seiner lincken der Rath und
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Geheime Secretarius FUCHS. Nechst dem Regierungsrath BLUNTder Fiscal Nor3ELtNG,und
nach diesem der VONNECK. Nechst dem Rath FuCHS aber der Advocat PUTEr·IUS,und bei
Ihme der Secretarius K6PERLING.
Hiernechst zeigte der Rath Dortmont, als ältester Burgermeister hiesiger Statt, welcher
vor dem tisch gestanden, denen samtlichen erschienenen nur mit wenigem an, aus was
Ursachen Sie anhero cnnvociret worden, lasse darauf die Acte des transports denenselben
vor. Nach Verrichtung dessen stunden beyde Graflich Lippische l7e?rctrrte von ihren stuhlen
und
auf, ohne der beeydigung beyzuwohnen, gratulirten dem herrn Grafen VONHOMPESCH.,
als
die
von
der
Cammer
von
Da
dann
dass
Rathe
sich
auf
lhre
zimmer.
erfolget,
begaben
als SurinJustice und ubrige bediente, mit ausschliesung des Grafen VONGULDENSTEIN'S,
und dess Stebstilitt-,S7choietens
VON DER WAAL,
tendanten, des Drosten SCIIIMl\ŒLPENNING'S,
ingleichen der Regierungsraithen qua tales, nachdem Sie ihres vorigen Eides erlassen und
nunmehro in des H. Grafen voN HOMPESCHEid und pflicht genommen worden, vorgedachter
darwider protestiret und gefraget, warum Er, wurcklich beeidigter
Drost SCHIMMELPENNING
Drost, vorbeygegangen ware. Dem der herr Graf VON HOMPESCHaber mit wenigem darauf
geantwort, dass solches anjezo zu weitlauffig zuerzehlen ware, es solte Ihme aber Justice
wiederfahren. Womit dieser Actur beschlossen und des mittags eine splendide mahlzeit an
3en tafeln angerichtet worden, an deren erster die beide Graflich Lippischen Deputirtc zu
des herrn Grafen VONHOMPESCHrechten und lincken seiten zusizen genothiget worden. Des
abends aber bey gegebenem bal haben sie sich daselbst nicht eingefunden, sondern auf ihren
Cammern allein gespeiset.
Den ¡ten dito.
Haben des H. Grafen voN HOMPESCHExcellentz eine tour nach Ameydm gethan.
Den 2ten dito.
Als endlich Hochgedachter Herr Graf VON HOMPESCHdie Herrschaft Vianen und
A1Jzeyden etc. an die Herrn Staaten von Holland wieder verkauffet, so haben Sich die sämtliche Herrn Rdthe und bediente aus denen Stdtten und vom Lande, wie vorgemelt, heute
dato, auf dem hausse Batestein wieder in dem grossen Saal sistiret, woselbst ein Trohn gegen
der Thur uber aufgerichtet gewesen, da dann der transport folgender gestalt geschehen.
Erstlich erschien der Fiscal NOr3EI,INGals bevollmdchtigter von denen Herrn Staaten
von Holland, sodann der Advccat PUTENIUS,als bevollmächtigter des H. Grafen VON HOMPESCH,denen der VONNECK und Secretarius KOPERLINGgefolget. Jene beide liesen sich von
dem unter dem thron gestandenen tische nieder, worauf gedachter AdvacatPuTENIus die
Acte des transports dem Fiscal NOBELING,und dieser hinwiederum dem Rath und ältesten
Burgermeister DORTMONToffentlich zuverlesen zugestellet.
Nach verrichtung dieses haben die R3the von der Cammer von Justitle, als der Professor VONMUYDEN,LASTDRAGER,BLANCARDund NEUHAUS,in einer mit 4 Perden bespanneten
Kutsche aus des Raths DORTMONT'sbehausung den Herrn Grafen VONHoNIPESCH
abgehohlet
und auf das Haus Batestein in folgender ordnung begleidet, und zwar unterm gelaut aller
Klocken. Voran kamen die Rathe von der Cammer van Justitie wie vorgedacht, gefahren.
Auf die sind gefolget des H. Grafen bediente nebst einigen Offczeren in einer Carosse,
gleichfals mit 4 Pferden.
In der dritten Carosse, auch mit 4 Pferden, aber hat niemand gesessen.
Darauf sind des H. Grafen VON HOMPESCHExcellentz in einer Carosse mit 6 Pferden
bespannet, gefolget.
Sobald nun dieselbe auf dem aussersten vorhof vor der brucken, woselbst die Holldndische gardes ad 70 mann zu Pferd, unterm Commando des H. Baron VON BUETZELAER
postiret gestanden, angelanget, haben sich Paucken und Tromfieten, und bey deren arrivirung
in dem innersten grossen vorhof, woselbst die gardes zu fuss, ad 160 mann starck, gestanden
die l'ambouren mit ihrem klingenden spiehl unterm Commando des Herrn Haubtmanns
Cromli?z, h6ren lassen.
Beym aussteigen unter vor der treppen des Hausses Batestein wurde hochgedachter
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von denen samtlich anwessenden Rathen, ,Ifez,-istraten und ubrigen
H. Graf VON HOMPESCH.
bedienten empfangen, und von dem Rath und Burgermeister DORTMONTin dasige grosse
Rathscammer begleidet.
Nach kurtzem aufenthalt aber hat vorgedachter Rath VON DORTMONTsich zu dem H.
Grafen voN HOMPESCHgewendet und gefraget, ob demselben beliebte, sich auf den grossen
Saal zubegeben, um den Eide Nahmens der Herrn Staaten von Holland von denen anwesenden bedienten anzuhorn. Als nun derselbe mit Ja darauf geantwortet und sich uf den grossen
Saal auf einem unterm Trohn gestandenen grossen Armstuhl niedergelassen, dahingegen
den herrn Grafen
alle ubrige Stuhle wegnehmen lassen, hat mehrgedachter Rath DOR1MONT
VON HOMPESCHum communication der von denen Herrn S'taaten von Holland auf Ihne
gerichteten Vollmacht ersuchet. Und nachdem Ihme solche zugestellet worden, hat Er dieselbe
laut verlesen und alle anwesende Rathe und bediente gefraget, ob Sie willig und bereit waren,
den Eide an die Herrn Staalen von Hoiland abzulegen. Als nun dieselhe darauf ja gesaget,
ist mit der beeidigung sobald verfahren.
und
Der Rath DORT1\lONTwendete sich darauf gegen den herrn Grafen VONHOMPESCH,
sagte, dass derselbe hdtte angehoret, mit was vor bereitwilligkeit die samtliche bediente den
Eide abgeleget versehen sich also zu demselben, man werde sie bey Ihren priz/ilegien, Recht
Excellenlz mit gegebenem
und Gerechtigkeiten nzaazzctezziren.
Als nun des Grafen VONIIONIPESCH
Handschlag an mehrgedachten Herr VONDORTMONTIhne dessen versichert, haben samtliche
bediente uberlaut gerufen : Es leben die Herrn Staten von Hollazzrt !
Nach vorgegangenen solcher sokmnitaeten hat der Rath VONDORTMONT
hochgedachten
herrn Grafen wieder in die Rathscammer begleidet, und ist darauf von der Izzfanlerie eine
dreymahlige salve gegeben, und hat man aus dreyen fdssern wcin laufen lassen, auch an 3
grossen tafeln auf der Rathscammer und 5 langen tafeln aufm Saal alle anwesende bediente
magniliqzie tractiret. Gegen abend waren alle fenstere illzszzziniret,und ein feuerwerk hinter
dem Schlossgarten angestecket, welches alles unterm zuschauen vieler tausend menschen
geschehen. Die ganze nacht hindurch, bis morgents um 4 uhren, wurd mit tanzen zugebracht.
Wobey aber die Graflich Lippische Dt'putirte so wenig des mittags als abends erschienen,
sondern auf ihren Cammern nebst dem Rath HOST allein gespeiset.
Ex rel,,ztioizeinehrgcdachten Rath DORTMONT's
sind an den H. Grafen VON HoxiPEscH
des folgenden Tags wegen der Statt und Landen von Viallen durch jeztgedachten Rath vort
DORTMONTund Burgermeister WESTERFELD,dem Thresorzer SCHOS1),wie auch dem Dijkgraf
VON CATTENBURG,dem Heemraed HOST', und 8,;hozit VON MERKERCKauf einent silbern
?rcrsezztirteller, worauf der Statt wapen graviret gewesen, in einem mit gold gestickten
beutel 600 spec. titicaten, wegen der Statt Ameyden aber von dem Drost VONDER LACKE
200 spec. ducaten, sodann an den Ca?itaizz-Licutezzant CROONund Secretarius KÖPERLING
jedem 60 ducaten, denen 6 Botten der Herrn Staaten jedem 8 ducaten, auch jedem domestiquezz des Herrn Grafen VON HUMFESCH4 dycaten verehret worden. Und des nachmittag ist
sowol die garde zu Pferd ausser t 2 mann, und die zu fuss wieder von hier ab?narclaz'ret.
Den 4ten aber haben sich des Grafen VONHOMPESCHExcellentz gleichfals von hier wieder
nach dem Haag begeben, denen alle domestiqueit bald darauf gefolget.
over de overdracht
Nog enige biezonderheden
een brief van BLUME aan de Prezident
te Detmold,

aan Holland

ontleen

van 6 November

ik aan

y25 :

darauff ermelter Herr Graffen (VONHOMPESCH)nomine der Provinz Holland
"...
gehuldiget worden. Seine Excellentz wurde durch die Herrn Rdhte von hiesiger Cammer
von .7tistiz in einer Kutsche mit 4 pferden auss ihrem LtWiment abgehohlet. Ihnen folgten
der Herr Graff VON HoatPESCHin einer Kutsche mit 6 schwartzen, und dieser noch 3 andere
Kutschen. Auff dem grossen Saal war ein himmel auffgeschlagen, darunter setzten sich Seine
i) Lees:
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Excellentz alss persona representans, und ward der huldigungseyd von denen Rähten,
Schouten und Scheppen abgeleget, und, nach dem Vivat, von denen beyden Detachementen
zu fuss und zu pferde 3 mahl salve gegeben, und dem zulauffenden Volk 3 Ochshaupt wein
im Hoff zum besten, welche in kurtzer zeit ledig waren ; darauff an 8 Tafeln gespeisset und
nachdem auff den abend ein klein feuerwerk von Raketen, ballen
verbrand, die nacht
biss 2 uhr mit frolichkeit unter einer rnrzsique von waldhornern und haubois zugebracht, und
in der Stadt auff den Strassen Pechtonnen angezundet und Hausser illaa?rziniret ; alles bey
einem grossen coyafluxu vieler fr6mbden von Amsterdam, Utrecht und andern umliegenden
ohrten, und der Einheimischen.
Den 4ten dito ist das detachenaent i;,tfaitterie, gestern aber das zu Pferde, wie auch der
Wrir
r
Herr Graff selbst und dessen suite wieder von hier ab nach dem Haag gangen......
selbst sind iibel darann und wissen nicht wo wir einen tisch finden, denn der Herr Graff
VON GULDENSTEINnicht mehr hier ist, auch vielleicht nicht wieder kommen, folglich die
hausshaltung hieselbst auffhoren wird."
Uit de laatste

blijkt, dat de Graaf VAN GYLDENSTEEN (HUGUETAN)
"Des Herrn Graven VON GYLDENSTEIN seiner Cammer"

woorden

gewoond had.
op Batestein
vinden in een lijst van schilderijen
zullen wij later nog vermeld
op Batestein.
uit
het
niet
in
Duitse verslag zagen,
HOMPESCH had hem, zoals wij
zijn amt van
dit
had
slechts
weken
GYLDENSTEEN
Surintendant
enige
bekleed, want
bevestigd.
i8e September
y25 was hij als Drossaard
aan VON PIDERIT :
20 September
eerst

de

afgetreden.

BLUME schreef

ist vorgestern in Collegio in Pflicht
Der neue Herr drost nahmens SCHIMMELPFENNING
genommen.
GYLDENSTEEN verliet dadelik
2 November
schreef daarover
y25

nadat hij voorbijgegaan
aan VON PID?RIT:

was, Vianen.

BLUME

Herr Graff ;oN GULDENSTEINist gestern morgen gantz fruh von hier gereisset. Ich
habe aber noch nicht erfahren konnen, wohin. Ich vermuhte fast, dass Er vorerst nicht
wieder anhero kommen werde. Ob Er, wie er sich vor 14 (Tagen) ciy-czterverlaute, willens
zu seyn, nochmahl eine reisse nach Detmold antrete, wird die Zeit lehren.
Drossaard
ScHlMMELPENNINCK, die echter op 28 Olctober 1725
GYLDENSTEEN niet in zijn amt bevestigd was, had deze daarop willen doen
gijzelen voor hetgeen hij (SCHIMMELPENNINCK) voor het amt betaald had. BLUME
schreef n.l. 10 November
y25 aan VON PIDIRI T :
De nieuwe

evenals

Ubrigens kan dieses noch mit wenigen zu beriihren nicht unterlassen, dass der Herr
u1n sich sowoll wegen der an Herrn Graffe VON GuLDENSTEINwurklich
SCHIMMELPFENNING,
10000
fl., alss wegen der auff das ubrige an denselben aussgestelleter wechsel auff
gezahleten
Engelland, ausser gefahr zu setzen, diese, dem verlaut nach, mittelst eines nach Engelland
abgeschikten expressen protestiren lassen, und wegen jener einen arrest auff ermelten Herrn
Graffen persohn bey der Cammer von justiz zu Via1ten extrahiret, welchem aber der Herr
Graff, davon gewarschauet seyend, durch eine geschwinde retirade entgangen, wird aber doch,
allem ansehen nach, noch verdriesslichkeit von der afaire haben, denn Er sich, wie man
allenthalben deutlich genug abnehmen konnen, einen grossen hass durch diese seine demarches zugezogen.
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FUCHS voegde

20 November

hier

1725 nog aan toe:

Von Herrn Graf voN GULDENSTEIN,welcher, wie Euer Hochwohlgebohrner bereits
wissen werden, vor einigen tagen, aus furcht bearrestiret zuwerden, sich fruh morgents von
Vianen wegbegeben, ohne zuwissen wohin, melden nummehro die zeitungen, dass derselbe
in Hambur.g- arriviret seye. So beliebt dieser Herr bei denen burgern und unterthanen aufm
Lande vorhin gewessen, so verachtlich wird anjetzo von Ihme gesprochen, wozu die behandlung
der stattschulden, wovon derselbe nicht zum Interesse Illustrissimi, sondern seinen eignen
besten 3¢00o f. zu hrofitiren vermeinet, viel contribuiret haben solle.
1725 aan VON PIDERIT, dat de bedienden
nog 20 November
dat hij te Hamburg
van de Graaf VAN GYLDENSTEEN bericht hadden ontvangen,
te gaan,
en voornemens
was aangekomen,
was, naar zijn goederen in Denemarken
von
en 4 J unie 1726:
Seyst ab
"Die frau Graffinn VON GULDENSTEIN gehet heute
BLUME meldde

nach

ihrem
Hamburg-,
heerlikheid
Odijk.

Herrn

Gemahl

zu folgen."

Bij Zeist

lag GULDENSTEEN's

de Lippese Vorsten en GYLDENSTEEN bleef nog zeer lang
Ik vond nog een brief van 9 Oktober
1742, waarbij zekere CHRISTOPH
hangen.
en Prokureur te Detmold, op
H. CLAUSING, te Kopenhagen,
zijn vader, Advokaat
adres
van de Graaf VAN GYLDENnaam
Eksellensie
naar
het
diens vraag uit
van Zijn
in Holstein ophield.
STEEN, opgaf, dat deze zich steeds op zijn goed Warleberg
zaak
is
van
een brief
stuk over deze
Het laatste
J. HOST, te Vianen, die daar
Raad van de Graaf van der LIPFE geweest was, aan onze oude bekende BLUME,
De zaak tussen

te Detmold,

van

17 Maart

1747.
( Wordt

vervolgd).

DE

OUDERS

VAN

FRANS

HALS

DOOR
A. BREDIUS.

ULLEN wij ooit met zekerheid weten, waar en wanneer FRANS HALS geboren
is ? Dit is zeer de vraag. Veel licht heeft de heer GONNET ontstoken met de
zoo belangrijke doopacte van DIRCK HALS, door MOES in zijn werk over
FRANS HALS medegedeeld. Daaruit blijkt, dat er in 1591 te Haarlem een
echtpaar woonde, dat bestond uit FRANCHOYSHALS en diens vrouw,
ADRIANA HALS, die de ouders van DIRCK,dus ook van FRANSHALSgeweest zijn.
Uit de volgenden extracten van notarieele acten kan ik iets meer daaromtrent berichten. Het echtpaar kwam uit Mechelen: de vrouw heette ADRIAENTGENVAN
Het waren eenvoudige lieden; de man wordt droo,-,scheerder"
en l,lakenGEERTENRYCK.
bereyder" genoemd. Een onderzoek, door prof. SABBEmet veel welwillendheid voor mij ingesteld
in de archieven van Mechelen, heeft alleen doen zien, dat er in de 2de helft van de 16de eeuw
vele leden eener familie HALS te Mechelen woonden, maar meer ook niet. De vader van FRANS
HALS behoorde zeker tot de geuzengemeente en heeft zijn zoon daarom niet in de katholieke
kerk doen doopen. Maar de kans wordt steeds grooter, dat hij te Mechelen geboren is, dat duo
de oude traditie juist is. De vader is omstreeks 1550-'51, de moeder 1552 geboren; de vader
voor, de moeder na 1612 overleden.
6 Juny 1592 legt FRANCHOYS
HALS, Lakenbereyder van Mechelen, oudt omtrent 42 jaren,
inwoonder der Stadt Haerlem eene onbelangrijke verklaring af. I)
VANGEERTENRICK,
I8 Februari 1599 zijn FRANgoisHALS,droochscheerder, en ADRIAENTGEN
en
daarvoor
hun
in
ruim
inboedel
geven
echtelieden,
f37 schuldig,
onderpand. (Ruim hebben
HALS' ouders het dus ook al niet gehad!) ').
6 October 1612. ADRIAENTGENVAN GEERTENRYCK,de nagelaten Weduwe van wijlen
FRANS HALS, out over de 60 jaren, poorterse deser Stadt (Haarlem) attesteert. Zij verklaart, een
geheel jaar, van I Mei 1610 tot i Mei 1611, gewoond te hebben in een huis in de Rampsteege.
Er zijn kwesties over IIleckagie" van den schoorsteen. Zij had toch gaarne in dat huis willen
blijven, als zij met den verhuurder had kunnen accorderen. 3)
Haarlem.
1) Prot. Not. A. WILLEMBZ',
1 M. VANWOERDEN,
2) 1
„
W. VAN TRIER,
3) r

PORTRETTEN

DOOR

REMBRANDT

DOOR
F.

SCHMIDT DEGENER.

INLEIDING.
E wetenschap
om onder portretten
beproefde herhaaldelijk
door REMBRANDT geschilderd
en als "onbekend"
te boek
de namen der voorgestelden
te schrijven.
staand,
'
Strooken
die pogingen
wel met REMBRANDT'S bei doeling ?

De

j anonymi
was
hij

de wereld in. Met blazoenen
zoo karig mogelijk.
Kort

Amsterdam
Alleen

het

toeval

van inventarissen

als DE CAULERY en RIHEL.

kunstenaar

worden

toch

zond

naam-inschriften

en testamenten

leidde

als
zijn portretten
en aetatis-opgaven
na

zijn debuut in
uiterst zeldzaam.

tot identificaties

van

HALS er aanbrengt,
personen
Familie-wapens,
kent REMBRANDT niet. HALS maakt dan ook een portret in den strikten zin,
ook een
REMBRANDT in de eerste
een schilderij, dat bijkomstigerwijze
plaats
is. Zijn clienten,
die van WHISTLER, dienden als pretext voor
evenals
portret
stee van een objectief conterfeitsel,
kregen ze te zien wat
waren; des te beter wanneer er buitendien nog gelijkenis was.
komt dit streven
aan den dag na RE:?It?RANDT'S vijf en
Onomwonden
aan zijn zitters wel eens een kapsel naar eigen
jaar. Gaf hij vroeger
dertigste
een

arrangement;
ze picturaal waard

in

zooals
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verkiezing,
hadden;

die

de

hunne

niet

zooals ze nooit gewaagd
was, gebaren
hun
1640 begint hij aan hun zieleleven te raken, verandert
de persoonlijkheid
tornt aan hun gevoelens;
wordt soms min of meer
die zoo'n scherp ontleder kon zijn, tracht dan
Dezelfde
kunstenaar,

kleedij
omstreeks

expressies,
uitgewischt.

saam te smelten met een of ander type uit zijn voorstelling.
Reeds
zijn portret
in zijn begin-tijd
valt het dikwijls moeilijk, geheel verschillende
wezens, als SASKIA
en zuster LIJSBETH, te onderscheiden.
Zouden
zij, die zich na 1640 op het doek lieten brengen, met tevredenheid

hun

plasticiteit
accentueerde

een licht-effect,
dat de
dat echter ook alle rimpels
verhoogde;
gelaat merkwaardig
en daardoor
de trekken opvallend
en in de oogen lag
verouderde;

aanschijn
van het

hebben

Men aanschouwde

herkend?

waar ieder, behalve de schilder, vreemd aan was.
en doorleefdheid,
diepte
wanneer een document van 1654 verklaart
dat "het
Het is niet verwonderlijk,
na
niet en gelijckt het wesen ofte tronie" van de afgeop verre
conterfeytsel
beelde persoon.

een

volgt dat voor den rijpen REMBRANDT gelijkenis een rekbaar
toch over identificatie te delibereeren ?
begrip kan zijn. Is het dan niet ongerijmd
Zelfs al wordt zoo'n vondst aanvaard,
voor de iconografie
van den voorgestelde
van een of
is zij van problematieke
waarde.
REMBRANDT blijft toch verdacht
En
het
andere
als
kunstwerk
wint
er
immers
niets mee?
transfiguratie.
portret
Uit dit alles

leven

Het

het

gebracht,
illustreert
mee

van dateering
kunnen
Wint het kunstwerk
worden
niets,
tegenhangers
gescheiden
hereenigd.
opgelost,
veel:
en
Als
het oeuvre
het
wordt
daerentegen
begrijpelijker
overzichtelijker.
voordeel
komt daarbij, dat het portret, ook al verwisselt het van bepractisch
zitter,

stelt

eenling is nu eenmaal, om wat het heeft voortgedat er in Holland geleefd is. Een portret-gelijkenis
tal van bizonderheden
en gevolgtrekkingen
brengt

dezen

belangrijkste
ze
relatie;

een

en

van

onverwachte

factoren

in

't licht.

Kwesties

aan te duiden is.
verwarring
die tot identificatie
leiden, is de meest voor de hand
in dit geval ook meest gewaagde,
de vergelijking
met bestaande

zonder
onmiddelijk
Van de middelen

maar
liggende,
De uitslag
portretten.
de nieuwe
welke
zijn

zal veelal

hypothese
blijven, tenzij er neven-aanduidingen
komen
versterken.
Hoe onbeduidend
ook op zich
meening
zelf, het is mogelijk dat door deze indicaties
gegevens door traditie bewaard,
van data enz. - de volmaakte
coincidenties
als zeer dicht benaderd
zekerheid
aan de gouden keten van PHILIPS LUCASSE. Dergelijke
kleiin
verband
dit
dubbele
beteekenis.
krijgen
nigheden
in portefeuille
waarvan ik
Sedert
lang heb ik een reeks identificaties

wordt.

Men

voorloopig

denke

een

drietal

bespreken

wil.

Ook

al mocht

men ze niet overtuigend

REMBRANDT.
Museum te Cassel.
Vermoedelijk portret van FRANS BANNINGCocQ (1639,,.
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Wellicht vindt
vinden, het kan zijn nut hebben er in 't kort op te wijzen.
een
breeder
voor
later gelegenheid
argumentatie.
Het zijn dan : Het portret van FRANS BANNING COCQ.
Het portret van CONSTANTIJN HUYGENS.
De portretten
van HENDRICK SORGH en zijn vrouw.
HET

1.

PORTRET

de

Tusschen

VAN

BANNING
FRANS
TE CASSEL.
MUSEUM

Casselsche

Dr. GRONAU's smaakvolle
ten
een llla?isportret,
hangt
een Zelfportret
De
houden.

thans veel beter te bezichtigen
rangschikking
dat sommigen
voor
voeten
uit, 1639 gedateerd,
identieke
haardracht
eveneens
op het geetste zelfportret
een schijn

van aannemelijkheid.

IN HET

door

Rembrandt's -

laatste

COCQ

ik

Echter

uit 1639, geeft aan deze
blijkt bij nader toezien

betiteling
bouw van het gelaat
REMBRAl\DT heeft bijv. de wenkgeheel afwijkend.
ze hebben iets opvalbrouwen laag en gedrukt, hier zijn ze hoog en cirkelrond ;
lend ongevoeligs.
Dit is niet het voorhoofd
van een die gewoonlijk
diep peinst
en tevens
of ingespannen
ziet. Het ietwat paffige gezicht heeft een zelfvoldane
de

verbaasde

Wie zich intensief
met Nachtwacht-kwesties
uitdrukking.
ondanks
al
te
aan
de
frisuur, herinnerd
weelderige
hier ,
bezig houdt,
de trekken van FRANS BANNING COCQ.
Het ligt voor de hand, dat men, om dezen indruk te toetsen, zich wendt
doet zich voor de atgebeelden
tot de Nachtwacht.
De zeldzame gelegenheid
ten
eenigzins

wordt

herkennen
we een krachOp beide schilderijen
met gedrongen
van top tot teen in
ledematen,
tige, eenigzins
buikige
gestalte,
Er
de donkere
die
den
dat
zij terloops opgemerkt
magistraat
past.
kleeding,
was. De Casselsche
BANNING COCQ in 1636 Raad, in 1637 Schepen geworden
oud
is: FRANS BANNING
de
dat
35 jaar
ongeveer
geeft op
voorgestelde
catalogus
voeten

uit te kunnen

vergelijken.

COCQ werd in 1639 juist 34.
Beschouwen
we het kostuum,
geheel
zwarte

dan valt vooral op dat de beenbekleeding
is de kniebroek
dezelfde is : op beide schilderijen
getooid met pliss6s van
rosetten
door
de lage schoenen zijn
dikke
zwartsatijnen
bevestigd ;
kant,

is het dat de handschoen, zoo ongewoon
Eigenaardig
ook op het Casselsche
portret - op den grond
op de Nachtwacht,
gedragen
in
zich
't oog loopend moet laten gelden.
gevallen of uitdagend
neergeworpen ? doen
zich
de
voor. Zooals
van
het
Bij
moeilijkheden
vergelijking
gelaat
met zwarte

strikken

versierd.

heeft REMBRANDT in zijn schutterstuk
opgemerkt,
gepoogd, de
tot
meer
herleiden
:
als
ware
FLA?,TBERT's
te
portret-gelijkenissen
algemecne
typen
ou
ne
devient
ook
zijn overpoetique
uitspraak :
qu'a la force de g6n6raliser,
reeds

meer

is
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valt namelijk te toetsen aan
tuiging. BANNING CoCQ's portret op de Nachtwacht
het portret door GERRIT LUNDENS op diens copie naar
twee andere
portretten:
de Nachtwacht
(± 1648) en het portret door VAN DER HELST op het regentenuit

de Handboogs-doelen
(1653). Er blijkt dan dat REMBRANDT het gelaat
de
trekken
heeft gemaakt.
De snor is
langer,
forscher, het geheel martialer
DER
HELST
met
die
en
de mondhoeken
VAN
fijne uiteinden,
bij LUNDENS
dun,
een
is
dat
walrus-snor.
Men
REMBRANDT
bedekken.
Bij
vergete niet dat het
stuk

wat

10 jaar ouder is dan
nieuw geschilderd,
fijnere kopje bij LUNDENS, klaarblijkelijk op
zoo
het portret in Cassel. Daar is het gelaat voller. De rood-blonde leeuwen-manen,
en
het
Casselsche
Nachtwacht
VAN
DER
de
HELST
portret, zijn bij
overvloedig
op
en LUNDENS wel zeer geslonken.
De snor op het Casselsche portret is opgestreken
evenals op RE?iBRANDT's geetst zelfportret
uitgespreid,
uit het zelfde jaar. Hergeef aan het Casselsche
portret de normale haardracht,
tusschen
van
VAN
DER
HELST
en LUNDENS, dan springt,
het
de
portretten
plaats
identiteit
in 't oog. Vooral
het verschil in leeftijd, de physiognomische
ondanks

het

hoofdhaar

weelderig

van VAN DER HELST werkt, niettegenstaande
de geheel
der kleine oogen
Het verbaasde
in de uitdrukking
afwijkende pose, overtuigend.
ook
de
in
de
hoeken
de portretten
hebhebben
gemeen;
eenigzins
trekkende,
dat op alle portretten de oogen
zuchtige mond. We kunnen er nog aan toevoegen

het nuchtere

blauw

conterfeitsel

zijn.
Dat dit

als zelfportret
werd beschouwd,
is zeer verklaarbaar.
portret
met
werk
REMBRANDT verzadigde
eigen geest, dat het geschilderde
zijn
dusdanig
aan den maker
dan
in de eerste plaats
zelf doet denken. Was hij meditatief,
door een
werden zijn personen het eveneens. Was hij, verwend door voorspoed,
zijn sujetten kregen daar ook een glimp van.
bevangen,
weinig zelftevredenheid
en stand daartoe leenden, als BANNING
uiterlijk
de
was. REMBRANDT's conterfeitsels
COCQ,
waarlijk
prosperiteit
een contact
met REMBRANDT zelf. Zoo is het
in de eerste
verschaffen
plaats
van
de titelplaat
dat
het
PHILIPS LUCASSE, als zelfportret,
bijv.
portret
mogelijk,
vormt voor de omvangrijkste
REMBRANDT-biographie die in Engeland verschenen is.

Vooral

wanneer

wiens

De

ze

zich

door

element

maakten
het waarschijnlijk
dat de opdracht
onderzoekingen
tot 1638-39
voor de Nachtwacht
terug gaat. Het is een treffend coincident dat
en
in relatie zien.
in
REMBRANDT
reeds
we
CoCQ
1639
laatste

een opmerking.
Volgens de Casselsche
catalogus van 1888 heette het
Had
traditie
wel het feit bewaard, dat de
de
BURGEMEESTER
SIX.
portret vroeger
was Amsterdamsch
dat
BANNING-COCQ verkreeg
Burgemeester
voorgestelde
Nog

ambt

in

deze maar

1650 op goed

en

werd

geluk

bij het vergeten
weer aangevuld?

raken

van den eigenlijken

naam,

CONSTANTIJNHUYGENS, met zijn klerk oi knecht. ten voeten uit.
Schilderij van 1627, door THOMASDE KEYSER,in de National Gallery te London.

'

REMBRANDT.
Vertiloedelijk portret van CONSTANTIJNbluYGENs (1644).
Verzameling B. ALTMANN,te New-York.
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II.

HET

PORTRET

VAN

VERZAMELING

HUYGENS
CONSTANTIJN
TE
B. ALTMANN

IN DE

'

REMBRANDT moet wel een portret van CONSTANTIJN HUYGENS, zijn "onten gedurende
enkele jaren zijn correspondent,
dekker",
zijn beschermer
geschilReeds VALENTINER (0. Kunst 1907 I p. 162) nam dat a priori
derd hebben,
aan.
als waarschijnlijk
in een Jonkmansportret

van CONSTANTIJN te herkennen
Hij meende het aanschijn
te Dulwich. Er valt iets voor en veel tegen deze identificatie te zeggen. Zij berust op het feit dat de maten van dit schilderij overeenmet een portret van MAURITS HUYGENS te Hamburg,
stemmen
gedateerd
1632.
den indruk van pendanten.
Het eerste bezwaar
De twee stukken maken inderdaad
is echter het verschil in leeftijd. MAURITS was in t 5g? en CONSTANTIJN in I5g6

verschillen
zij niet 66n groot jaar, maar eerder tien
geboren. Op deze portretten
We
is
een
tweede
bezitten geen gegevens die controleeren
Er
bezwaar.
nog
jaar.
MAURITS voorstelt.
of het Hamburgsche
Het staat achter
werkelijk
portret
we echter
Mogen
geschreven.
op het paneel
we niet weten,
document
toekennen,
zoolang
in
De
BOYMANS
heeft mij
ervaring
aangebracht?
ook al zien ze er gezond uit, toch niet altijd te

aan

zoo'n

wanneer

opschrift kracht van
en door wien het is

geleerd dat dergelijke opschritten,
vertrouwen
zijn. Dit staat echter
den
der HUYGENSEN.
familie-trek
vast: het Hamburgsche
portret vertoont duidelijk
dan
Stelt het MAURITS voor,
hebben de broeders buitengewoon
op elkaar geleken.
is
het
en
een
ook
dat
het
dat we een portret
bevat
opschrift
vergissing
Mogelijl;
In
ons
de
zelf
voor
telt
van CONSTANTIJN
hebben.
ieder geval
Hamburgsche
afgeis
in
de
Dulwich
zeker
niet
dan
beelde ongeveer
ouder
iaar;
35
persoon
25. Dit
en
dat
voor
bezit
eveneens
VALENTINER's hypothese
laatste
pleit
portret
Echter kon ik in de geslachtslijst
herinneren.
dit
niemand vinden
leeftijd
portret klopt. Tegen VALENTINER's identivan CONSTANTIJN gedateerd
1622 (in O. Holland
ficatie getuigt het zelfportretje
er
Wanneer
CONSTANTIJN
op zijn 26ste jaar aldus
1000 door MOES gepubliceerd).
uitzag, dan kon hij tien jaar later niet meer het uiterlijk hebben dat het portret

trekken

die

aan

de

HUYGENSEN

met wiens

in twijfel trekken.
weer geeft. We moeten dus deze identificatie
van CONSTANTIJN HUYGENS zijn zeer talrijk. En we kunnen
De portretten
al dadelijk het aantal met een merkwaardig
In Oud-Holland
portret vermeerderen.

in Dulwich

der HUYGENSEN
MOES een Verzameling
Familieportretten
1896 p. 176 publiceerde
van
in 1785. Onder
MAURITS komt daar
de vele portretten
CONSTANTIJN niet bij voor - vinden we: 18. Dezelve (CONSTANTIJN) ten voeten uit met zijn
klerk of knegt.
Dit schilderij is ons bewaard gebleven in de bekende THOMAS
DE KEYSER van 1627 in de National
Gallery. Men werpe een blik op HANNF-
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MAN'S portret van CONSTANTIJN in het Mauritshuis
en men geeft zich rekenschap
als
een
dit een identificatie
die
boven
water
staat. Dat is hetzelfde
paal
is,
neus met een smalle in't midden
spitse gelaat, de lange, kolf-vormig
uitloopende
iets afgeplatte
licht uitpuilende
rug, hooge neusvleugels,
amandelvormige,
oogen,
dat

een glimlachende
Hiernevens

mond,

magere wangen.
enkele
van CONSTANTIJN gereproduceerd.
De
zijn
portretten
die iets van het aap-achtige
van den ouden VOLTAIRE hebben,
latere portretten,
die
Hoezeer
kunnen buiten beschouwing
blijven.
gravures ook onderling afwijken,
zeker
te
er valt toch een
vaststaand
leiden. Dat type keert duidelijk
type uit af
weer in een van REMRRANDT's werken, den zoogenaamden
Connetable de Bourbon
alleen
de
neus
al
bezit volledig
die zeer bizondere
van 1644. Reeds
karakteriOok
zooeven
herkennen
weer
we
de
holle
stieken
de zware
kaken,
opgesomd.
ook
het
over
het
voorhoofd
haar
om
de
vooral
vallende
en die
wallen
plat
oogen,
die de Franschen
noemen.
mond, met een uitdrukking
"enjoue"
glimlachende
Alleen
de snor is hier neergestreken.
Daardoor
verliest het gelaat iets van het
inoet men
Bij de vergelijking
eigen aan de andere portretten.
spitsmuis-achtige
zooals
er
mee
houden
steeds
REMBRANDT
de
dat
bij
plasticiteit
rekening
van

de

door

trekken
moet

HANNEMAN

geweldig is verhoogd.
Bij het portret van
worden
dat
diens
gedacht
stijl een geeffemineerde
Het wel wat oppervlakkige
relief van 1632 in 't Haagsch
ons niet meer dan de gravures. Een voor de vergelijking

de

verlichting

er aan

meebrengt.
interpretatie
leert
Gemeentemuseum
indruk van CONSTANTIJNS kop in plastiek omgezet, kan men krijgen
belangrijken
van de buste door Prof. A. W. M. OD? aan de Schevedoor het beschouwen
ningsche Weg.
Dat DE KEYSER
verwonderen:
dat
Evenmin
voor

iemand,
Het is

afgemaakt.
overgehad.
Of

HUYGENS met

landkaarten

afbeeldde,

behoeft

niet te

uit zijn dagboek
weten we hoe hij onophoudelijk
op reis was.
REMBRANDT hem een halsberg
aandeed:
ook dat is begrijpelijk
die zooveel van zijn tijd in de legerkampen
doorbracht.

te zeggen of dit portret
zal
HUYGENS, steeds
onderweg,
lastig

in 1644 is geschilderd
of in 1644
nooit veel tijd tot zitten hebben

met zijn portret
tevreden is geweest?
Hij had op het
een
en
wat
was,
ongewone
ervaring
gelijkenis betreft,
punt
In "Oogentroost"
heeft hij zijn gemoed gelucht. We versceptisch
geworden.
we de zoo afwijkende beeltenissen
wanneer
zien, die
geven hem zijn oordeel,
allen
door
kunstenaars
van
naam
ze
noemt
ironisch
toch
gemaakt
zijn. Hij
van

"Scheppers",

CONSTANTIJN
conterfeitsels

alsof ze het gelaat

zelf schiepen

in sted van na te bootsen.

_._nHUYGENS.
CONSTANTIJN
Gravure naar MICHIELMIEREVELTdoor WILLEMDELFF (1625).

CONSTANTIJNHUYGENS.
Portret door ADRIAENHANNEMANil640). Mauritshuis.

HUYGENS.
CONSTANSTIJN
Portret doer een onbekend graveur, omstreeks

1650.

HENDRICKSORCH.
Portret van zijne vrouw ARIAENTjEI-IOLLAER.
Bruikleen in het Museum Boymans van Mr. A. VAN DER HOEVEN.

Zelfportret ?

HENDRICK SORCH.
Bruikleen in het Museum Boymans van Mr.
A. VAN DER HOEVEN.

REMBRANDT.
Vermoedelijk portret van ARIAENTJEHOLLAER(1647).
Verzameling van den hertog van Westminster te Landen.

REMBRANDT.
Vermoedelijk portret van HENDRICKSORGH (1647)
Verzameling van den hertog van Westminster te Londen.
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Gaet met die Scheppers thuys, en leent se 't strackste wesen,
't Langhmoedigste geduld, om door en door te lesen,
Hoe God uw aensicht schiep: Als 't lang gemartelt is,
Daer staet ghij in 't paneel: maer, in een woord, 't is mis:
Sij scheppen U een let, een 131oedverWant,een Broeder:
Maer ghij staet er niet in.....
een kleine onderstelling.
REMBRANDT'S
opmerkinkje,
Zou het niet
de Bourbon".
heette volgens
de traditie de "Connetable
schilderij
die
dwaze
berust
een
foutief
dat
naam
kunnen
op
gelezen opschrift? Heeft
zijn,
het XVIIe eeuwsche schrift niet machtig, een wellicht
een Fransch kunsthandelaar,
Als

slot

nog

een

verkeerd ontcijferd ? CONSTANTIjN en CoNNfgeworden inscriptie
Dat zou die ongerijmde
beide 10 letters.
benaming verklaren,. In
las
men
en
de
was natuurlijk
CONNETABLE
:
Connetable
CONSTANTIJN

ook onduidelijk
TABLE hebben
sted

van

de Connetable
III.

DE

de Bourbon.
VAN

PORTRETTEN
HOLLAER

BIJ

DEN

HENDRICK
HERTOG

SORGH
VAN

EN

ARIAENTJE
WESTMINSTER.

van den hertog van WESTMINSTER bevinden zich twee
In de verzameling
van Man en Vrouw, gedateerd
1647 en door de traditie genaamd de
portretten
De latere critiek heeft die benaming
terecht
schilder
BERCHEM en zijn vrouw.
verworpen.
van SORGH en,zijn
In I g t 2 verkreeg het Museum BOYMANS de portretten
van den heer Mr. A. VAN DER HOEVEN
vrouw, door den meester zelf geschilderd,
in bruikleen.
P.

Ze werden

voor

het eerst

VAN RIJSEWIJK. Ze
en gedateerd
1645.
Het kwam mij dadelijk voor dat ik dit menschenpaar
tot mij de schilder BERCHEM en zijn vrouw te binnen

HAVERKORN

stelden

in dit tijdschrift
besproken door den heer
zijn gemerkt met den leeftijd der voorgereeds
schoten

meer

gezien
en een ver-

had,
in Londen wel een schilder en zijn
gaf, dat de portretten
gelijking de overtuiging
van HENDRICK SORGH
vrouw voorstelden,
maar dat we daarin de persoonlijkheden
te
herkennen.
en zijne echtgenoote
ARIAENTJE HOLLAER hadden
De kleeding der voorgestelden
zeer platte, ruim
om de hals zittende

is vrijwel dezelfde: vooral bij de vrouw valt de
kraag op, waar het hemd even boven uitkomt;

het geborduurde
kapje is zoo exact gelijk, dat men zeggen zou dat REMBRANDT
het gecopieerd
heett. Haar kostuum van 1645 draagt zij blijkbaar twee jaar later nog.
veren daardoor het schijnbare
Met het enorme verschil van plasticiteit,
leeren
REMBRANDT
in
ouderdom
hebben
reeds
rekenen.
schil
we bij REMBRANDT
heeft geen dieptetje en geen plooitje vergeten waar schaduwen zich kunnen nestelen.
SORGH draagt thans een sik en hij is minder zorgvuldig geschoren ; en het hooge
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voorhoofd

schuil

onder

den

hoed.

De

neus echter

alleen, met
is reeds voldoende
krachtigen
rug
knobbel,
stomp eindigend,
om de identiteit
REMBRANDT heeft het gelaat van de vrouw
te bewijzen.
zeer veel doen winnen, door het iets meer voorover
en meer van voren te
door de blik niet naar den toeschouwer
te laten gaan, maar in de
schilderen ;
gaat

vierkante

verte

grooten

en

te

laten

poozen.

Overigens
de aanzet

heeft

het dezelfde

lachende mondhoeken,
het
en het horizontale
groetje
lijkt iets platter.

van een onderkin
kuiltje in de wangen,
De neus, meer van voren gezien,
beneden de lippen.
Vooral treft het, dat REMBRANDT de expressies
zoo geheel en al heeft veris zoo door en door de bezadigde SORGH, dien
SORGH op zijn zelfportret
anderd.
markten
zonder marktgeschreeuw
en taveernes,
we uit de schilderijen
kennen:
waar

REMBRANDT heeft dat loome temperament
de perken houdt.
de saaie trekken vervult hij met een broeiende levenswijsheid ;
in de kaken;
de slaperige
braafheid is
in de oogen, kracht

alles zich binnen

wat opgemonterd;
er komt gloed
overwonnen.

Achter het hooge
heeft meer ziel gekregen.
kittige
vrouwtje
zooals
haar
man
het
huisden
alleen
gedachten over
schilderde,
gladde voorhoofd,
REMBRANDT
over het linnen en de provisiekast.
en spaarzaamheid,
properheid
zoete
laten we
haar
met
ronde hoofdje
vult
gelukkige
mijmerijen:
overwegingen,
Ook

het

voor SORGH hopen, dat zijn ARIAENTJE werkelijk zulke oogenblikken
gekend heeft.
van SORGH en REMBRANDT betreft, we weten er niets
Wat de relaties
ADRIAEN BROUWER. Staat het
van. Ze hadden beiden een groote liefde gemeen:
soms in verband met een of andere transactie,
portretten
Van een bezoek
BROU`t?ERS uitbreidde?
REI4iBRANDT zijn verzameling
waardoor
hooren we alleen in 1634.
van REMBRANDT aan Rotterdam

schilderen

van

deze

nu aan den titel: de schilder BERCHEM en
Hoe kwamen
die portretten
Zou
hier
ook
'n
slecht
vrouw?
gelezen of half uitgewischt
opschrift in 't spel
zijn
S in XVIIe eeuwsch schrift gaat licht voor een B door.
zijn ? De groote kapitale
zou.
die de naamsverandering
verklaren
Het is een mogelijkheid,

DAS

PORTAL

DER
IM

EIN

HERZOGLICHEN

DOM

WERK

ZU
DES

GRUFT

SCHLESWIG,
ARTUS

QUELLINUS.

VON
DR. HARRY

SCHMIDT.

(Flensburg.)

INKS von dem herrlichen

Altarwerke

HANS BRtiGGEMANrS

des Chorraumes
erhebt sich an der Nordostseite
52I
Domes zu Schleswig
das Portal
der herzoglichen
konnen neben dem MeisGruft. Seine Marmorskuipturen
von
des

terwerke
Name

des alten

Bildschnitzers

in Ehren

bestehen.

Der

des Künstlers

war bisher nicht bekannt. Studien im
zu Kopenhagen,
die vornehmlich
dem Maler
mir im Sommer 1912
JÜRGEN OVENS 1) galten, brachten
ausser unbekannten
iiber verschollene
Rechnungsbelegen
Reichsarchiv

als

unverhoffte
Frucht
Werke
HANS GUDEWERDTS von Eckernf6rde,
eines der bedeutendsten
deutschen
Bildschnitzer des i 7. Jahrhunderts
tiber
und
ausser
unbekannten
Gemalde
Angaben
2),
in Gottorfischen
des 17. und 18. Jahrhunderts
Schlossinventaren
3) eine Ftille von

1) Ueber OVENShabe ich eine vorldufige,kurz orientierendeSkizze mit 9 Bildern im Schleswig-HolsteinischenKunstkalenderigi3 veröffentlicht.Das InventarseinesNachla?sesist im Auszugin Oud-Holland,r9l4,
i. Heft veroffentlicht.Eine wortgetreue Wiedergabe des Inventars mit allen Einzelheiten das Originals findet
sich in Band 7 der Quellensammlungder GesellschaftfflirSchleswig-Holsteinische
Geschichte, 1913, S. 1-89.
Eine abschliessendeMonographic uber den auch in seiner Heimat fast vergessenen Meister hoffe ich im
nachsten Jahre vorzulegen.
Ge2) u. 3) Diese Archivalia sind im 43. Bande der Zeitschriftder Ges. fur Schleswig-Holsteinische
schichte (1913)veroffentlicht.
-..
-- ...
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Nachrichten

urkundlichen
sind

wohl

tiber
die

die wichtigsten
der Ausgabe-

merbacher,
des ARTUS

und

Kiinstler

des

Rechnungsbelege
Einnahme-Bticher

16-18.
der

Jahrhunderts.
Gottorfischen

der Herzoge,

Von diesen
Rentekam-

tiber die Arbeiten

QUELLINUS. Sie lauten:

der Gastgeber
und Wirthe,
Den 6. Junij, No. 448,
Bezahlung
von
welclzer
HUBERT QUELLIN
im Thumb
Ambsterdam,
wegen der Fl. Begrebnus
mit Marmor
vnd dergleichen
auszuziehren
anlzer erfttrdert
gezvesen, an aufgenach
des
Cantzlern
vnd
wandten Zehrungskosten
Fl:
der quitung No....
anzeige
1661.

entrichtet

................

1662.

25 [Reichstaler].'

Extraordinari

Auszgaben.

237 den 4. Februarij
JOHAN DANCKWERTHEN, Factorn in Hamburgh
er
auf
an ARTUS QVELLIN,
welche
Furstl. Befehlung nacher Ambsterdam
erstattet,
Erb Begrabniiss
in Hiesiger
Thumb Kirchen,
mit lt?armorwegen der
und
mit
einem
Portal
dem
abrisze
szacla auszzzasteinen inwendi-,,-,
auszwendig
zieren
einhalt Contracts
vf 6ooo Rthr: Bedung auf abrechnung
vberge7naclzet, vnd
No.

Bezahlet

2000 [Reichstalerl.

...............

und 4 octobr:
auff des Herrn
Praesidenten
No. 239. den 15 Aprilis
und Beyverwahrtem
2. Scheine No. 239 Vorgemelden
ARTUS QUELLIN
anzeige,
auff abrechnung
nacher Ambsterdam
2000
abermahlen
ubergemachet
[Reichstaler].
1663. Auszgabe
Den

9. Octobris
Contracts
und

an Extraordinari

Geldt

auff des Herrn

Poste.

anmelden,
bey vorhandenen
in Ambsterdam,
ARTUS QUELLIN, Steinhowern
P'tirstl:
Quitung
in
Thumb
Kirchen
ftir die Furstl.
der
zu Schleszwigh
Begrebnus
inwendig mit
mit einem Portal auszuzieren
und zu verferMarmorsteinen
undt zum eingange
uber die ihme verschiedentlich
vorhin darauff bezahlte und berechnete
fertigen
Rthr:

4000
.

1663.

im entlichen
Bezahlung

Reste

Praesidenten

2000 [Reichstaler].

bezahlt.......
im Februario

der Gastgeber

drey
Thumb

Kirchen

bey ihm verzehret,
-

1663.
.

6663.

18. Februarii
JOHAN MARTENS Gastgeber
von Amsterdam,
welche in hiesiger
Steinhawer
Den

JEKE

arbeiten

sollen,
bezahlt ...

Gemeine

Auszgaben

WILADS, Schiffern

vom

in

was die
Schleszwig
in der
Furstl. Begrebnus

bisz zum 17. Febr. incl. in 29 Tagen
33 [Reichstaler]
25 [Schilling] 6 [Pfennig].
g.

Jan.

im Martio

den 28. Martij.

von Ambsterdam,

welcher

die Marmorsteine

zur
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nach
begrebnus
bezahlt
..........

Furstl.
ehrung

der Friederichstadt

Gottorffisches

1663.

6. Aprilis Zweyen
................
gearbeitet

geliefert, zur Schiffsfracht vndt Ver20 [Schilling].
52 [Reichstaler]
,

Bawwesen.
welche

Taglohnern

an der Firstl.

Begrebnus

im Thumb

40 [Schilling].

FRANCOIS DE SAGER, Steinhowern vom Amsterdam
vndt deszen
Kosten vnterschietlich,
welche ihre Arbeit an der Ftirstl. Bein der Thumb Kirchen nunmehr verrichtet
laut Quiting bezahlt

28. Aprilis.
gelaiil ffen an Reise
grebnus

65 [Reichsthaler].
vom 18. Febr:
bis zum 26. Aprilis bey CHRISTIAN
Zehrung
in Schleszwig....
entzichtet
undt abgehalten
mit
JuTERBOCK Gastgebern
26
50 [Keichstaler]
[Schilling].
Derselben

in Hamburg
einhalt Zettels
JOHAN DANCKWERTH Factorn
hinwieker erstattet,
welche er an JuRGEn OVENS naclaer Ambserdam,
wegen verder
asserantz
vnd
anderer
daselbst
Steinlaower
wegen
legier
Vngelder,
verfertigten
t o. Decemb:

zu Hiésiger

Arbeit

Erb

Farstl.

Begreb?zus

Vbergemachet

hat

125 [Reichstaler]
Aus
-

leider

zwischen
ARTUS
jetzigen
Kunstler
das

diesen
sind

der Gottorfischen
Angaben
die in Schleswig
verbliebenen

Rechnungsbucher

,
16 [Schillind].'

in Kopenhagen
und der Kontrakt

Quittungen
verloren
gegangen geht hervor:
der das Rathaus
in Amsterdam
Aeltere,
OUELLINLTS I., der
(den
ist
auch
der
mit
zahlreichen
hat,
geziert
Kgl. Palast)
Marmorskulpturen
des furstlichen
im Dom zu Schleswig gewesen. Er hat
Erbbe-rdbnisses
dem

Fursten

und

dem

Kunstler

Innere

des Gruftgewolbes
mit Marmor verziert und den Eingang mit einem
Portal
Diese Arbeiten
dauerten von 1661 bis 1663. Er erhielt fur
geschmuckt.
= 3,60 M. heusie 6000 Reichstaler,
nach heutigem
Gelde, da der Reichstaler
ist, 21600
tiger Wahrung
so hoch anzusetzen
wie

Mark.
der

Geldwert ist sicherlich 5 bis 7 mal
damalige
wenn
nicht
noch h6her. Es was also ein
heutige,
Der

wahrhaft

die kunstliebenden
Gottorfer
Honorar.
zahlten
furstliches
Allerdings
zum
an
wie
stets
hohe
OVENS,
Kfnstler,
Herzoge
Beispiel JuRGEN
hervorragende
an eine Zeichnung,
Honorare.
Skizze,
QUELLINUS hat sich bei der Ausfiihrung
in
ist
abrisze
Ob
diese
entstanden
und
er
sich
Schleswig
gehalten
(dem
nach).
an sie anlehnen
lich.

Vermutlich

er den Auftrag

oder ob er nach eigenem Plane arbeitete, ist nicht ersicht.
der sogenannte
auf Grund dessen
Abriss sein Vorentwurf,
und die Ausfuhrung der Arbeiten erhielt. ARTUS ist nicht in Schleswig
musste
war
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wohl aber sein Bruder HUBERT QVELLINVS. I) Dieser hat die ortlichen
gewesen,
in Dom durch Augenschein
kennen gelernt und die Verhandlungen
Verhaltnisse
Er
kann
mit dem Herzog
nur
kurze Zeit dort gewesen sein, denn in
geftihrt.
den

fur die er 25 Reichstaler
"aufgewandten
Zehrungskosten",
erhielt, scheintdie Hin- und Rtickreise einbegriffen
Daher
ware
die Summe
zu
sein.
gewesen
Aufenthalt
zu
klein.
Wahrend
dieser Zeit had HUBERT dem
fur einen langeren
den einflussreichsten
Mann am Gottorfer Hofe.
Kanzler KIELMANNSECK gezeichnet,
auch

Portrat

hat

RICHARD COLLIN spater gestochen.
Ein Exemplar
des, soweit
ich sehe, nirgends erwdhnten
Stiches, durch den wir atich eine bisher unbekannte
des
HUBERT
bei
Arbeit
QUELLIN kennen lernen, sah ich in Schloss Fredriksborg
Dies

Das Portal und die innere Ausschmiickung
ist im Anfang des Jahres
Kopenhagen.
bis
zum
26
von
drei Steinmetzen
aus
vom
14 Januar
April angebracht
1663
die QUELLINUS nach Schleswig sandte. Von diesen war der bedeuAmsterdam,
sind zu
tendste
"viele Lasten",
FRANCOIS DE SA[E]GER. Die Marmorskulpturen,
nach Friedrichstadt
uberfuhrt
durch den Schiffer JEKE
Schiff von Amsterdam
Ende
1662.
Das
aus
wahrscheinlich
WI LADS
Amsterdam,
geht hervor aus einem
an die Btirgermeister
und den Rat der Stadt Friedrichstadt,
Empfehlungsschreiben
Maler
das der bis t 65? dort wohnhaft
JÜRGEN OVENS dem Mons: FR:
gewesene
in stadtischen
Archiv in FriedrichDE SAEGER mitgab. Dieser bisher unbekannte,
des
der
der
stadt befindliche
einzige Originalbrief
Malers,
spater vollstandig
Brief,
Den 6. 8bris 1662. Die von
werden
ver6ffentlicht
wird, ist datiert: Amsterdam
dass OvENS, der fur die herzogliche Familie
mir schon lange gehegte Vermutung,
viele Kunstwerke
in Amsterdam
gekauft hat, auch in diesem Falle dem QUELLINUS
als eine Art Agent des Herzogs tatig gewesen ist und den Auftrag
gegenuber
den letzten urkundlichen
erhoben.
vermittelt
hat, ist durch
Beleg zur Tatsache
des QUELLINUS
OVENS erhalt seine Auslagen [Ongelder] wegen der Marmorskulpturen
das holl?.ndische Wort "assurantie"
zuruck. Ob mit "asserantz"
gemeint ist, sodass
durch OVENS versichert
worden waren ?
Ktinstwerke
die kostbaren
auch
kleinere
Arbeiten
des QUELLINUS
Durch OVENS' Vermittlung
mogen
von denen wir bisher keine Kunde hatten, in den Besitz der Gottorfor Herz6ge
aller in der Hochfurstl:
sein. In einem 1710 aufgestellten
"Inventarium
gekommen
und

Naturalien

finden

sich

nämlich

einem

Kinde

Kunst:

von

Kindern

mit einem

die brust

gehalten
Creutz eben

Cammer
folgende
reichende

Sachen" (Reichsarchiv
Kopenhagen)
I. Ein Frauen Zimmer
des Bildhauers:
von Thon Modulirt von QUELLIN. 2. Ein Schild
von Thon von QUELLIN. 3. Ein liegendes Kind

befindlichen
Arbeiten

Modulirt
der Arbeit

und von demselben

Meister.

1) Er ist auch sonst fiir seinenBrudertatig gewesen.So verbffentlichteer die Skulpturesdes Artus im Rathaus zu Amsterdam,die er selbstzeichneteund radierte- in einemBilderwerkin 2 Teilen. Der erste erschien16é5,
als tilchtigenZeichnerund Kupferstecher.
der zweite 1668.Diese zahlreichen grossen Blatter zeigen uns HUBERT
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ist von Herzog CHRISTIAN ALBRECHT (1659-1694)
zum Andenden
in
verstorbenen
FRIEDRICH
III.
1659
Vater,
Tonning
Herzog
worden. Die Grabkapelle
ist nach HAUPT, (Die Bau- und Kunstdenkmaler

Die Gruft
ken an seinen
angelegt
der Provinz
Jnneres
Sakristei
durch

II. S. 293 f.) ein spdtgotischer
Anbau, dessen
Schleswig-Holstein,
Ende des 17. Jahrhunderts
war sie
ist. Ursprunglich
gegen
umgedndert
der Geistlichkeit
vom Dom. Sie ist von Sargen get311t, die sich nur

ihre Grbsse

Nuchternheit.

und bietet
auszeichnen,
sind
dort
ausser
Beigesetzt

heute

einen

Anblick

FRIEDRICH III.

von unerfreulicher

seine

Gemahlin

MARIA

1684, CHRISTIAN ALBRECHT gest. 1694 und seine Gemahlin
gest.
FRIEDRICH IV. gest. 1701. So war der grosse
AMALIA, schliesslich
nur zum Teil gefullt. Spater ist er dann auch als
Gruft fur die Mitglieder des

ELISABETH
FRIDERICA
Raum

Holstein-Beckischen

(Glucksburger)

Hauses

benutzt

und

mit

neuen

Sargen

besetzt.
an der Sudwestseite
ist ein etwa
7, so im Quadrat,
2 Meter tiefer Vorbau
fiir das Portal. In der Mitte ist das Gew6lbe von einer
Die vier gotischen Kreuzgew6lbe
mit DiagonalS£ule getragen.
und Gurtrippen
von schlichtem
Profil endigen in einfachen, verschieden
geformten Schluszsteinen
in einer H6he von etwa 6 m uber dem Fussboden.
Die Gruft wirt erhellt
durch hohes Seitenlicht;
je 2 gotische Fenster liegen an der Nord- und Ostseite.
Die

Gruft

ist

etwa

lauft eine etwa 2 m hohe Brustung
von grauem
Marmor
mit
Rings herum
der Wande verkleidet.
Diese Brustung wird
weissen Adern, welche die Unterteile
wohl eine Werkstattarbeit
Marmordes QUELLINUS sein, der ja die Gruft mit
kiinstlerische
steinen inwendig"
hat. Besondere
Vorzuge sind ihr nicht
ausgeziert
sich tiber
Fuss- und Abschluss-Gesimse
verkr6pfen
profilierten
aus Marmorstuck,
von denen je vier an der West-,
Platten
postamentartigen
zwei an der Süd-Seite
sind. Sie sind etwa
Nord- und Ost-Seite,
angebracht
der Postamente
ist je ein
1,40 Meter breit und 1,80 m. hoch. Der Vorderseite
eigen.

Die kraftig

vielleicht Z. T. aus
aufgelegt. Diese Platten und Schilder stammen
des ARTUS QUELLINUS, wahrscheinlicher
ist es jedoch, dass sie
der Werkstatt
In Nischen darüber sind die Büsten der Bestatvon THOMAS QUELLINUS hetriihren.
namlich in
An der Nordseite
sind es vier Marmorskulpturen,
teten aufgestelt.
rechts von ihr FRIEDRICH IV.
der Mitte FRIEDRICH III. und seine Gemahlin,
ovales

Schild

links von ihr CHRISTIAN ALBRECHT, neben diesem an der Westseite dessen Gemahlin.
weiterer Busten bestimmt waren,
Die ubrigen Wande, die offenbar zur Aufnahme
sollen
HAUPT a. a. O. S. 306 bemerkt:
sind unbesetzt.
"Zwei der Marmorbüsten
zielt die Ueberlieferung
auf THOMAS
Wahrscheinlich
QUELLINUS sein,"
dem die RechQUELLINUS. Wenn damit ARTUS gemeint ware, so widersprechen
sicherlich
Portratbusten
bei
ihren
die
etwaige
genauen Angaben
nungsbucher,
von
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ausser

nicht
ab.

Acht

gelassen

hatten.

Auch

andere

Gr3nde

weisen

diese

Annahme

ARTUS

die
QUELLINUS, der 1668 starb, konnte doch nur eine Portratbiiste,
FRIEDRICH
III.
haben.
Ausserdem
stehen
die
bei
Portr?,ts
Herzogs
gearbeit
nicht
auf
weitem
der kunstlerischen
Hohe des Portals. Von ARTUS QUELLINUS
sind sie jedenfalls nicht. Moglicherweise
oder wahrscheinlich
sind sie von THOMAS,
des

der

mit

seinem

dem jungeren
Bruder,
JOHAN ERASMUS QUELLINUS, Ende des
und Danemark
17. und Anfang des 18. Jahrhunderts
lange in Schleswig-Holstein
hat
und
auch
fur
ALBRECHT
CHRISTIAN
gearbeitet
tatig war (S. Haupt a.a.0.
S. 3s6), i)
Von dem Portal
Abb. I.) das den Eingang
zur Gruft
(Gesamtamsicht

zu Schleswig,
S. 2 1).- ,Das Portal des herzoglichen
HAUPT, (Domkirche
ist
im
Barockstil
und
stattlich
die Einzelheizen sind
gross
errichtet;
Begrabnisses
und bedeutsam."
frei ausgefuhrt
In dem mehrfach erwahnten
Werke heisst es:
im
Den
Charakter
des
"Stolzer
Eingang
Spatbarock."
Spatsbarocks
tragen
sagt

bildet,

die weiter
noch
vornemlich
unten
selbst weist starke
Portal
Anklange
Werk

ganze
breit.
flankiert
schem

bis

zur

obersten

Die

Spitze
der Tfr

zu besprechenden
an die holländische

beiden Statuen.
Das
Renaissance
auf. Das
ist etwa 61/2 m hoch und etwa 2,80 m
ist mit schwarzem
Marmor bekleidet und

Rundbogcn6ffnung
von zwei r6tlichen,
mit weisem korinthiMarmorsaulen
graugeaderten
Die
Sdulen
werden
durch
schwarze
mit weissen
Kapital.
Marmorpostamente

Architrav
und Oberglieder
sind aus schwarzem,
der Fries
Füllungen
getragen.
Das Gebalk verkr6pft
aus weissem
sich konsolartig
uber den Saulen .
Marmor.
Auf den so gebildeten
stehen zwei lebensgrosse
nach S3dwesten
VorsprUngen
aus
wie
blickende
unten
Figuren
wird, spater aufgesetzt
ausgefuhrt
Gips, die,
sind.

Zwischen

Holsteinische
zwei

ihnen
Wappen

hockt

der

zwischen

Tod, der das mit Laub umkrdnzte
Schleswigseinen Knieen
halt. Rechts
und links davon

mit Fltigeln
im Profil. Sie sind von
Frauenk6pfe
eine erloschende
eine Sense, die über je
rechts
Fackel,
sind. Rechts wachsen aus der Volute der Schnecke
Korn-

schlangenumwundene
Links
strenger Schonheit.

eine Schnecke
gelegt
links Blumen
Leben symboliahren,
hervor, das aus dem Tode emporbluhende
Diese
wie
andere
sierend.
erinnern sehr an ahnliche symbolisierende
Symbole
des
im
zu Amsterdam.
Rathause
Ueber der Gestalt des
QUELLINUS
Skulpturen
erhebt
sich
eine
Todes
aus schwarzem
auf der als
Spitzverdachung
Marmor,
zwei weisse Schalen
Aus weissem
Marmor
ist auch
stehen.
Seitenbekronung
eine
Stundenuhr
mit
den Flugein der Zeit, umschlungen
die Mittelbekronung,
von
der Ewigkeit,
der sich in den Schwanz
dem Symbole
Bebeissenden
Schlange.
1) Wahrend eines kurzlichen Aufenthalts in Kopenhagen gelang es mir festzustellea, dass diese
Statuen samt Platten und Schildern z. T. von einem bisher unbekannten Lubecker Bildhauer HANSFREESE
verfertigt sind. Die urkundlichenBelege hoffe ich im nachsten Jahre vorzulegen.
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ist der Schluszstein uber dem Turbogen, ein liebliches Engelsmit
Flugein, das in die schwarze Fullung reizvoll einschneidet.
kopfchen
(Abb.II.)
die seitlich in eine
Nach beiden Seiten spannt sich je eine vergoldete
Girlande,
Girlande ubergeht.
Die Fiillungen
der Postamente
senkrecht
sind
herabhangende
die zu den kunstlerisch
wertvollsten
mit je 3 weissen Marmorreliefs
geschmuckt.
sonders

hervorzuheben

Werkes
des bedeutenden
der Tod in herkbmmlicher

Teilen
steht

Beschauer

(vom
zu verhiillen.
lichen

aus). Er sucht
(Abb. III.) Auf

Postaments

Leistung.
der Nase

steht

gehoren.

und des unteren
Gestalt sieht
abgemagerte

stark
Teils
mit

des linken Postaments

im Profil halb nach rechts gewandt
Darstellung,
mit langwallendem
seine Schreckgestalt
Gewande
des rechts vom Beschauer befindder Vorderseite

eine andere

An sich schon

Auf der Vorderseite

Gestalt

in Vorderansicht,
eine sehr originelle
ist ihr Anblick durch Beschadigungen

realistisch,
des Gesichtes

grossen
uns
Augen

tief

Eine
geradezu grausig geworden.
in den H6hlen
entsetzt
liegenden,

sich der sie umgebenden
Hiillen zu entledigen.
Seuche, Pest.
(Abb.
IV.) Zuerst rat man auf Krankheit,
mir die Deutung,
dass diese Gestalt die Auferstehung
Doch scheint
darstellen
waren fast gleiche Begriffe
soll, mehr fur sich zu haben. Tod und Krankheit
erstaunt

oder

und

blickenden

wurden

an.

Sie scheint

Viel sinnvoller
aber schmucken
ein
erscheinen.
Wiederholung
das dem Tode dient, der Tod und neben ihm die Auferstehung,
Grabdenkmal,
des Todes und Grabes uberwindende
welche die den Schrecken
Hoffnung verder Postamente
sind mit je 2 Lilien und Tulpen
k6rpert. Die ubrigen 4
Ftillungen
die Abbilntingen
V. und VI. je ein Exemplar
vorfuhren.
Schluss noch einige Worte uber die spater hinzugefiigten
Gipsfiguren.
CHRISTIAN ALBRECHTS und seiner Gemahlin von VILDarstellungen

geschmtickt,
Zum
Es

sind

als

von

denen

LERS. 1) Diese in vollig barocker Auffassung gehaltenen Arbeiten stbren die strenge
des Denkmals
Offenbar hat man gemeint,
Sch6nheit
und sind erst 167 1 aufgestellt.
auf die breiten
stellen zu mussen. Die RechnungsGesimsvorsprunge
Figuren
bucher berichten:
1671i

29 Julii.
Anmelden
und der quitierten
fiber
von
das Portal fur
Contrafaicte
Gips
Zahlt ....
Kirchen,
Bedungenermaszen

Auff des H. Praesidenten
fiir

Z?<? Ftlrstl.

in der

Thumb

Der untere Teil des schonen

schmiedeeisernen

Gitters

Beylage, d'VILLERS
die Erbbegrdbnus

200 [Reichstaler].
(Abb. I.) ist ein Stuck des

1) Wahrscheinlich ist gemeint der Architekt und Bildhauer JEAN ARNAUDVILLERSaus Paris. Er
stand in Diensten des Kurfurstenvon Brandenburgund ging 1668 mit einem Empfehlungsschreibendesselben
sowie NICOLAI,Beschreibungder Kgl. Residenzstadte
nach Bayern. Vgl. die Lexikavon Fussn und NAGLER
Berlin und Potsdam.Anhang, 1786.
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Dieses prachtig bemalte spdtgotische
Meisterwerk
der Schmiedekunst
Chorgitters.
nach HAUPT aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts.
stammt
Der obere Teil des
mit
dem
Gitters
wird in der
Schleswig-Holsteinischen
II.)
Wappen
(Abb.
gleichen

Zeit wie das Portal

entstanden

sein.

im Dom zu Schleswig, das wie der
Herzoglichen
Familie
des JuRGEN OVENS zu den
und die Heilige
BRUGGEMANNsche Altar
der Hauptkirche
des Landes geh6rt,
hat stets die BeKunstwerken
schonsten
hoher
der Kunstfreunde
Sein
kunstlerischer
Wert ist
wunderung
hervorgerufen.
Das

seit

Alters

Klarheit
des

Portal

anerkannt
tiber

bedeutenden

Gruft

der

die

worden.

Erfreulich
des

Entstehung
Kiinstlers kennen,

Portals

ist

est

dass wir jetzt einige
daher,
haben
und den Namen
gewonnen

ARTUS QUELLINUS.

R. V. Graaf van Hompesch

1708.

DE

ERFENIS

VAN

DE

BREDERODE'S

DOOR
MR. PETER VAN

MEURS.

III.
N de

van de Staten
van Holland van 17
vergadering
uit naam van
November
1725 deed de Raadpensionaris
Raden verslag 1) van hetgeen tot,
, de Gekommitteerde
het bekomen van Vianen was verricht. Wij zien daaruit,
hoe de zaak op touw was gezet. De Generaal GraafvAN
HOMPESCH had in 1722, toen hij Nederlands Gezant aan
het Hof van de Koning van PRUISEN was, aan de Raadkennis gegeven, dat hem twee schuldbrieven
pensionaris
ten

aan
met f 2200 aan verlopen interessen,
toebehorende
bedrage van f27.250,
de Graaf VAN WARTENSLEBEN, nu bekend als Graaf VAN FLODROF,2) en gehipotekeerd
te koop waren aangeboden.
De Raadpensionaris
op Vianen,
had, uit
overweging
het geval
goedvinden

dat de koop zou kunnen dienen om de Heerlikheid meester te worden,
in het geheim
aan de Gekommitteerde
Raden meegedeeld.
Met hun
waren de schuldbrieven
voor
de
toen
Kommies
f 31.277
gekocht door

1) Sekrete rezolusies.
2) Deze naam hadKARELSEMPRONIUS
PHILIP,Graaf VANWARTENSLEBEN,
erbijaangenomen,nadatzijnvrouw,
heer van Kattendijke, door haar oudmoei
MARGRIET
dochter van HENDRIK
HUYSSEN,
HUYSSEN,
JOHANNA
en de derde man van deze,ADRIAAN
HUYSSEN
GraafVANFLODROF,
MARGR!ET
GUSTAAF,
(Ziehiervorenblz. 202)
GraafvANDOHNA,
kan
als kind was aangenomen.Door het tweede huwelik van deze oudmoei met ALBRECHT,
in het bezit van de schuldbrievenzijn gekomen.
FLODROF-WARTENSLEBEN
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ter Griffie van Haar Hoog-Mogenden
KONSTANTIJN RUMPF, met wiens broer KAREL
VAN RUMPF, toen Sekretaris
van Graaf HOMPESCH, de briefwisseling was gevoerd.
De schuldbrieven
waren daarna ter Finansie neergelegd,
met een akte van RUMPF,
Raden aan het Gemene
waarbij hij aannam, ze op order van de Gekommitteerde
te transporteren.
niet nodig geweest, de stukken
Het was echter
te gein Mei 1725 had vernomen, dat de Graaf
bruiken, want, nadat de Raadpensionaris
van der LIPPE aan het handelen was over de verkoop van Vianen, had hij Graaf
HOMPESCH bereid
zich als koper op te doen en daartoe een persoon
gevonden,
van vertrouwen
naar het Hof van LIPPE te zenden, die het in zijn hand had
de koop te sluiten. De Staten hadden toen, nadat de Raadpensionaris
gekregen,
Raden gemachtigd,
hun opening van de zaken gegeven had, de Gekommitteerde

land

alles

te

doen,

wat

tot

het

(19 Junie 1725 1). Daarop
Vermeldenswaardig
spesifikasie, voor Schepenen

bekomen

van

de

Heerlikheid

zou

kunnen

dienen

was 3 September
de koop gevolgd.
y2s
is nog de meedeling van de Raadpensionaris,

der LIPPE 228497 gulden
BREDERODE betaald had.
Voorts
deelde de

dat, volgens
van Vianen in 1 707 geverifieerd, de toenmalige Graaf van
15 stuivers en 2 penningen tot redding van de boedel van

van degenen,
mee, dat tot beloning
Raadpensionaris
kosten van de wissel,
VAN HOMPESCH had gebruikt,
reiskosten,
van het geld enz. omtrent 5500o gulden uitgegeven
overmaken
was, waarbij nog
en huldiging.
zouden komen de kosten van de overdracht
die

de

Graaf

de Staten de Gekommitteerde
Raden, om verder
Op dit verslag machtigden
te bezorgen wat nodig mocht zijn.
dat sommige personen verzocht
Te gelijker tijd berichtte de Raadpensionaris,
hadden om een beloning voor hun diensten, in deze zaak bewezen. Onder dezen kwam
van HOMPESCH, WILLEM VINCENT, kornet onder de Garde te
voor een broerszoon
als Ritmeester 2), maar het blijkt niet, dat
paard. Hij werd 15Mei 1727 gekommitteerd
dit

in verband

met

deze

zaak

Wel

zal

een

beloning geweest zijn,
de eerstvaserende
in Saksiese
dienst,
paard
van
In
de
Sekrete
rezolusie
de Staten
van
te
werd
kompanjie
paard
toegezegd.
Dit besluit werd
28 Desember
1725 is de naam zo door stippels
aangeduid.
6
de
van
Maart
hem
rezolusie
1726 bevestigd,
9e Maart een
bij gewone
waarop
dat

aan....,

Lieutenant

gebeurde.

te

in het regiment karabiniers
van de Kolonel VAN LijNDEN" werd gegeven.
rezolusies
heette
deze
hij JOHAN ANTONIE GUNTER, Baron VAN PIDERIT. Hij
Volgens
bestond de
1726 uit
Lippese Prezident zeer na, want FUCHS schreef 12 Februarie

kompanjie

Vianen

aan deze :

1) A. v.
2) Kommissieboekvan de Raad van State, AlgemeenRijksarchief.
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Es befindet sich der Herr YON PIDERIT, Cornet in Sächsischen diensten, vom vorigen
freitag hier. Ich dilrfte kunftigen Sonntag, geliebt es Gott, eine tour in den Haag mit Ihme thun,
aber vor mich nur 8 tage ausbleiben. Ich hoffe also, das gliick und die Ehre bald zu haben,
Eures Hochwohlgebohrnen Herrn sohn alhie aufzuwarten.
Duideliker

schrijft

BLUME, 15 Februarie

1726 uit Vianen :

Dass Eures Hochwollgebohrnen Herr sohn der Herr Cornet nach dem Haag gangen,
habe mit vielen plaisir vernommen, und wird mihr nichts lieber seyn, alss die Ehre zu haben,
demselben hier zu sehen und auffzuwarten.
en 26 Maart

1 726 :
Der brieff nach dem Haag an den Herrn rittmeister YON PIDERIT, welcher mihr die
Ehre gethan, das gliikliche avancement zu notificiren, gehet heute in begleitung meiner
gratulation daruber dahin ab.... Ich habe indessen die Ehre, auch Euren Hochwollgebohrnen
iiber diesen gluklichen succes dero Herrn sohns in seinu fortune hierdurch zu gratuliren.
7.
De
waren

NADERE

Gekommitteerde

REGELINGEN

TOT

1729.

al spoedig
tot het besluit, dat, al
kwamen
zaken ter plaats behandeld,
van Vianen verschillende
Raden

er bij de overdracht
een bezoek aan die stad

zou nodig zijn, om de overgebleven
moeielikheden
Reeds 4 Desember
over een aany25 schreef BLUME de Prezident
staand
van kommissarissen
bezoek
van de Staten.
Uit andere brieven aan de
Prezident I) blijkt, dat hun komst lang vertraagd
werd, eerst door strenge vorst
nog
te regelen.

en later

door hoog water. ,,Von kalte ist meine hand kaum im stande, zu schreiben",
schreef
BLUME onder een brief van 22 Januarie
1726. Het duurde nog tot 15
Maart 1726 voordat het jacht van de Staten met de Heren v66r de stad kwam.
Over de plechtige
schreef BLUME 19 Maart d. a. v. :
ontvangst
,

die Ehre gehabt, zu berichten, dass damahlen auff den folgenden
....... habe
tag, den i5ten, die Ankunfft der Herren Deputirten auss dem Haag bevorstiinde, so denn
auch wurklich erfolget. Und sind dieselbe, nahmentlich der Herr ELIBO, burgemeister der
Stadt Dordrecht, und Herr DE MARSEVEYN,
von Amsterdam, beyde auss dem collego der
Herren Conimitteerde Raeden der Staaten von Holland und Wesifriesland, nebst dem
Herrn Fiscal und Proczrrezir-general Nobeling und einem Secrelario am gesagten 15ten
dieses gegen 12 uhr mittags in einer Jagd hier angekommen, und nicht weniger von dem
Stadtmagistrat und einigen Scheppen bey anlanden empfangen alss ihnen zu ehren eine
gantze Stunde und langer die glokken gelautet. So bald sie an land aussgestiegen, haben
sie sich in eine kutsche gesetzet und kamen auf hiesiges Schloss, ohne doch vorher ihre
ankumfft uns zu notificiren. Wir haben nach kurtzer deliberation; wass bey solchen umbstanden zu thun, dafiir gebalten, dass wir nicht entohniget seyn k6nten, von unsern zimmern
zu ihnen zu gehen und sie wegen ihrer glilklichen ankunfft zu gratzzliren; und haben uns
also zu Ihnen hinunter in den grossen Saal begeben und mit einem kurtzen compliment
Pro re nata bewillkommt, worauff sie denn auch unsere und die ?brige zimmer besahen,
demnachst sich wieder in die kutschen setzten und in die Stadt nach der kirchen, von da
nach dem Rahthauss, und so wieder nach der Jagd sich begeben, worinn sie auch logiren,
schlaffen und speissen. Des folgenden morgens, den 16ten, haben wir ihnen ein compliment
1) Van 22 Januarie, 12 Februarie en 14 Maart 1726.
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machen und zur visite uns anmelden lassen. Haben sich aber, weil sie noch in andern
besoinges waren, excusiret, und ersuchet, wir es nicht ilbel nehmen mochten. Sie wolten
diese woche selbst zu uns kommen. Solches ist nun noch zur zeit nicht geschehen.
de volgende
brief van BLUME, van 22 Maart 1726, was na het
Blijkens
van zijn vorige,
van de afgevaar.
verzenden
nog dezelfde dag, een uitnodiging
Den
tot
hen
uit
beiden
om
de
Haag
digden
gekomen,
maaltijd te komen geen reeds enige uren tevoren tot een bespreking
bruiken,
aanwezig te zijn. Zij
daarop om 12 uur naar het jacht gereden en daar voor de kamer van de
Na "reciproque curialen"
had men zich gezet
Heren door de Sekretaris
ontvangen.
en had de Fiskaal NOBELING de voorstellen
gedaan.
waren de Lippese Heren zeer, over de uitslag van de
Over de ontvangst
minder tevreden. De maaltijd eindigde met een verhoogde
stemberaadslagingen
toch
26
Maart 1726, over de Gekommitteerden
handelende :
ming. BLUME meldde
waren

So viel wir urtheilen konnen, scheinet 's, dieselbe haben vornehmlich in commissiv
gehabt, die hiesige Stadt- und kirchensachen, sodenn die admittistratiolt der l2evenuen zu
reguliren, nicht aber die achterstellige afairen mit uns finaliter zu erledigen, sondern wir
werden des Endes, allem ansehen nach, woll nach dem Haag zu gehen gemiissiget werden.
Inmittelst die wahrheit zu bekennen, konnen wir woll sagen, dass es sehr verstdndige,
equitable und h6ffliche leute sind. Sie haben nicht allein, alss wir heute 8 tage bey Ihnen
zu mittag gegessen, uns mit aller belebtheit entrtteniret, sondern auch alss wir mit einer
ziemlichen Erhohung abscheid nahmen und nach der stadt fuhren, mit 3 canonschilssen von
ihrer Jagd begleitet. Vorgestern haben wir die Ehre gehabt, Sie zu mittag zu tractiren,
worzu wir den Herrn de la Claveliere, die Herren rahte Dortnzrcrtd, Neuhaus und Host auch
geladen, und waren die Herren von der Commission, sowoll alss alle die anderen sehr
conteytt davon. Es wäre zu w3nschen, dass auch wir von dem succes in unsern afairen so
vergniigt seyn konten.
Na

het onthaal

van 24 Maart had daar nog een bespreking
op Batestein
de Heren, om ook te Ameide de nodige regelingen te
plaats. De 25e vertrokken
maken.
gaan
hield BLUME VON PIDERIT op de hoogte bij laatstVan het verhandelde
gemelde twee brieven en een van 5 April 1726, en hij en FUCHS samen brachten
aan de Graaf volledig verslag uit 26 Maart 1726.
Reeds de 9e April d. a. v. liet FUCHS aan de Prezident weten, dat zij beiden
tot afdoening
van de hangende
zaken naar Den Haag
v66r Pasen
(21t April)
te gaan, maar zij kwamen daar eerst 3 Mei en namen hun intrek in de
dachten
Zij bleven er tot 31 Mei, en schreven in die tijd vele
op de Singel.
VON PIDERIT en de Graaf over de loop van de zaken. Te Vianen
schreef BLUME I Juni 1726 aan de Prezident,
dat zij de volgende
teruggekeerd,
maar dat het
de
willen
hadden
aanvaarden,
Vrijdag (14)
terugreis
(naar Detmold)
Lion

brieven

wel

d'or

aan

Maandag
spreken, eerst

zou worden, omdat de afwezige
Vrijdag in de stad terugkwam.

Raad

DORTMUND, die zij moesten
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De Raad

Vianen met Detmold,
NEUHAUS voerde verder de briefwisseling uit
maar in April
tot het bevorderen
1727 werd BLUME opnieuw naar Nederland,
vertoefde
eerst
een
van de hangende
maand
in Den Haag,
Hij
zaken, afgevaardigd.
in de Goude Leeuw, zoals hij het nu noemde, daarna te Vianen, ten huize van
de toen daar wonende Raad JOHAN HOST, waar hij in Julie nog was, en schreef
in dat tijdsverloop
verscheiden
brieven naar Lippe.
Later in het jaar schijnt
hij nog
met een opdracht
hier te lande te zijn
want
Desember
3o
1727 richtte
geweest,
een brief van gelukwens
tot de Graaf.
bij de jaarswisseling
hij uit Den Haag
Eindelik
kwam hij in 1729 nog eens over. 20 September
van dat jaar zond hij
eens

uit Vianen
had.

Na

Viaanse

aan een Raad
die

zaken

vindt

bericht

op een rescript dat hij van de Graaf ontvangen
voor de
geen bewijs meer, dat Lippese gezanten
hebben.

men

tijd
hier vertoefd

8. DE ONTRUIMING
A. HET

HUISRAAD

VAN
EN DE

BATESTEIN.
SCHILDERIJEN.

In de verkoop
van Vianen waren het huisraad en de schilderijen
op het
was
de
van
Hof niet begrepen
Wel
3 September
bij
koop-overeenkomst
geweest.
1725 1) "het archive, voor sooverre hetselve de affaires van famille niet en raakt,"
Het was dus nu nodig, Batestein te ontruimen
en het
aan de koper toegekend.
archief

te splitsen.
voornaamste

Het
oude

schilderijen
BLUME daarover

wat nog voorhanden
was, behalve dan het archief, waren
en tapijten.
Reeds de 20e September
I?25 5 schreef de Raad
uit Vianen aan de Prezident:

Immittelst unverhalte, dass noch einige Schildereyen und portraits zu der Brederodischen faarailie geh6rig, auch noch einige wiewoll schlechte alte tapeten hier im I-lausse
vorhanden, welche meines dafurhaltens vor nicht mitverkauffet zu achten. Davon bitte mihr
forderlichste nachricht auss, wass Illustrissimi Regentis hochgrdffliche Gnade desshalb
gnadigst befehlen wollen, wie es damit zu halten.
1725 aan de Prezident kwam BLUME op
Bij een brief van 28 September
deze zaak terug, en stelde voor, de goudlere en andere behangsels, en schilderijen
maar te verkopen,
en niet naar Detmold te sturen, wat zeker niet getuigde van
er nog over was van de nalatenschap
van de
in hetgeen
grote belangstelling
BREDERODE'S, vooral
beeltenissen
daaronder

als men in aanmerking
neemt, dat volgens
van dezen waren. BLUME schreef n.l. :

de eerste

brief

So viel die Tapeten und Schildereyen betrifft, so bin zwar auch der meinung, das
solche nicht mitverkaufft, sondern abzunehmen seyn. Es melden aber Euer Hochwollgeachter het transport in het
1) Hollandse vertalingen vindt men in de verzamelingVANHOORNBEEK,
register van Vianen en in de (gedrukte)sekrete rezolusies van de Staten van Holland, op 17 November 1725.
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bohrner nicht, wass wir ferner eo facto thun sollen, und kan hiermit pflichtmassig nicht
verhalten, das die tapeten, beydes die von guldenen leder und andere, sehr alt und zerrissen
sind, und also der fracht nicht wehrt seyn diirfften. So sind auch die Schildereyen sehr gross
und theils auff holtz gemahlet, folglich per achsse kaum fortzubringen, und gebe zu bedenken, ob Jene nicht dem Herrn Graffen YON HOMPESCH,falss Er sie verlanget, vor bezahlung zu uberlassen, oder doch hier zu verkauffen seyn.
dus nog in de meening, dat HoMPESCIi Vianen voor
BLUME verkeerde
zich zelf gekocht had, maar deze zal natuurlik
niet op het voorstel om de schilderijen over te nemen, zijn ingegaan.
1725 drong BLUME er nog eens op aan, de meubelen te ver23 Oktober
of aan hem en zijn mede-afgevaardigde
af te staan.
kopen
Hij schreef aan de
'
Pre7.ident o. a. :1
woruber bald moglichste antwort mihr gehorsamst aussbitte. Nicht weniger wegen der
....
meublen (worunter doch die zur familie geh6rige Schildereyen nicht verstehe), welche, wie
schon zu berichten die Ehre gehabt, in alten goldleder, alten stuhlen etc. etc. bestehen, und
die darzu erforderte fracht vielleicht den wehrt gjaliren durfften, ob man solche nicht besser
verkauffe, alss nach Teutschland fiihre. Wolten aber hochstgedachte unsers gnhdigsten
Herrn Hochgr5Kliche Gnade uns beyden dieselbe gnädigst schcnkcn, wurden wir daf3r unterthdni-sten dank abstatten und es vor eine Gnade erkennen, um etwa ein gut buch oder
sonst ein andenken von dieser hollandischen reisse dafiir zu kauffen, welches Eurem Hochwohlgebohrnen wir gehorsamst r<cam»iandiren von uns zuwege zu bringen.
Uit
te leiden,

de

uitzondering
dat het voorstel

die hier voor de schilderijen
gemaakt wordt, valt af
om ze hier te verkopen,
te Detmold geen instemming

gevonden had.
In zijn volgende brief aan de Prezident,
het reeds over het zenden van een legerwagen
en het archief naar Detmold :

van 25 Oktober 1725, heeft BLUME
voor het vervoer van schilderijen

Ich halte unvorgreifflich dafur, dass gegen unsere zurilckreisse doch woll nohtig seyn
wird, cinen Riistwagen, die Schildereyen und Brieffe nach Detmold zu bringen, zu senden,
als denn ein ordonnanzreuter und ein guter kerl von dem contingent mitgeschikket werden
konten. Wir ndhmen denn zu unsern wagen einen hiesigen fuhrman, der uns entweder gantz
zur stelle oder doch an die erste Post,ctatio?a brachte.
Wat
ze

van

had blijkbaar het denkbeeld om
een volgende brief van BLUME aan
in die richting
van 2 November
1725, handelt over zijn pogingen,
zonder veel gevolg, want de waarde was zeer gering:

de andere meubelen betreft,
de hand te doen, goedgekeurd,

de

Prezident,
gedaan, maar

de Graaf

want

Die hiesige Mettblen betreffend, so habe ungefehrlich bey andern mich erkundiget,
und die nachricht bekommen, dass dieselbe so beschaffen, dass niemand viel dafur geben
wird. Denn alles sehr alt und dergleichen auff denen Treudelmarkten vor geringe geld zu
haben; und zweiffele, ob man 300 hiesige fl. darauss machen werde konnen. Und wenn sie
erst abgenommen, wird es ballast und man en peine seyn, loss zu werden.
Nader

schijnt

de waarde

op slechts

15o gulden

geschat

te zijn.

De Graaf
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wel niet veel anders doen, dan het huisraad aan de beide
fatsoen
schenken
volgens het verzoek van 23 Oktober 1725. De Prezident
afgevaardigden
aan
kennis
BLUME, volgens een opstel zonder dagtekening:
gaf hiervan
kon

nu

met

Was endlich die Meubles betrifft, so Euer HochEdelgebohrner chngefehr auf IS° fl.
anschlagen, so haben Seine Hochgraffliche Gnade solche deroselben und dem Hernn Raht
FUCHS zu ankauffung eines gutes buches 3berlassen wollen, wovon aber das franzosische
dizianarium von Furietiere vor mich wegen der gcführter correspolldmtz nich auszuschliessen.
BLUME, die
10 November

ook

het stelsel

"voor

wat, hoort

wat"

huldigde,

antwoordde

Vor die Gnadigste resolution wegen der meublen sagen wir nicht weniger Seiner
Höchgräffliehen Gnade, unsernn Gnddigsten Hernn, unterthdnigsten, alss Eurem Hochwollgebohrnen vor desshalb gehabte bemuhung schuldigsten dank.
Das verlangte Dictionarium des Furetiers werden wir sans faute mitbringen.
En ook FUCHS schrijft

in die geest,

20 November

1725, aan de Prezident:

Das von Eurem Hochwohlgebohrnen verlangte Dictionaire von MONSIEURVEREDIER
ist noch nicht zur perfection gekommen, sondern wird allererst, wie die buchhändler einmuthig aussagen, kunftig jahr fertig werden. Man hat also bedenken getragen, weilen der
eine Verleger dazu selbst nicht rathen wollte, solches vor Eurem Hochwohlgebohrnen zu
kauffen, sondern erwartet deshalb von deroselben nahere ordre.
Indessen danke Euren Hochwuhlgebohrnen ich gehorsamst, dass dieselbe unsers Regierenden gnadigsten Hernn Hochgrafliche Gnaden zu uberlassung deren auf dem hausse Batestein
befindlichen alten metrblen an uns beide zu verm6gen belieben wollen. Ich m particuliere
werde die mir desfals dadurch erwiesene besondere geneigtheit zeitlebens zu erkennen unvergessen bleiben.
Als

er

zich

nog op het Slot te Detmold gobelins bevinden die
eenmaal
de wanden van Batestein
zoals men volgens een meedeling
versierden,
DR. KIEWNING te Detmold ontving, vermoedt,
dan
die ik van de Archiefraad
zullen deze reeds bij een vroegere gelegenheid
daarheen
zijn.
overgebracht
dus tans

Nu bleef nog de regeling
De beide afgevaardigden

over.
aan hun

meester.

terugkom,

lieten

Na

enige

van het vervoer
schreven
opmerkingen

daarover
over

van de archieven

en schilderijen

1725 uitvoerig
27 November
de archieven,
waarop ik nader

zij volgen :

Und wann sodann Eure Hochgrafliche Gnade auf vorgegangene unsere fernere unterthanigste nati.fication einen Rüstwagen, um vor Schnee und Regen sie zu bewahren, anhero
zu senden gnadigst resolviren wolten, könten von denen Schildereyen wenigstens die Brustund Kniestucke, wiewohl die geschilderte Persohnen nicht einst eigentlich bekant sind,
mit selbigen ubergebracht werden.
Wegen der andern in 18 stucken und lebensgrosse aber, deren beschaffenheit Eure
Hochgrlfliche Gnade sich vielleicht noch einigermasen erinnern werden, halten wir fast
nicht firacticabel, dass dieselbe samt denen Rahmen, wegen deren gr6se zu überbringen
stehen. Zudem scheinen einige von diesen gemahlden in dem damahligen brand auf hiesigem
Schloss versenget zu sein, und ist dahero zu besorgen, dass sie auch das aufrollen nicht
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dorften vertragen konnen. Wir senden den aufsatz davon sub C uber. Eurer Hochgr3flichen
Gnaden in geziehmendem respect unterthdnigst anheim stellend, was dieselbe desfals zu befehlen gnadigst gutfinden. Die an das hauss Brederode apparmtirte Madame de la Claveliere,
Comtesse de Dhona, solte sie wol gerne zum andencken hier behalten, wenn Ihr solche zum
present nahmens Eurer liochgraflichen Gnaden offerirt wurden; und k6nte, im fall solches
placidaret werden m6chte, unsers unterthänigsten, doch unvorgreiflichen dafarhaltens sub
reservatione restitutionis an das Regierende hauss LIPPE in casum Ihres ablebens geschehen.
De in deze brief aangehaalde
bijlage C vermeldt, meestal zeer oppervlakkig,
en
losse
Met de i8 levensgrote beeltenissen,
schoorsteenstukken.
schilderijen
3
38
in de brief bedoeld, waren er dus samen 59 schilderijen
over, en dus heel wat
minder dan er door HEDWIG AGNES waren nagelaten
(228 1).
De bijlage

luidt:
ANLAGE C.

An Schildereyen sind vorhanden.
In der .Cammer wo der R(egierungs) R(ath) 2?/M/? logiret, drey Kniestdcke, alss
3. 2 Frauens-, in schwartzen Rahmen, und eine Manspersohn.
In dem Vorgemach 4 Mannspersohnen, Bruststiicke, in schwartzen Rahmen. Item
6. eine Landtschafft die etwas gross, und eine kleinere.
In des Herrn Graffen VON GYLDENSTEINseiner Cammer eine Schildereye von
Knienstiicke, in schwartzen Rahmen.
Frauenspersohn,
In des Hernn Rath FucHSS Cammer drey Stucke, eine Manns- und eine Frauens3. persohn, Knienstüeke in schwartzen Rahmen, und eine Landschafft.
Daoben in der Dienercammer zwey Frauensporsohnen, Bruststiicke in schwartzen
2. Rahmen.
In der Cammer bey der Kiiche dreyzehn Bruststiicke, 7 von Frauens- und 6 von
13. Mannspersohnen.
Noch 3 Schildereyen von Kindern.
3.
Im grossen Saal das Brederodische und Nassauische Wapen 3ber dem Camien,
so aber fest.
Eine grosse Schildereye worauff eine Romische Historie, in schwartzen Rahmen,
noch eine Schildereye von Mannspersohn, Kniestiicke in schwar:zen Rahmen iiber der
5. Thür im kleinen Saal. Noch drey grosse Schildereyen in Lebensgrosse.
Ins Cammerdiener seiner Cammer die Stadt Rotterdam mit Scbiffen.
i.
In dem Esssaal 7 Mann- und 6 Frauenspersohnen, insgesambt in Lebensgr6sse,
unter denen Herr Graff CHRISTIANALRRECHTVON DONA und dessen Gemahlin, Eurer
Hochgrafflicher Gnade Gros-Frau-Mutter Eltern p(iae) m(emoriae) seyn sollen. Noch eine
13, Schildereye iiberm Camin, worauff eine Ristorie, so aber fest.
In dem Cammerchen so auff der Treppe nach dem Soller, eine Frauenspersohn,
i. Kniestucke.
38 Stilcke.
paar weken later
Oud-Holland,
igos, blz. 196.
1)
Een

was er zeker

een antwoord

uit Detmold

gekomen,
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want

werden

de schilderijen
aan de Prezident:

toen

FUCHS schreef

afgenomen.

i3 Desember

1725

Auch hat man gestern mit abnehmung der Schilderyen einen anfang gemachet, worunter aber diejenige so auf der grossen Rathscammer gehangen, vom Brand sehr verdorben aussehen.
En BLUME de volgende

,

dag:
V6'ir sind anitzo mit denen Schildereyen occupiret und hoffe ich, es werde mit deren
einpakkung besser reussiren alss ich woll gedacht. Und weill wir damit vermeinen bald
fertig zu werden, so stellen wir es Hochstgedachten unsers Gnddigsten Herrn Hochgrafflicher Gnade gniidigstem wollgefallen unterthanigst heim, ob Sie den Riistwagen zu deren
abhohlung etwa gegen 3-KSnige anhero beordern wollen.

Op dit verzoek
schreef BLUME:

kwam

een gunstige

beschikking,

want

24 Desember

1725

......,
so habe auch allererst heute die Ehre, Eures Hochwollgebohrnen geehrtes
vom 2oten dito zu empfangen, und darauss ersehen, das31llustrissimi Reaentis H ochgrdffliche
Gnade auff erstattete relation auss meinem abgelassenen vom I4ten huj1ts gnädigst resolviret,
den wagen zu abhohlung der sachen abzusenden, welches uns sehr lieb ist, und woll
wunschen m6chteo, dass die hiesige afairen in dem stande wären, alssdenn auch unsere
rukreisse nehmen zu konnen. Es8 ist aber darzu schlechte apparence.
1726 was de wagen uit Lippe nog niet gekomen, want BLUME
de Prezident over zeker pak dat te Wezel voor Detmold gereed lag:

I Januarie
schreef toen aan

. Halte also nicht nothig, dass eine besondere fuhr nach Wesel deswegen abgeschikket
werde, sondern der wage so die hiesige sachen abzuhohlen kommen wird, dieselbe im
rukwege dorten woll auffladen und mit nach Detmold nehmen k6nne.
Eerst
5 Maart
'
VON PIDERIT :

1726

was

de

wagen

gepakt.

BLUME schreef

toen

aan

Der wagen hatt heute abfahren (sollen) weil wir aber gestern den Pasport nicht
bekommen und heute exfiresse noch einen hinuber schikken mussen, so ist noch ungewiss,
ob er heute noch wird wegkommen. Eures Hochwollgebohrnen bucher, io folianten und
etzliche in 8vo, sind woll eingepakket, und wird meine frau, wenn sie ausspakket, nicht
ermangeln, davon notzz zu geben.
Eindelik

vertrok

nu de wagen

met zijn kostbare last.

12 Maart

1726 schreef

BLUME aan de Prezident:
Der Rustwagen wird nunmehr verhoffentlich gliiklich zu Detmold wieder angelanget,
und wass vor Eurem Hochwollgebornen dabey mitubergesant, auss meinem Hause abgelieffert seyn.
Of

nu

ten

slotte

alle schilderijen
nog verzonden
zijn, of alleen de borsten kniestukken
die op bovenstaande
lijst vermeld waren, blijkt niet. Mogelik
zich nu een deel ervan in het bezit van de Vorsten VAN WIED, want
bevindt
-- ..
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de Heer

MOES deelde

mij mee, van wijlen H. K. H. de Vorstin-weduwe,
MARIE
DER
te hebben, dat beeltenissen
NEDERLANDEN, verstaan
geboren
van BREDERODE's aan het geslacht VAN WIED behoorden.
Dit is niet onwaarwant
twee
dochters
SIMON
Graaf
van
van
der LIPPE, en van
HENRIK,
schijnlik,
wijlen

Prinses

AMELIA, Gravin VAN DOHNA, waren getrouwd met Graven VAN WIED. Men kan
haar met de veertien
andere kinderen waarmee het Lippese echtpaar
gezegend
vinden
in een opstel
van Jhr. Mr. E. B. F. F. WITTERT VAN
werd, vermeld
HOOGLAND over de opvolgende
van de ridderhofstad
eigenaars
Nijveld t) die
AMELIA VAN DOHNA ook uit de boedel
B.

HET

van de BREDERODE's

verkregen

had.

ARCHIEF.

Wij hebben gezien, dat in 1687 ELISA GORDON en in 1692 Mr. NATHAN
VAN DORTMONT tot Bewaarder
van de sjarters
was aangesteld,
beiden
met
om orde aan te. brengen en een beschrijving
te vervaardigen,
en dat
opdracht
hadden
aan
laatste
niet
altans
het
voldaan.
zij
hetselve

Nu bij de verkoping
van 1725 bepaald
de affaires van famille niet en raakt"

was, dat "het archive, voor sooverre
aan de koper zou komen, was het
over te gaan. Reeds 28 September

tot splitsing en dus ook tot ordening
BLUME aan de Prezident,
dat hij bezig was met de ,se arirung
schreef
1725
der brieffe".
Hoe weinig de beide archivarissen
om het archief te
aan de opdracht

nodig,

hadden voldaan, blijkt uit een antwoord van BLUME aan VON PIDERIT
ordenen,
op een verzoek om zekere inlichting
(I Oktober
1725):
Es ist aber nicht moglich gewesen, weil in hiesigen archiv und registratur alles in
c01ifusÙm und der brieffe eine grosse Menge ist, die Nachrichten so bald zu finden.
9 Oktober
,,diese septzration
19 Oktober
1725 :

d. a. v. lezen wij in een brief van BLUME aan de Prezident, dat
eine noch sehr lange zeit erfordern wird" ; en FUCHS berichtte

Mit durchsehung hiesiger briefschaften in dem Archiv ist man inzwischen noch stets
beschafftiget. Weil dieselbe aber sehr confus und theils verfaulet, auch sehr alt und unlesserlich, so wird solches, ehe man mit der separatiott fertig, noch wol eine lange zeit erfordern ; und verlanget mich sehr, einmal aus diesem ungesunden loch mich befreyet zu sehen
und wieder in mein voriges kriechen zu konnen.
25 Oktober
1725 al een gedeelte aan,
te zenden,
een legerwagen
waarin BLUME vroeg, tegen de tijd van hun terugkeer
om de schilderijen
De Heer VON PIDERIT
en stukken naar Detmold te vervoeren.
vond daarin
om een- en andermaal
naar de stand van het werk van
aanleiding
Ik

haalde

boven

uit een brief van

en heraldischebladen, III, blz. 515.
1) Genealegische

243
Toen voldoende
berichten uitbleven,
stelde de Graaf,
vragen.
aan
onder andere vragen
1725,
zijn afgevaardigden,
bij rescript van 14 November
in hun antwoord
ook
zoals
ze
over onafgedane
deze,
zaken,
laatstgenoemden
.
formuleerden :
de

te

splitsing

wie weit wir mit separation der briefschaften avanciret, und wie man vermeine, dass
'
solche am fuchlichsten nacher Detmold zu transportiren.
' .

18 November
het schrijven
waar zij die dag van
te Utrecht,
Zij ontvingen
waren aangekomen.
reis naar Amsterdam
FUCHS haastte zich, de Prezident
..
tijding te zenden (20 November):
voorlopig een geruststeliende

een

..... und wir nunmehro im begrief stehen, heute nachmittag oder aber morgen friih
uns nach Vianen zu begeben, um mit durchsehung der noch ubrigen confusen briefschaften
in dasigen Archiv, wovon des Herrn Grafen VON HOMPESCHund bey sich gehabter vieler
Herrn gegenwarth uns bishero abgehalten, mit fleiss uns so viel de mehr zu continuiren,
weile man noch nicht vernimt, wann die Hernn Staaten von Holland, so seither den 14 dieses
im Haag versammlet gewessen, Ihre defiufirte nach Vianen abfertigen werden.
,
Het

bericht

deden

toekomen,
te wachten was :

dat de twee
deed

echter

1725 aan de Graaf
afgevaardigden
27 November
zien, dat het einde van hun werk niet zo spoedig

Endlich ad 5, die sefiaratioiz der briefe betreffend, v6rhalten wir hiemit unterthiinigst
nicht, dass wir wegen vielheit derselben und grosser confusion, auch bey vorgewesenen
hiesigen umstanden, und dabey dem Rath DORTMONT
zugestossenen verrichtungen unmuglich
damit zu Ende kommen konnen. Und ob wir wohl eine gute qltantitaet von Ehepacten,
Testamenten und sonstige zur familie geh6renden documenten separiret, so sehen wir doch
nicht, wie wir so bald fertig werden konnen, sonderlich wenn die (lamestigite und oeconomische Rechnungen von kuchen, keller und dergleichen, wovon etliche kasten voll vorhanden, sollen dnrchgesehen und aufgeschrieben werden. Inzwischen dafur haltende, dass,
wann alles erst separiret, dieselbe in einem oder 2en imballirten zuschlagen wol auf einem
wagen uberzubringen.
Verder
schilderijen
al gedrukt.

hebben

vervoerd

zij het over het zenden
zouden kunnen worden.

van die wagen, waarop dan ook de
Dit gedeelte van de brief is boven

De Raad

DORTMONT, die volgens deze brief ook met de splitsing van het
archief bezig was, deed dit voor Holland,
als vervanger
van de door de Staten
in
amt
de
van
Vianen
niet
Drossaard.
bij
zijn
overneming
bevestigde
horen wij van FUCHS :
Een paar weken later (13 Desember)
Inzwischen werden die in hiesigem Archiv befindliche briefschaften von mir täglich
durchgesehen, worunter aber wenig gutes mehr zu finden.
De

Heren

kwamen

echter

1) 28 Oktober en begin November

weldra

tot het besluit,

dat het werk

onuitvoer-
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baar was. Een
tijd

zo grote
worden.

verwarde

hoeveelheid

(Augiasstal")

kon niet in zo korte

geordend
dan ook weldra, dat hij niet bereid was, het werk te
BLUME verklaarde
voltooien.
Nog een maand zou hij blijven. Zijn hart trok hem te veel naar zijn
In een brief van I Januarie
vaderland.
1726, evenals de vorige aan VON PIDERIT
gericht, lezen wij :
.

.

Wass die brieffschafften und das Archiv angehet, so ist zwar nicht ohne, dass inhalts
der Instruction ein inventarium conscribiret werden soll, dahingegen aber dieses zu consideriren, dass deren eine so grosse Menge und darunter doch so viel unnutz Zeug, in specie
gantze grosse kasten voll von a'amestrQaren-, küchen-, keller- und dergleichen rechnungen
zeiten her befindlich, welche von dessen successoren, wie
von Graff )OHA?1N-WOLFFERT'S
es scheinet, schon vorlangst als unniitz nicht mehr geachtet, sondern auff die seite gesetzet
und in einem kleinen Thurm unterm dach im herrschafftlichen hause gleichsam eingekerkert
und denen ratzen und mausen zum besten gebeben worden. Wenn nun diese und dergleiche
nebst denen ubrigen durchgehend, sowoll die so hier bleiben mussen, als die 80 wir mitzunehmen haben, in ein Inventarium solien gebracht werden, so wird man ad purg-andum
hocce Augiae stabulum noch etzliche monaht und einen andern Herculem n6htig haben,
weil die durchlesung dieser Sachen in einer fr6mden Sprache viele Milhe und beschwerlichkeit hatt, und gewiss so leicht nicht ist alss man woll meinet. So lange aber hier noch
zu liegen, wird mein thun nicht seyn, noch mihr hoffentlich verdacht werden konnen, wenn
ich in geziemenden respect mich unterthanigst davon excusire, wie hiermit e7,,entualiter geschiehet. Denn mich hertzlich verlanget, von hier zu seyn, und wunschen mochte, dass die
hiesige afairen mihr meine abreisse morgen im tage verstatten wolten. Wel aber meines
dafiirhaltens Illtlstrissimi Regentis Hoehgräfflicher Gnaden interesse auss vielen uhrsachen
nicht dienlich ist, von denenselben etwas ungethan zuruk zu lassen, so werde mich diesen
monaht, welchen wenigstens noch darzu schatze, woll patientzien mussen. In hoffnung alssdann erfolgender er168ung bin und verharre ich ....
Drie

later

weken

FUCHS aan VON PIDERIT, dat hij met de beklaar was, en zich
die aan het Huis LIPPE toekwamen,
waar
natuurlik
niet
kan
hield.
zijn geweest,
bezig
(Dit

berichtte

van de stukken
schrijving
nu met de andere stukken
kon men ook niet weten,
want zolang de laatste stukken niet waren doorgewerkt,
soort hoorden.)
of er daaronder
geen waren, die tot de eerstbedoelde
schreef
het
22 Januarie
hij n.l., nadat hij
gehad had over boeken,
1726
die hij voor de Prezident

zou kopen :

So bald nun der Rustwagen alhie angelanget, wird man solche nebst denen 3brigen
buchern iibersenden ......
Mit dem Inventario deren in die Herrschaf(t)liche familie geh6rigen hausse Badestein
(sic) befindlich, bin ich nunmehro fertig, und anjezo auch im begrief, von denjenigen so
alhie verbleiben mussen und einigermassen im stande sind, dass sie konnen gelessen werden
ein lnvcntarium zu verfertigen, und werde im ubrigen meiner Schuldigkeit nach an möglichem feinern fleiss und sorgfalt dabey keine muhe spahren. Ich beklage nur, dass ich
die geringste hulfe nicht habe. Sonsten man eher damit hatte konnen fertig werden.
Wij
Detmold

naar
dat de wagen die de goederen van Batestein
gezien,
de
maar
dat
12
en
Maart
tussen 5
1726 vertrok,
twee afgevaar-

hebben

bracht,
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weer "in zijn (vosse)hol te
van wie FUCHS 19 Oktober
1725 al wenste,
en BLUME I Januarie
1726 het heimwee had en over een maand naar
kruipen",
huis wou, nog tot 17 Junie 1726 te Vianen gehouden
werden.
digden,

DE
A.
'

Er

nu

waren

INHOUD
HET

door

de

VAN

DE

ARCHIEVEN.

HOLLANDSE

GEDEELTE.

werkzaamheid

van

VAN DORTMONT, BLUME en

FUCHS twee

gevormd.
verzamelingen
die welke op Batestein
bleef, was een Hollandse
beschrijving
1) verwaaronder
deze
voorkomt:
verklaring
vaardigd,
Ik, ondergeschrevene, verklare, dat de vorenstaende papieren, actens en munimenten
berusten in de chartres tot Vianen, belovende, dat, soo wanneer nog eenige van dien mogte
geoordeelt worden, te behooren tot de familie of genealogie van den Huyse VANBREDERODE,
DONA, LIPPE ofte andere verwanten, deselve te sullen overleveren. Gedaen den 16enJunij 1726.
H. VAN DORTMONT.
Van

met deze opschriften:
Inventaris of lijste der papieren, gevonden in het chartertoorentie in een swart koffer,
waerop geschreven stond: In dese ko!yer is alle de tamfiieren van de sorsverainiteitte
van Vianen.
De beschrijving

.

is in vier afdelingen

onderscheiden,

Inventaris van originelen papieren ofte copie autentijcq der voornaemste stuken waermede de independentie van Vianen kan bewesen worden.
Inventaris ofte lijst eeniger papieren, het burggraefschap van Utrecht concerneerende,
mitsgaders de jurisdictie op de rivier de Lek.
Inventaris ofte lijste der papieren gevonden op het chartertoorentie.
Het

oudste

stuk

waarvan

het jaar

is opgegeven,

is:

Accoord tusschen die van Herwijnen ende Asperen, beroerende de dijken, in den
jaere 1300 den 7en Augustus.
Van
overigens

de
laat

meeste

stukken

de beschrijving

is echter
veel onzekers

de

dagtekening
over. Zoo heet

niet vermeld.
een pak:

Ook

Verscheide losse papieren van verscheide natuer.
.
Een ander:
en de
Papieren van verscheide natuer, so den Huise VAN VIANEN alsVANBREDERODE,
Heeren VAN BREDERODEin hun particulier concernerende; sijnde den inventaris aller derselver
papieren daerbovenop gebonden.
En

-

nog een :
Een sak papieren, meest BREDERODEconcerneerende, bestaende in 23 stuken of
bondels; sijnde een inventaris van alle de stuken daerbij. Dog no. 49 en 52, op dien inventaris gestelt, manqueeren, soodat daer maer 21 stiiken sijn.
.
1) In het archief te Detmold.
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.

De

stukken

betreffen

van
Vianen, Ameide, het burggraafschap
maar ook Langerak,
en ZandBrederode

niet alleen

en

de jurisdiksie
op de Lek,
Zwammerdam
en Voshol, Abbenbroek,
voort, Amsterveen,
Noordeloos, Herwijnen,
in Den Haag, het huis Kloetinge
Haaften, Kloetinge,
Nijveld, het huis Bleyenburg
in Den Bos, enz.
Een groot deel van de stukken had m. i. als "papieren
van famille" naar
Utrecht

Lippe
gezonden
wenselik houden,
om Hollandse

moeten

worden.

Nu

dit

dat het nog geschiedde,
uit Lippe hierheen

stukken

toch
jaren geleden
SIMON HENRIK en

is de

niet gebeurd is, zou ik het niet voor
er tans mt:er reden zou bestaan
dan omgekeerd.
te verplaatsen
Enkele
omdat

in de mannelike
lijn van Graai
afstammeling
VAN DOHNA gestorven
en in de regering van het

laatste

AMELIA

door een afstammeling
van een volle neef van SIMON
opgevolgd
is, al heeft hij ook de
HENRIK, die dus niet uit het Huis BREDERODE gesproten
weer aangenomen.
titel van Erfburggraaf
van Utrecht
De op Batestein
archieven
hebben daar nog bijna 40 jaar,
achtergelaten
In
ze
naar
Den
nadat een uitvoerige
bewerden
berust.
1764
Haag gezonden,
die tot opschrift draagt:
schrijving 1) was opgemaakt,

vorstendom

Inventaris van de chartres en papieren uit de chartreskamer van het casteel Batesteyn
te Vianen door den Heer Advocaat-fiscaal VAN DER CRAGHTin Julij en Augustus 1764
uitgezogt en na Den Hage gezonden, en aldaar geplaatst in de kasse, staande in het agterste
vertrek van de Heeren Gecommitteerde Raden, bij de documenten van de Viaanse domeynen.
Deze

beschrijving
benevens enige

bevat

766

nommers

met ondersommige
(waarvan
zodat het gehele aantal beschreven

aanvullingsnommers,
nommers),
800 zal belopen.
boeken
of
stukken,
pakken ongeveer
De vervaardiger,
Mr. M. VAN DER CRAGHT, was iemand die in geschiedzaken
van de
stelde.
kundige
belang
Hij hielp TE WATER bij de bewerking
Historie
en de Smeekschriften
der Nederlandsche
van het herbond
Edelen,
de
in
van
deze.
Deze
bestond
het
maken
blijkens
dankbetuiging
hulp
gedeeltelik
2)
van

afschriften

van

gedrukt zijn, n.l. van het Verdrag
en hun antvan de Bondgenoten
1569,3)
van de Kooplieden,
van 1566,4) en het dagregister,
van I564-I56?.
en het laatste stuk vond ik
te Vianen gehouden
Het
eerste
5)
in de beschrijving
van VAN DER CRAGHT terug onder nis. 271 1 en 7 1. De onderstukken

die in dat werk

van

de Watergeuzen,
van
woord op het Smeekschrift

ook de Watergeuzen
en zijn als volgt beschreven:
Ordres voor de zeeofficieren (dog zonder datum), met een oude hand.
2713. Originele missive van Prins WILLEM uit Dillenburg aan mr. JOHANBASIUS,
commissaris, Licentiaat in de Regten, waarbij aan LANCELOTVAN BREDERODEvergeeft

nommers

2712 en

het besluit

2713 3 betreffen

1) In voormeldeverzameling, afkomstig van VANWIJN.
2) 4e stuk, blz- 419 en 420.
4) A. v., blz, 304-306.
5) A. v., blz. 322-328.
3) A. v.,blz. 276-278.

247
.

hetgeen denzelven tegen zijn ordres in den zeedienst had misdaan, en weder in denzelven
dienst aanneemt, 17 Aug. 1570.
.. ;
De stukken uit de 13e eeuw in deze verzameling
zijn:
431. Authentijcque copie uit de handvesten van Vianen, zijnde een keuringe van de
schouwe van de Hageweteringe, ao I269.1)
676. Brief van Grave FLORIS VANHOLLAND,
waarbij hij aan den Heer VANBREDERODE
vergiffenis verleent voor 'tgeen hij misdaan hadde, 1290.
733. Vidimus van een brief van Graaf FLORIS VAN HOLLAND aan den Heer van
AMEYDE,gevende de schouwe binnen Ameyde etc., 12go. N.B. Buytenop staat met een
oude hand: Brief tot bewijs, dat de groyzd van Ameyde geen Stigtse grond is.
358. Copie van een brief van Heer DIDERIK VAN BREDERODEwegens zijn onmin
met Grave FLORENS VAN HOLLAND, stellende borge voor zijn goed gedrag, Vrijdag na
St.-Aagten 1292.
515. Brief van den Abt en conventualen van Oostbroek ten aanzien van haar landerijen in Hulsdingen, uiterweerd van Heer HUBREGTVAN VIANEN, 1296.
Verder

nommers),
van I 303 :

zijn

1307

er

stukken

(vier nommers),

van

de

1309,

meeste
1310,

jaren, b.v. van 1303, 1306 (zes
1312, 1313, 1314, 1316. Het stuk

350. Vidimus van Broeder JAN VAN LEYDEN, commandeur van St.-Janshuys te
Haarlem, van een verpandbrief van 't bailliuwschap van Kennemerland en West-Vriesland
aan FLORENTEHeer.W ANTszoone,1303.·
door WILLEM, oudste zoone van Graaf van HOLLAND
monnik en
tussen de bekende Haarlemse
wijst op een goede verhouding
zullen
zijn buren de Heren VAN BREDERODE, van wie hij, zoals wij hieronder
werd.
zien, de kroniekschrijver
De stukken zijn voetstoots
Voor het grootste getal zijn het
opgeschreven.
die
dus
in
aan
de
Graaf
van der LIPPE hadden moeten
1726
familiepapieren,
van het geslacht
zijn. Het jongste is van 1723. Voor de geschiedenis
afgegeven
en andere
VAN BREDERODE en aanverwante
de
steden
Ameide
Vianen,
geslachten,
van de BREDERODE's in verschillende
gewesten kan deze verzameling
goederen
laat
De
van
enkele
stukken van betekenis
van veel belang
zijn.
beschrijvingen
ik hier volgen :
283. Vrijdom van tollen en verdere privilegien aan de stad 's-Hertogenbosch door
JAN, Hertoge van BRABANT,I329.
589bis. Bezegelde brief van Hertog WILLEM aan diverse steden, Ridders en Knapen
in Zeeland, om hem te dienen tegens vijanden, 1349.
650. Approbatie en ampliatie der privilegien van Hofambagt en Akendam door
HENDRIK, Heer van BREDERODE,t' zijner blijder incomst, 1565.
655. Handvesten van die van Calansoge, j4oi.
655bis. Idem voor die van Velzen.
1) Vgl, blz, 250.
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Om van veel andere belangrijke
stukken te zwijgen, vermeld ik alleen nog
van bekende personen, als LOUISE DE COLIGNY, PETRUS DATHENUS,
VAN PARMA (aan Prins WILLEM 1), de Hertog VAN ALVA.
de Hertogin

tal van brieven

B.

HET

LIPPESE

GEDEELTE.

De stukken van Batestein
die naar Lippe overgebracht
werden, zijn sedert
en ongebruikt
die tijd onbekend
gebleven.
Zoals ik in het begin vertelde,
werden
zij in het jaar 1906 ter rang'
naar
het
Rijksarchief
schikking
Algemeen
gezonden.
Het grootste
bleek te bestaan uit ongeinventari.
deel van het gezondene
zeerde stukken,
waarvan
echter vele bijeengevoegd
waren in pakken met nietsenz.
als: ?, Vianen, Varia-Ungeordnet,
opschriften
van
een
de
Dr. KIEWNING, had men
archivaris,
Volgens
meedeling
Lippese
het
oude
Nederlands
niet
aan zijn archief
kunnen lezen ofbegrijpen,
genoegzaam
om de stukken onder handen te nemen. Alles was dus blijkbaar in de zelfde staat
toen BLUME verklaard had (I Januarie),
gelaten waarin het in 1 726 was aangekomen,

zeggende

dat

de

te omvangrijk
was en de vreemde taal te veel moeielikheid
verzameling
om
met
de
Herkulesarbeid
opleverde
gereed te kunnen komen.
Het geordende gedeelte van het archief was vergezeld van een beschrijving,
die tot opschrift heeft :
lrerztichnus derjenigen briefschaften so aus dem Arclziv zu Vianen von mir, dem
Graflich Lippischen Rath und Geheimen Secretario Theodorits Fuchs, aufgezeichnet und
nach Detmold in anno 1726 geschicket worden.
Deze

inventaris

vermeldt

die daarin

zonder
onderling verband, maar naar
lagen, opgeschreven
zijn. Volgens
werd ervan
aan de Vorstelike
bijschriften
Landsboekerij
afgestaan,
zijn er 3 te
Vianen
2 vernietigd
en 2 naar Vianen teruggezonden,
gebleven,
terwijl er 54
bleken te ontbreken.
De
men vindt
.

beschrijving
er nommers

257 stukken,
ze voor de hand

voldoet

niet aan de eisen

pakken

enz.,

van een archiefinventaris,

want

in als :
briefschafften.

42. Ein convolut
44. Noch ein convolut

briefschafften.
Allerhand
Miscellanea..
65.
..
Ook zonder de verzekering
van BLUME, dat de vreemde taal zoveel bezwaar
zou
men
uit
de
van sommige stukken kunnen zien, dat
opleverde,
omschrijving
de bewerkers
het oude schrift of het Nederlands
niet voldoende
machtig waren.
van
de
inventaris
VAN
DORTMONT troffen wij aan:
van
Op
"Papieren
van Vianen en BREDERODE, met een afzonderlike
verscheide
natuer"
inventaris.
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(Zie boven.) Misschien worden hier het beschreven
gedeelte van de naar Detmold
van FUCHS bedoeld, en maakte VAN DORTgezonden stukken en deze inventaris
MONT daarvan
alleen voor de volledigheid
van voor
melding op zijn inventaris
Holland bestemde
stukken.
De in 1726 aan Lippe overgelaten
als
stukken, zowel het toen beschreven
het toen onbeschreven
van
gelaten gedeelte, zijn van belang voor de geschiedenis
de BREDERODE'S, aanverwante
vooral
VAN
en
hun
bezitHAEFTEN,
geslachten,
in de eerste plaats Vianen.
van het meedelen
Ik zal mij hier onthouden
tingen,
van veel bizonderheden,
omdat de beschrijving
van de hele verzameling
in het
jaar

'

19°9 het licht zag!
Van de XIIIe eeuw zijn alleen

stukken

in afschrift

aanwezig,

n.l.:

10. Vidimus van Broeder iVIATHtAS
DE TREVIRI, Prior te Haarlem van de Karmelieter
orde, van 8 schuldbekentenissen in het Latijn van FLORENS,Grave van HOLLAND,voor Heer
WILLEM VAN BREDERODE,van 1269, en van I schuldbekentenis in het Nederlands van
die Grave voor de Heere (DIRK) van BREDERODE,van 1293, 6 Mei 1346.
t72. Brief waarbij HUBRECHT VAN
VIANEN,Knape, land te Vianen verkocht aan en weer
in erfpacht ontving van het kapittel van St.-PETER te Utrecht, i April 1288, in het Latijn,
ingelast in een erfpachtbrief van 4(14) Junie 1590.
Het

oudste

oorspronkelike

stuk

is van

r8 Oktober

1 333 :

dat het huis en de hofstede te
2. Beschikking van WILLEM, Grave van HENEGOUWEN,
Brederode op DIEDERIK VANBREDERODE,die
onse herberghe ghetoeghet es gheweset
van sinen kinschen daghen", zou komen na het overlijden van zijn oom, Heer HE?rRIK,Heere
van BREDERODE,behoudens de lijftocht van Vere ISABILE,'s Graven nicht, vrouwe van
BREDERODE,en uitgezonderd de gerechten Aalbrechtsberg en Tetterode tot in de Hout,
18 Oktober 1333,
Van die tijd tot de tijd dat Vianen aan Holland verkocht was en de daarmee
in verband
zaken waren afgedaan,
staande
zijn er geen belangrijke
gapingen in
Zo vindt men er van 1336 (afschrift),
de reeks van stukken.
1338, 1340 (twee)
?
1 342, 1344 (twee), 1345 (twee), 1346 (drie) enz.
Slechts enkele nommers wil ik hier nader aanduiden :
429.

Handschrift
r

geschreven door
gekleurde beginletters,
o.a. de kroniek

van

op
meerdere
de

Heren

papier,

159 ongenommerde bladen,
in
de XVIe eeuw,
handen

wapens
VAN

en

portretten,
HREDERODE,

van

VAN
en de
LEYDEN,
geslachtlijsten
JAN
Zeeuwse en Utrechtse
landse,
geslachten.
ANTONIUS
is
De kroniek
MATTHAEUS, Veteris
gedrukt bij
1) Zioboven.blz.io6.

met t

bevattende
door Broeder
vele

r
Hol-

aevi aza?zlecta,
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2e druk, I, blz.
maar met zoveel verschillen,
dat ik meen, dat men
met twee bewerkingen
van een oudere tekst te doen heeft.
Van de geslachtlijsten
is gedrukt
die van ARKEL, bij MATTHAEUS, V., blz.
en
verscheiden
andere
ook voor te komen in een handschrift
schijnen
201-240,
in de Bibl.
nederlandsche

kronfken,
uitgegeven
no. 3 I, blz. 92.

nieuwe

schap,

t

in

geschreven
kapittels
zoals s

bij Mr. S. MULLER Fz., Lfst van Noordin de Werken van het Historisch
Ge1/oot'

reeks,

Handschrift

430.

vermeld

te Brussel,

Bourg.

s van
die

de

24 ongenommerde
bladen,
papier,
de
bevattende
e e u w,
333 eerste
van
de Heren
VAN
BREDERODE,
met t kleine vervoorkomen,

op
XVIe

de

kroniek
MATTHAEUS

bij

schillen.

1434
"

van
hidimats
198.
12
Oktober
en
1455,

Bul I

I3aaften,

het t

9

Mei I

de
hierbij
over r de vraag of
Men
stuk
Van
XIIIe

.

1492-

van

Noordeloos

1540.

Paus

van
1 19. Verslag
Hof
van
Holland

in

melde

van

van

privilezjes

was een heerlikheid

Noordeloos
456.

de

In

van de BREDERODE'S.

INNOCENTIUS,
het t Latijn.

een onderzoek,
OEM
op

over deze vraag
vergelijke
van Mr. VAN DEN BERGH.
de door OEM opgenoemde

de

Raadsheer

November
van

tot t

de kerk

door
18

vermelde stukken
Vianen

over

Holland

I269-I55g
hoorde.

het in het begin
stukken

1573 te

vermeld

te

in
Vianen

ingesteld

van deze bijdrage
ik

hier

die

van

verde

eeuw.

Ao. 1269. Eenen brief, beginnende: Universis prtsmles literas ¡mpee/uris etc.,
ende SWEDERVAN
waerinne tuschen WOLTER UUYT DEN HOGE (HAGE?) GIJSBERTSSOON
BOESINGEMunie gemaeckt wierdt ende ordre gestelt op die schouwe van die Hoege(Haege?)
weterunge').
Ao. 1271. Eenen brief, beginnende: Johannes, Dei gratia Trajectens7;r electus osrznibus etc., waerinne den Bischop van Utrecht vergunt SWEDERVANBUZUNCHEM,
op 'die
sijde van der Lecce, daer hij sijn casteel van Vianen heeft liggende, te moegen oprichten
twe jaermerckten.
Deze

ultrajectensium,

is uitgegeven
blz. 224.

brief

1) Vgl. blz. 247.

bij

WILHELMUS

HEDA,

Historia

episco o um
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127. V e r k I a r I n g e n V a n g e t u I g e n, d a t H E N D R i K, H e e r t e
.'
toen
BREDERODE
enz.,
bij z ij n verstand
hij in
was,

Is68

op

Hornenburg zijn uiterste wil maakte,
Men

zie

over zijn dood Mr. G. GROEN VAN PRINSTERER, Archives de la
d' Orange-Nassau,
Ie reeks, III, blz. 170.

m6.

Notarieel

Maison

naar

Nederland

.DE RIJN,
Gravinne
aan een

gezonden

van

de opening

Vrouwe

voorzegde
huize
van

t

tussen

VAN

te

Vianen,
HENRIK
VAN
de

en

erfgenaam
van
BREDERODE,
van
de
beschrijving
1 3 en

brieven en papieren,

Haar Keurv.

koffer,
BIJ
geboren

(ter voldoening
Genade en

BRONKHORST ENBATENBURG,
Ameide
enz" enige erfgena.me
van
4 Julie
BREDERODE,
I s 8 7),
van
GEERTRUID,
Jonkvrouw

Heer r

WALRAYEN,
Den
Haag;

een

d 0 0 rAM ELI A, PAL S g r a v inn e
in Beieren,
Hertoginne

akkoord,
gemaakt
GEERTRUID

Jonkvrouwe
in leven
ten

van

K e u r v 0 r s tin n e,
VAN NIJENAAR enz., eertijds weduwe van HENRIK,
Ameide
enz.
BREDERODE,
Vianen,

heer te

van

I verslag

14. Mei en

Ameide
Vianen,
e n z., in
daariri
gesloten sjarters,
2m-2¢ Junie
I592.

HENRIK VAN BREDERODE in 1568
in Duitsland,
waarheen
was. Hij
kinderloos
hij in het vorige jaar uitgeweken
had Vianen
en Ameide gemaakt aan zijn zuster JOANNA, die echter niet in het
Zij overleed
genot ervan kwam, omdat zijn goederen verbeurd waren verklaard.
Zoals

bekend

is,

stierf

de

vermaarde

in I s 73, een kind nalatende,
GEERTRUID VAN BRONKHORST EN BATENBURG, die
door de Pasifikasie
van Gent, in 1576, in het bezit van Vianen en Ameide kwam.
haar
sterven in l5go was zij nog niet in het bezit gekomen van
Bij
ongehuwd
oom
het door haar
nagelaten
archief, hoewel zij daarover met diens weduwe, die
was gekomen.
Dit
hertrouwd
was, tot overeenstemming
in
Den
het
stuk
eerst
in
archief
bovenvermelde
blijkens
1592
Haag aan,
tot
een
andere tak
GEERTRUID's
WALRAVEN
die
VAN
BREDERODE,
bij
erfgenaam

met

een

Duitse

vorst

kwam

van zijn geslacht behoorde.
In de beschrijving
zijn 517 nommers
ik
XIIIe eeuw laat
de opgaven volgen :

vermeld.

Van de stukken

van de

No. 269. Seeckeren brieff, gescreven in Latin, beroerende 't verdrach, van haerl.
thienden gemaeckt, PH. DE TEYLINGEN(sic), waerin verhaelt wordt (sic), beginnende: In
nomine Sanctae et rndividi4ae TrÙl ita tis, i 2 i 9,bezegelt met twee witte zegelen.
Hierbij

is later

geschreven :

"befindet

sich in dem Arclziv

zu

Vianen."
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No. 203. Seecker oude brieff, waerbij Coninck WILLEM de Heer van BREDERODE
consent gegeven beeft, om eenigegoeden te mogen vercopen, beginnende: G U7LHELMllS Dei
gratia etc., in date a° 1249 3° Cal. Januarij, bezegelt met een zegel van witten wassche.
No. 238. Een brieff van Coninck WILLEM, inhoudende consent tot behouff van
om zeeckere landen te mogen vercopen, beginnende: WILHELMUS
Mijnheer van BREDERODE,
Dei Gratia etc., in date 1250 Cal. Augusti, met een wit uuythangende zegel.
No. 205. Een brieff, inhoudende pardon van H. FLORIS van 'tgundt de Heere van
BREDERODEende zijn vrienden gedaen hebben, beginnende: w, FLORENS etc., in date
op Ste-Odulphusdach 1290, met een groen uuythangende zegel.
van
stukken
betreffende
Vianen
Be 5 c h r ij vi n g
388.
van
die
PALSen
Ameide,
I O07- 1 s 62,
vanwege
A M E L I A,
Gravin
VAN N I E U W E N A A R,
BIJJ DE RIJN,
geboren
gravinne

de

t

HENRIK
VAN
BREDERODE,
volgens
r 1571) overgegeven
Desember
werden aan
VAN BREDERODK,
MARIA
zijn moei
gehuwd

28

(van

van

verwanten

met t

van

weduwe

eertijds
kontrakt

VAN

GOVERT

bevindt

Hierbij

MILENDONCK.
zich een afschrift

van

een brief van een gemachtigde
van
van der LIPPE, van
enige jaren tevoren

VAN MILENDONCK-FRONENBROCH aan de Graaf
deze brief had de gemachtigde
17o6. Volgens

de

Vrijheer
Februarie
3
de stukken te Vianen voor de Graaf of zijn moeder
daarvoor nu een beloning te ontvangen.
Deze

beschrijving
aantal
niet

vermeldt

of verzamelingen

93 stukken
beschreven

Hij verzocht,

terugbezorgd.

van stukken,

en

afzonderlik
een
huweliksvoorwaarden,
rekeningen
kontrakten
enz.
van de goederen van Vianen en Ameide, beleningen,
Die stukken van voor het jaar 1300 zijn:

verder

R4. Een brief, darinnen de Grave van HOLLANDTde Here van AMEIDENgegeven
hebben die dickscharinge van Ameiden, 1007 Satersdags na Andreae.
D4. Een brief, darinnen Abt ende convent beloft hebben, hare goderen bij exempten
personen nit te verhuiren noch doen gebrucken, bey poen, ao 1216 die Pontani, geteikent.
O. Hantveste van Heycop, gegeven an 1) den Here van VIANEN,met een wit segell,
1289 St. Martini, geteykent. 2)
I80.
het t
dood

om

geschil
van

tussen

van JOHAN VAN
het t bezit t van

GEERTRUID

VAN

haar r

haar moei
van

Stukken

Graaf

I

erfgenaam
ANTONIA PENELOPE

HENDRIK

VAN

OLDENBARNEVELT
Vianen

en

EN

BRONKHORST

WALRAVEN
VAN
ISENBURE

Ameide

VAN

over r
na

de

BATENBURG

BREDERODE

weduwe
BREDERODE,
en van
CORNELIS VAN

1) Lees: van
2) Mr. L. PH. C. VANDES BERGH,Oorkondenboekvan Holland en Zeeland, II, No. 680.

en
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vrouw
nu
van
een Italiaanse
en
gescheiden
G I S T E L L E S,
Markies,
I59o-i592.
VAN OLDENBARNEVELT had in Mei I59o vanwege Holland een onderzoek
in het archief
van de
in deze zaak ingesteld.
Hoe deze stukken
te Vianen
BREDERODE's kwamen,
230.
van

Heer

Deze
oom op.
Er
een

dochter

zullen

Briefwisseling
en
Vianen,

wij zo aanstonds

VVALRAVEN

van
JOHAN

WALRAVEN

volgde

zien.

V A N B R E D E R O D E,
VANOLDENBARNFVELT, 16l5-i6i8.
in

t6I4

zijn

bovengenoemde

gelijknamige

bestond

een betrekking
tussen hun geslachten
door het huwelik van
OLDENBARNEVELT met REINOUD VAN BREDERODE, Prezident
van de bekende HENRIK
Raad, die een zoon van een basterdbroer

van

van de Hoge
ook op zeer goede voet gestaan
VAN BREDERODE was. OLDENBARNEVELT had
met de oude WALRAVEN VAN BREDERODE. In 1603 waren zij, Prins FREDERIK
van Zeeland, naar
HENDRIK en JAKOB VALKF;, Rentmeester
Engeland
gezonden,
te bewegen
tot ondersteuning
van de Nederlanden.
om de Koning
Bij zijn
wil had

uiterste
benoemd.

deze WALRAVEN de Landsadvokaat

tot een van zijn eksekuteurs
dat OLDENBARNEVELT een van de

Neemt

men daarbij in aanmerking,
was, zowel van de jonge WALRAVEN, die reeds op tweejarige
y,voormunderen"
verloren
leeftijd zijn vader
had, als van diens gemalin, MARGARIETE MARIA,
Gravinne
VAN FALCKENSTEIN, dan kan het geen verwondering
wekken, dat zich
een hartelike verhouding
tussen voogd en pleegzoon
ontwikkeld
had. Zo schreef
WALRAVEN I (II)

Februarie

1616:

Mijn Moeder schrijft, dat ick UE. eens vermaenen 1) soude van de overkoomste van
mijn Broeder WOLFART, ofte niet beeter waere, hij te landt quame, mits 2) de vrede in
Vrancrijck, soo men seit, getroffen is. Ick sal dan UE. advijs hierop verwachten.
Spoedig daarop trad WALRAVEN in het huwelik, en VAN OLDENBARNEVELT
van de bruigom
bemoeide zich toen met het zoeken van een geschenk
voor zijn
bruid. Het kost wel enige moeite, zich de ernstige, oude staatsman op dat gebied
1616 schreef hij uit Den Haag:
bezig voor te stellen. 13 Februarie
Indien Uwe Genade gesint zoude wesen tot een peerlenketting, hier is een te bekomen
van de weerde van tusschen vier- ende vijffduysent gulden, die van goeder hant compt ende
fray is, daerop ick Uw Genades meeninghe mitten eersten zal wachten.
BREDERODE antwoordde

6 (16) Februarie

d. a, v. :

Wat belangt die peerleketting, daer UE. mij van schrijft, en sal nu niet konnen
neemen, overmits alreede een Spaense ketting met diamanten bestelt is te maecken, in
·
2) D. i.: vermits.
1) D. i. : melding maken.
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plaetse van die peerlen, terwijlen 1) men seide, dat schoone peerlen qualick te bekomen
waren en seer duer, maer bedancke UE. seer ootmoedelick van die moyten die UE. daerin
gedaen heeft.
de

In

zelfde

brief

spreekt

hij van "UE.,

diewelcke

ick houde

voor

mijn

Vaeder."
Die ,,vader" en de twee andere
van de bruigom, ADRIAAN
"voormunderen"
VAN MATENESSE en CORNELIS VAN DER MIJLE. woonden ook zijn bruiloft te
Vianen
is nog aanwezig.2)
De Heren waren
bij. De rekening van de reiskosten
Maart
1616
met
de
schuit
van
Den
naar
Rotterdam
19
Haag
gegaan, waar zij
in "het Schild van Frankrijk"
maakten
en de matrozen in "den Doelen"
vertering
De volgende dag werd de reis met wagens voortgezet
overnachtten.
over Oudewater, waar
het openen

werd in "de Leeuw",
waar zij voor
Montfoort,
vertering
gemaakt
waar de voerlieden en 12
van de poort moesten betalen, IJselstein,
in "den Moriaan"
"peysterden"
(zich voedden, van pascere), en de Vaart

paarden

vanwaar
de reizigers en hun goed met twee schuiten naar Vianen
(Vreeswijk),
werden overgezet. Zij bleven hier tot 26 Maart, en gaven bij het afscheid fooien
aan de trompetters
die hun eer hadden bewezen
aan de huizen waar zij vertoefden,
en

aan

de

die zich op de bruiloft hadden
doen horen
Engelse
speelluiden
,
aan verschillende
anderen. Van de Vaart geschiedde
de
"bellechieres"
'
met 9 paarden over Montfoort,
Oudewater
en Gouda.

benevens
terugreis
In

1617 was VAN OLDENBARNEVELDT nog eens te Vianen. 21
Augustus
reed
van
Den Haag naar Zoetermeer, waar vernacht en "gepeisterd"
Augustus
hij
de reis over Haastrecht
werd. Verder
en Utrecht.
De terugreis
had
geschiedde
in
van
twee
over
anderen
Utrecht, want hij betaalde daar voor
plaats
gezelschap
een

derde

deel

van de vracht van twee wagens van Vianen en voor de trom10
st. Verder werd een eigen rijtuig gebruikt,
petters : 4 gl.
want op de rekening
van reiskosten 3) komt voor het personevervoer
andere
meer voor dan
post
geen
tot
van
behouff
carots".
Het
werd
te
Vianen
van hct
Ed.
Sijn
sm.eer
reisgoed
huis van de Raadsheer
en in Den Haag
SIJL tot buiten aan de schuit gesleept,

van het Spui naar de woning van de Advokaat
gebracht.
Het is niet alleen de briefwisseling
van WALRAVEN VAN BREDERODE die
in dit archief aanwezig is, maar ook die van OLDENBARNEVELT, dus de oorspronkelike brieven van BREDERODE en de opstellen van OLDENBARNEYELT's antwoorden.
Bovendien
stukken
in
zijn er nog andere van OLDENBARNEVELT afkomstige
bewaard
maken

gebleven. Ik noemde
van de briefwisseling

er reeds
tussen

enige

onder

ISo, en kan hier nog melding
VAN OLDENBARNEVELT en Graaf

JOHAN
D,
i.:
dewijl.
1)
2) Algemeen Rijksarchief,archief van Holland, no. 26m f4.
3) A. v.
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ERNST CASIMIR VAN NASSAU, ook een van de "voormunderen"
gemalin, over haar huwelik.

van WALRAVEN's

van OLDENDeze en nog enkele andere stukken zijn na de onthoofding
voor
Het vermoeden
de
BARNEVELT aan WALRAVEN overgegeven.
hand, dat
ligt
van
vond, dat de bewijzen van de goede verstandhouding
hij het onaangenaam
hem en andere leden van zijn geslacht met VAN OLDENBARNEVELT in een landsarchief bewaard bleven,
in Maart
van Vianen,
was getreden.
De rezolusie
stukken

bedoelde

nadat

vooral
1619

de

waarbij
besloten,

met

zijn broer
een dochter

HANS WOLFARD, de latere Heer
uit het huis NASSAU in de echt

van Holland

Staten

is van 2 I Desember

tot de overlevering
1619 en luidt:

van de

Op hetgene voorgedragen is vanwegen den Heere VAN BREDERODE,omme aen hem
te moghen worden uytghelevert alle de Stucken ende Papieren, onder de Papieren van den
Advocaet BARNEVELTbekomen, sijnen huyse ende gelegentheydt aengaende, is verstaen, ende
de Heeren Gedeputeerden tot de visitatie van de Papieren ghelast, alle de Stucken, 't huys
ende den Heere VAN BREDERODEaengaende, aen Sijner L. te moghen worden overgelevert,
midts de Gecommitteerde Raden die sien, ende letten sullen offer niet onder en is dat de
Graeffelyckheydt soude mogen concerneren, ende yets dies vindende, hetselve daervan te
nemen en ter Kamer van de Reeckeninge te bestellen, doch onder Inventaris; ghelijck oock
den Heere VAN BREDERODEsijne Stucken onder Inventaris sullen worden uytgelevert."
466.

Beschrijving
de heerlikheden

vanbrieven,
Haaften,
in
de sakristie

aangaande
bevonden
van
1 262- 1 s 1 3,
van
0
n
z
e
Lie ve - V r 0 u win
schap
en onder
kerk
binnen Den
Bos,
aan

geven

WALRAVEN
en

Herwijnen
BREDERODE.,)
Het

enige

Hellouw,
I Mei I 1598.

hierin

vermelde

VAN

munimenten
en

Herwijnen

H e I I o u w,
de broeder-

van

de St.-Jans.-Evangelistellr ontvangbewijs
H A E F T E N,
r

(schoonvader
stuk

en

titels

van de XIIIe

Heere
van

eeuw

overgeHaaften,
VAN
FLORIS
te

is:

No. 28. Item vier brieven van goeden tot Hetel (sic), den len beginnende : Uni?aersis
praesentia visuris Gerardus Helle, in date XIIeLXII in die exaltacionis crucis, met een
transfix, den Ijen enz.
het t gevan
stukken
betreffende
163.
Beschrijving
Genade
van
t VAN
door
I s s 8- 1 s 7 7,
Zijn
ASSENDELFT,
aan
de
Here
van
VAN
BREDERODE
overgeleverd
(WALRAVEN)
I6Io.
ASSENDELFT
1 7 Julie
slacht

was getrouwd
met WILHELD?INA VAN HAEFTEN, weduwe van
NIKOLAAS GERARDSzoon, Heer van ASSENDELFT EN HEEMSKERK? na wiens kinderAssendelft
aan een neef was gekomen.
loos overlijden
WALRAVEN

256
.

van
uitgegane
Opstellen
naar
Groot-Brittanje,
ten
te vragen
huwelik
hen
en
bij
ingekomen

256.

sadeurs
Koning
ORANJE,
Desember

1640-Mei

HANS
daarvoor

brieven

van

een

dochter

om
voor

PRINS
brieven

de

ambasvan

WILLEM
met

de
VAN

bijlagen,

1641.
VAN BREDERODE was

WOLFERT

een van die ambassadeurs,
en
ANNA VAN NASSAU, daarna met een
FREDERIK HENDRIK, wel als aangewezen.
Een

eerst

door

met

zijn huweliken,
van de Gemalin van Prins
brief van een van de andere
JOACHIMI, van 24 Mei 1641 over
ambassadeurs,
deze zaak is op het Rijksarchief
(Aanwinsten
1
van
een
de Gravinne
verzoekschrift
t van
Opstel
297.

zuster

BREDERODE

d 0 u a g i è reV A N
Brabant
de uit

aan de Raad
stukken die

gelichte

van

om

State,
het Huis BREDERODE

en

betroffen

op een
bijgevoegde
memorie vermeldwaren,
doen
1667 en 1669).
overgeven,
(Tussen
is een uittreksel
uit een verbaal, gehouden op het Sterke
Deze memorie
door geautorizeerden
aan art.
van Z. K. M. ter voldoening
huis van Vilvoorden
vrede
te
Munster
de
van
het
traktaat
van
van
(betreffende
overgifte
69
archieven),

aan

haar

vermeldende

Mei i
door

Vgl,

stukken

van de XIVe eeuw,
van

Beschrijving
390.
de ridderhofstad

van

kaart

te

van
gelegenheid
f van
der r LIPPE.

Men

hierin

VAN DOHNA,
Raden
hun
Hellouw en
en Sleeuwijk,
andere
de
I68s-1747.
Deze

t 15
opgemaakt
van
dit t goed

(in Utrecht),
de verkoop

een leenregister
van I6I0-I?io,
en een
WILLEM DE Roy.
gemaakt door de landmeter

van
uitgegane stukken
opstellen
Graaf
Gravin
VAN DOHNA,
AMELIA,
van
der
r
Graven
of
LIPPE.,
en de regerende
over r Vianen,
voor r
de Nederlandse
zaken,

415.
Ingekomen
KAREL
AEMILIUS,

Ameide

BREDERODE's genoemd werden.
van
de leenkamer

vermeld

o. a,

van het huis en de landen,
boven, blz. 242.

van

het archief

Nieveld

1711
bij
de Graaf
vindt

waarin

en

en

Noordeloos,
Gelderse
plaatsen,
Kloetingen,
Kapelle,
in Brederode, Den
goederen
Tienhoven,
andere

een kleine
stukken,
van dit bericht
tot de bewerking

Herwijnen,
Nieveld,
het t huis
te
Bos,

Haaften,
Workum
Kleef en

Voshol enz.,

in getal, stelden mij voornamelik
over de erfenis van de BREDERODE'S.

2000

in staat
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C. HET
In

SMEEKSCHRIFT

DER

EDELEN.

de

van 1685 zal men opgemerkt
hebben de onder
boedelbeschrijving
enz., waaronder
"het origi9 vermelde doos met brieven van Keizers, Koningen
nele geteyckende
VAN
Edelen
aen
de
PARMA
Hartoginne
request, bij de
gepresenteert."
In 1696 werd het stuk "miraculeuslyk
brand gered", zoals
uyt den ... ,
Gravin

AMELIA schreef in het boven afgedrukte
van 1699, waarbij
verzoekschrift
Staten
van
om
Holland
verzocht
van
die voor
zij
kwijtschelding
penningen
de redemsie
van de imposten
moesten worden betaald. Zij beriep zich daarbij
de
diensten
door
de
BREDERODE's
aan het land bewezen, waarvan het op
op
Batenstein
eenmaal door de Edelen getekende
en daar nog bewaarde rekest een
was.
bewijs
de

zich
is

Na die tijd vond ik van het stuk gcen gewag meer gemaakt.
Het bevindt
in de Lippese verzameling.
Deze is wel niet meer volledig, maar het
toch niet waarschijnlik,
dat het stuk er ooit toe behoord heeft, omdat het

niet

niet

tot

van famille"

worden. Het zal dus bij de Holgerekend
landse verzameling
gebracht
zijn. Deze is niet op het Algemeen Rijksarchiefterugzodat
ons
met
naar de aard van het stuk moeten behelpen.
gevonden,
wij
gissingen
Het eerste en bekendste
Smeekschrift
der Edelen
is gedrukt bij JONA
"papieren

kan

der
WILLEbi TE WATER, Historie van laet Verbond en de Smeekschriften
landsclae Edelen (4e stuk, blz. 5-9),
die ervan zegt: ,.,Het oorspronglyke
schrift niet hebbende
konnen
machtig worden, heb ik, in de bijlaagen
doen nadrukken
het afdruksel,
ten jaare 1566 uitgegeven,
woordelyk
den
door
Wel
Heere
ROYER."
medegedeeld
Eerwaardigen
Ook

NederSmeeklett.

A

en mij

in zijn Archives (II, blz.
G. GROEN VAN PRINSTERER drukte
verzoekschrift
"La requete se trouve aux
daarbij:
af, en voegde
en outre il y a une
en marge 1' apostille
de la Gouvernante;
ayant
Mr.

het

8o-84)
Archives,
copie."

De Direkteur

van het Koninklik

Huisarchief,
deze stukken

Dr. F. J. L. KRaMER? stelde
In een bundel
te bezichtigen.

in de gelegenheid,
mij welwillend
zich het
van LODEWIJK VAN NASSAU, genommerd
bescheiden
719, bevindt
kanteerste
met de door ,.,MARGARITA" getekende
Smeekschrift,
oorspronkelike
Het stuk zelf is ongetekend.
In die tijd en nog lang daarna werden
beschikking.
verzoekschriften
voor

stukken

dikwils niet
waarin

men

men ook uitnodigingen,
verzendt.
getekend
zodat

Dit is eigelik ook een nodeloos gebruik
al heeft aangeduid
van wie het uitgaat,
van huv?relik of overlijden enz. onkennisgevingen

ondertekend.
in het begin
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LODEWIJK had het verzoekschrift

gesteld.

In zijn Apologie t)

zegt hij 2):

Nunn wollenn wier dyeszes orts inn keinen abredenn sein, dasz wier dye erstgedachte
Supplication uff der andernn hernn unnd vom Adell beschehenn annhalten unnd bittenn uffs
papyer gebracht, dyeselbige auch nebenn Innen habenn ubergebenn helffen.
BREDERODE

aan de Land5 April
overhandigde
1566 het Smeekschrift
voogdes, en las daarbij een toespraak
voor 3). De volgende dag gafMARGARETHA
het stuk terug met een op de kant geschreven
antwoord.
BREDERODE zal het
toen weer aan graaf LODEWIJK overgegeven
waardoor het in het archief
hebben,
van de NASSAU'S kwam.
Het
een

is

dubbel

uit Vianen

dat het stuk dat op Batenstein
mogelik,
had. Deze
was, dat BREDERODE gekregen
aan LODEWIJK geschreven:
4)

zo lang bewaard werd,
had n.l. 22 Maart 1566

Je vous prye m' anvoyer ungue copye de la requeste, laquelle je voldroye voulluntyer
montrer a de mes amys, affyn que il pevent voyre nostre intentyon.
Aan

dit

verzoek

zal LODEWIJK ongetwijfeld
voldaan en dus een dubbel
aan BREDERODE gezonden
hebben.
Deze kan dan aan zijn
wie hij volgens zijn eigen woorden het stuk wou tonen, gevraagd

van het Smeekschrift

aan
vrienden,
het te ondertekenen,
waardoor verklaard
zou zijn, dat het op Batestein
hebben,
bewaarde
ondertekend
was.
eksemplaar
Dat de zaak zo gelopen is, wordt enigsins waarschijnlik
doordat
gemaakt
BREDERODE in zijn brief ook herinnert aan een naamlijst
(byllet) :
Reprenes souvant vostre byllet an meyn, voyre sy personne ne s' oublye.
Ook
een daar

dat er in die dagen veel edellieden
gehouden
dagregister
5) leest men, op Maart
blijkt,

te Vianen

geweest

zijn. In

I s66 :

Den XX quam Mijnheere VAN BREDERODEwederom te Vianen ....
Den XXVIIIen Maert reysden verscheyde edelluyden na Lyer om Mijnheer aldaer te
verwachten.
Den XXIXen quam Graeff LOEVEtvIJCKte Vianen, en den XXXI daerna reysde hij
met Mijnheer VANBREDERODEna Bruyssel.
Een

twede

Smeekschrift

lieten

de Edelen

aanbiedcn

op 30 Julie

1566. 6)

1) Meegedeelddoor Dr. P. J. BLOKin de Bijdragen en ivededeelingenvats het HistorischGmootsckap,
VIII, blz. 154.
2) Blz. 215.
VANPAPENDRECHT'S
3) VIGLIIABAYTTAZUICHEMI
epistolaead fOllClL.
Hofferum, in C. P. HOYNCIC
Analeela belgica,1, blz- 358.
Ie reeks, II, blz. 67.
4) GROENVANPRINSTERER,
5) TE WATER,4e stuk, blz, 322.
BARONDE REIFFENBERG,
de Marguerite d'Autriclu avec Phili??eIh blz, 142.
Correspondance
LE
Vroeger werden verschillendeandere dagen opgegeven.
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overdie het stuk aan de Landvoogdes
van de twaalf afgevaardigden
niet voor,
gaven, zijn bekend, 1) en HENDRIK VAN BREDERODE komt daaronder
als
hem
van Nassau,
blz. 42,
hoewel Dr. P. J. BLOK, Lodewfk
bij vergissing
zodanig opgeeft. BREDERODE zat die dag te Vianen. Het is dus niet aannemelik,
is geweest,
stuk dit twede verzoekschrift
zo lang bewaarde
dat het op Batestein
vooral ook omdat niet blijkt, dat het, zoals het eerste aan de aanbieders
terugDe

namen

gegeven

werd.
Aan het derde

en laatste

verzoekschrift

van de Verbonden

Edelen

aan de

weer een belangrijk
had HENDRIK VAN BREDERODE daarentegen
Landvoogdes
hem
omdat de Hertogin
hoewel hij het niet in persoon overhandigde,
aandeel,
dit verboden

had.
het toen door zijn edelman WILLEM VAN TRESLONG laten brengen
had
Hij
antwoordde reeds 16 Februarie door een brief
De Landvoogdes
(8 Februarie
zodat ik
en niet bij wege van kanttekening.
2) Het stuk is dus niet teruggegeven,
niet
het
stuk
van
Batestein
tot het besluit kom, dat ook het derde verzoekschrift
kan

geweest

zijn.
NA SCHRIFT.

De

vrouw

van

de op

blz.

122 en vlg. vermelde
drossaard
JEAN HENRI
graaf VAN GYLDENSTEEN, volgde hem, na zijn
daarheen
uit Zeist (blz. 215). Ik bracht dit in

HUGUETAN, heer van Odijk, later
vlucht uit Vianen naar Hamburg,
verband met de nabijheid van Odijk,

maar nu blijkt mij, dat haar vader, WILLEM
heer
was
van Odijk, Kortgene, Zeist en Driebergen.
HADRIAAN, graaf VAN NASSAU,
had, eerst naar haar ouders
Zij zai zich dus, nadat haar man zich verwijderd
was
zoon van Jhr. LOUIS VAN
WILLEM
HADRIAAN
een
te Zeist begeven hebben.
zoon van Prins MAURITS
NASSAU, heer van Beverwaard,
Odijk enz., natuurlike
de
drossaard
was dus verwant
De
VAN
vrouw
van
en MARGARETA
MECHELEN3).
van HANS WOLFERT VAN
van LIPPE en VIANEN, die afstamden
van
en
VAN
NASSAU
BREDERODE
ANNA, gravin
JAN, een zoon van de
(dochter
had hij waarbroeder van Prins WILI EM I). Door die betrekking
gelijknamige
schijnlik de drossaardij
gekregen.
aan

.

de heren

1) M. GACHARD,
Correspondarcede Philippe 11. No. 422.
2) TE WATER,26 stuk, blz. 92.
'
3) De NederlandscheHeraut, VII, blz. 153.

REMBRANDTIANA
DOOR
A. BREDIUS.

vond ik eerst thans de vol van
is.
gende
groote beteekenis
Daaruit
dat
HENDRICKJE STOFFELS
blijkt toch,
voor
21Julij
1664 overleden is. Waar staat er wel niet
ten huize van REMBRANDT. Niets
doch vermoedelijk
bij,
? ooR toevallige

omstandigheden
die
REMARANDT-acte,

dan te verklaren
dat ook ik thans
aangenamer,
voor zeker aanneem,
dat de ondeugende
HEN? bijna
DRIXTIE STOFFELS te Dordrecht
niet met REMBRANDT'S
HENDRICKJE identiek is. 1) Zeer merkwaardig
is, dat REMBRANDT haar drie malen
in deze Acte zijne "huysvrou"
noemt, en dat de laatste ons bekende acte over
van
20
Oct. 1661 dit 66k doet. Van een huwelijk met haar is intusschen
haar,
j

is mij

tot nog toe niets gebleken.
Voorts staat in een acte van 31Dec.
1664 reeds in Oud-Holland
afgedrukt:
woonende
dient opgemerkt,
dat in een bekende
Hierbij
op de Lauriersgraft.
acte van 29 Aug. 1665 dezelfde Notaris eerst: Lauriergraft
had geschreven,
dit
en er: Roosegraft
boven zette. Zou REMBRANDT in 1664 werkelijk
doorhaalde,
nog weer een poosje op de Lauriergracht
een vergissing
van den Notaris geweest?
1) De Dordtsche Acte is van 23 Juli 1664.

gewoond

hebben,

of is dit twee

maal
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In den name
de clock

Godes,

ontrent

Op huyden den 21 July Ao 1664 des middaghs
voor mij .....
compareerde

Amen.

twaelf uyren
REMBRANDT VAN RIJN, wonende
deser stede, mij
op de Rosegraft
Nots bekend, cloeck en gesond, zyn verstand,
memorie en sprake ten vollen gescheen en bleeck, dewelcke door overdenckinge
des
soo't openlyck
bruyckende
alsoo hij volgens den testamente
van HENDRICKJE STOFFELS,
doots verclaerde,
voor den Nots NIC. LISTINGH en sekere getuygen
zar gepasseert
zijn huysvrou
SR.

7 Augusti A° 1661 was
gestelt tot voogd over CORNELIA VAN RIJN,
zar geprocre6ert,
met soodanige
zijn dochter, bij de voorz. zijn huysvrou
macht,
na zijn aflijvicheyt
dat hij comparant
een ander voogd over deselve zijn dochter

in data

den

dat hij derhalven
mits dezen tot voogd over sijn voorsz
stellen,
mogen
was
na sijn comparants
aflijvicheyt
eligerende en kiesende Sr. CHRISTIAEN
daertoe soodanige
DUSART wonende althans in 's-Gravenhage
gevende demselven

soude

dochter

als voogden na rechten competeert
en auctoriteyt
en gegeven can
last, macht
testamente
werden en hem comparant
gegeven is, sonder dat
volgens den voorsz
ot
inventaris
van zijn huys.
sal
staet
denselven
zijn eenige openinge,
gehouden
ter
Weescamer
deser
stede
aen
de Heeren
te geven
vrouwen
goederen
of administratie
souden willen pretenWeesmren rechters of andere die voogddye
mits desen alle deselve is excluderende
mits desen alle
deren, alsoo hij comparant
en uytterste
te wesen zijn Codicille
verclaerde
t' welck hij comparant
wille,
sal
hebben
en
effect
dat alle t' selve volcomen cracht
willende
sorteren, tsy als
wille soo en sulx alle t' selve best na rechten
codicille, off eenige andere uytterste
en

gewoonte
goedertieren
van
nodige solemniteyten
begerende
werden,
Notaris
hiervan
mij

subsisteren
recht

in

en

bestaen

can, niettegenstaende
eenige
niet geobserveert
bevonden
mochten
in desen te genieten versoeckende
aen

desen

beneficium
t'uytterste
een off meer instrumenten.

ter woonstede
en gepasseert
mijns Nots gestaen op de
gedaen
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HET

,,REhIBRANDT-HUIS".

woning aan de Joden Breestraat deden zich allerlei
Bij het restaureeren van REMBRANDT'S
moeielijkheden en vragen voor, o. a. wanneer wel het huis zoo geheel omgebouwd en gewijzigd
werd. Het bleek, dat dit reeds zeer spoedig na REMBRANDT'Sverhuizing moest geschied zijn.
Daar in de volgende acte van 1662 reeds sprake is van ,vijselen en vertimmeren", kan men wel
aannemen, dat de veranderingen hoofdzakelijk v66r dien tijd plaats grepen. DE ROEVERvond de
acte niet belangrijk genoeg ter publicatie ; nu REMBRANDT'S
huis weer in beteren staat gebracht
is, moge zij toch een plaatsje in Olld-Holland vinden.
Sr. LIEVENSYMONSZ
KELLE ter eenre ende Sr. SAMUB-L
,,7 October 1662 compareerden ......
ende gelieden tegelijck ende een yder van hen
GERINCX, desselfs Swager ter andere zijde......
in 't bijsonder, dat zijluyden comparanten te zamen en elck voor de gerechte helfte hebben
gecocht het huys ende erve staende ende gelegen op de Breestraet binnen dese Stadt over de
Anthonis Sluys, toebehoort hebbende REMBRANTHARMENSZ.VAN RIJN, Schilder; dat oock
zijluyden Comparanten elck van gelijcke 'portie ofte de gerechte helfte hebben voldaen ende
betaelt alle de belooffde Cooppenningen, mitsgaders de 40e en 8oe penningh, alsmede alle de
gelden ende oncosten tot desen huydigen dach toe gedaen uytgegeven ende gevallen over het
vfselen, vertirnmeren, metselen onde vorder repareeren ende verbeteren van het voorsz huys
niets van allen t zelvige uytgezondert..... ,
ende alsoo in de acte van coop ofte bij de Coops
voorwaerden van t voorsz huys ende erve de gemelte LIEVE SVMONSZKELLE is gestelt als
cooper, ende de voorsz. SAMUELGERINCXtot borge en de medestander ende t zelvige niet en
begrijpt ofte eenichsins termineert ofte aenwijst de perfecte ofte rechte portie ofte gedeelte waervan
d'zelve GERINCX medestander ofte medeeygenaer soude sijn ofte is; Soo ist dat zijluyden Comparanten voor hen en haere resp. erven ter goeder trouwen en op haerluyder Conscientie bij
leven ende sterven.... verclaren....
dat het gemelte huys en de erve van de eerste uyre ende
tijdt van de cooppinge aff hen comparanten tezamen ende elck voor de gerechte helffte heeft
enz. enz."
DR. A. BREUIUS.
aengegaen en toebehoort I)...,
II.

G. DE LAIRESSE'S

KUNSTCOLLEGE'S.

'

In de Amsterdamse Dingsdaagse Courant van 30 Maert 1694 vond ik de volgende advertentie :
"Aen alle Konstenaers en Liethebbers der Schilderkonst wert bekent gemaekt, dat GFRARD
DE LAIRESSEtot sijnen huyse sal continueeren zijn Collegie over de Verhandeling dier Konst,
en met den 3 April 1694 aenvang nemen, om van begin aen deselve te verhandelen, tweemaal
ter week, Dingsdags en Zaturdags avonds van 6 tot 8 uuren; dog die genegen zijn maar 66nmael
ter week te komen, sullen het selve hooren. dat die geene welke tweemael komen genieten, en
sullen alle studien, die Konst betreffende, verhandeld worden."
DR. A. BREDIUS.
HONTHORST
ODER
TERBRUGGEN?
Das vorletzte Heft dieser Zeitschrift bringt einen Aufsatz des Herrn MOMMENISSEN uber
REMBRANDTund HONTHORST,der viel Interessantes uber die Bezichungen der beiden Meister
enthalt. Es sei mir gestattet auf einen Punkt mit wenigen Worten einzugehen, den zu korrigieren ich durch Zufall in der Lage bin. Herr MOMMENISSEN hat in seinem Aufsatz auch
das schone Bild des geigespielenden Zigeuners publiziert, das er fur ein Werk des HONTHORST
halt und hat dazu bemerkt, dass "von kunstgelehrter Seite mit Recht die Aehnlichkeit dieses
Werkes mit TERBRUGGENhervorgehoben, dass die kritische Unterschung der Signatur aber die
Urheberschaft von HONTHORSTbestatigt hat" Dieses ist leider ein Irrtum. Herr MOMME NISSEN
deutet in seiner Anmerkung auf die Untersuchung hin, die der Restaurator der Alten Pinakothek,
III.

1) Not. D. DooRNICK,Amsterdam.

Naar een schilderij van Terbrugge in de K. Galerie te Augsburg.
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Konservator Kinkelin, mit der Signatur des Bildes vorgenommen hat, nachdem ich Zweifel an
der Echtheit dieser Signatur Herrn MOMME NISSEN gegenuber crhoben und zugleich meiner
Meinung Ausdruck gegeben hatte, dass das Bild von der Hand TERBRUGGEN'sberruhre. Die
Signatur des Bildes lautete : HONTHORSTfecit 1624. Von dieser Signatur blieb, als Kinkelin sie
mit einem leichten Putzmittel prufte, nichts anderes ubrig, als der erste Buchstabe H... und
das fecit 1624. Dieses H. ist aber nichts anderes als der Anfang der bekannten Signatur

HENDRIK TERBRUGGENS,welcher seine Bilder gewohnlich 80 zu signieren pflegte, dass das
H, T und B seines Names monogrammartig zusammengezogcn ist. In der Augsburger Galerie
befindet sich ein Bild von TERBRUGGEN,das diese Signatur mit der Jahreszahl 1627 tragt
und das nebenstehend reproduziert ist. Ich glaube, dass die Aehnlichkeit in der Malweise, in der

Signatur des Augsburger Bildes.
Signatur des Kasseler Bildes.
Komposition, in der Lichtbehandlung so schlagend ist, dass an der Bestimmung des Nissen'schen
schwerlich gezweifelt werden wird. Es ist wahrscheinlich, dass sogar
Zigeuners auf TERBRUGGEN
dasselbe Modell in beiden Bildern dargestellt ist. Wenn das schone Bild des Herrn NISSEN
also kein HONTHORST,
sondern ein sicherer und noch heute fragmentarisch signierter TERBRUGGEN
1)
ist, so werden die Schlussfolgerungen des Herrn NiSSEN uber die Beziehungen REMBRANDTS
zu HONTHURSTwenigsten in diesem Punkt korrigiert werden mussen was ja schliesslich das
Interesse an dem Fall nicht verringern wird!t
Prof. Dr. HEINZ BRAUNE (München).
EEN
TE
ENGELSCHE
ALS LEERMEESTER
TABAKSPIJPMAKER
GOUDA
IN 1626.
Dat de Goudsche pijpenindustrie voor een groot deel van Engelschen oorsprong moet zijn
daarop is in den laatsten tijd meer dan eens gewezen 2) De juistheid dezei bewering, tot nog
toe niet anders dan een onderstelling, zij het voldoende gegrond, wordt aangetoond door de
volgende akte, die ik vond in de oude notarieele protocollen, onlangs naar Gouda overgebracht,
De bedoelde minuut-akte is opgemaakt door DOMINIcus Douw notaris publicus te Gouda; ze
geeft ons tevens een merkwaardigen kijk op de arbeidsverhoudingen, ook op den kinderarbeid
in het begin der 17de eeuw.
Wat aangaat den, in het stuk voorkomenden, Engelschman, WILLIAMFLUD, deze woonde
in 1622 in bij WILLEM BARENTS, achter de Vischmarkt, 1) welke WILLEMBARENTSSreeds in
1621 als Engelschen Tabackpijpmaecher" voorkomt2) WILLEni BARENTSSoverleed in Augustus
De conclusie ligt voor de hand, dat WILLIAMFLUD eerst als llandlanger van WILLEM
1625

IV.

1) Auch Herr Momme Nissen hat sich inzwischenzu dieser Anricht bekehrt.
2) Vooral door DR. KESPER,die de aandacht vestigde op enkele vaktermen, die aan verbasterd
Engelsch doen denken. (Zie Bulletin van den Ned. OudheidkundigenBond van juni 1910,an. 3).
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BAREN1 daarna, na diens dood, zelfstandig te Gouda heeft gearbeid. Uit dezen tijd dan, dat hij
zijn eigen baas was, dateert de bewuste akte, waarvan de inhoud is als volgt :
?Op huyden den IX Februari Anno XVIc ende ses en twintich soo bekenden WILLEM
FLOD') engelsciie tabackpijpmaecker binnen der Gouda, ter eenre ende ARIEN CORNS Linneweeuer, poorter deser stede, als vader ende voocht van CORN. ARTENSZ,out ontrent elff jaren
ter andere sijden met malcanderen in aller vrientschap geaccordeert ende vereenich te wesen,
dat de voorn. CORN. ARIENSZ. ten huyze van WILLEM FLODT te werck comen sal omme
tvoorz. ambacht van tabacxpijpmaecken te leren ende dat voor den tijt van vier eerstcomende
ende achtereenvolgende jaren innegaende prima Martii anno 1626 voerz. ende uytgaende ten
zelven dage anno XVIc ende dartich, mits dat den voorn. jongen sijnen tijt neerstelick sal
waernemen ende sijn werck doen zulcx hem den voorn. sijnen meester bevelen sal ende gelijck
een vroom ende getrouw knecht toestaet ende behoert te doen ende sal te werck moeten comen
ooc wanneer men bij de caers werckt van smorgens te ses uyren tot savonts dat de nachtclock
luyt ende soe wanneer men sonder caers werck van smorgens te vijff uyren tot savonts dat de
nachtclock luyt als voorn., mits dat hij over dach sal mogen uytscheyen van acht uyren tot
half negenen ende van twaelf uyren tot eenen. Desbeloeffde W1LLE?i FLOD aan den voorn.
ARIEN CORNS. van wegen syn soon voorsz. weeckelick te betalen te weten het eerste jaer elft
stuvers, het tweede jaer vyftien stuucrs, het derde jaer achtien stuvers ende het vierde jaer eene
gulden vier stuvers. Voorts soe tnoet de voersz. jongen geduyrende dese vier jaren gestadich int
werck comen uytgesondert de predickdagen, die verboden siin ofte souden mogen worden te
wercken ende sal denselven jongen den tijt, die hij versuymt, gehouden sijn nae d'expirantie van
de vier jaren te voldoen ende na te wercken sonder dat hij mede in deze stede ofte daarbuyten
hem in werck sal mogen begeven voor ende aleer hij sijn meester voldaen sal hebben.
Tot naercomen van alle 'f welcke voorsz es partijen elcx in heur regardt verbonden hebben
ende verbinden bij desen alle heure goederen roerende ende onroerendc presente ende toecomende geene uytgesondert, submitteerende alle dselve onder t bedwangh van allen rechteren
met verhael van alle de costen, schae ende interessen ter oorsaccke van de gebreeckige int
naercomen deser eenichsints te hebben doen ofte lijden. Alles ter goeder trouw. Ende des
toirconden es desen bij partiien ondert. Ten dage ende jaere voors.
Dit merck
es gesteld
WILLIAMFLUD
CORNS.
ARIEN
Aldus gepasseert in presentie van mij DOMINICUSDoUw als notaris publ. binnen der
DR. J. HUGES.
Gouda daertoe gerequireert. Toirconden enz.
VAN REMBRANDT.
NOG EENE ONTLEENING
REMBRANDT
Van de vele door
geschilderde portretten van SASKIAis het profielportret te
leven en kunst)
Cassel wel het meest bekende en geliefde. Volgens Dr. J. VETH (REMBRANDT'S
heeft REMBRANDThier ,,inet vindingrijke kunstkeurigheid, de (blijkens de Berlijnsche teekening)
van nature ietwat gedrongene figuur slanker gemaakt en aan de lieve verschijning, ook door den
ongemeenen mantel en de afhangende zijden mouwen, iets hinde-achtigs verleend."
Dat deze vindingrijke kunstkeurigheid niet geheel van REMBRANDTschijnt te zijn, toont
de hierbijgaande reproductie, naar een aan TITIAANtoegeschreven teekening in TEYLER'Smuseum.
Slechts in enkele onderdeelen wijkt REMBRANDThier van zijn voorbeeld af, o. a. in de
houding der schouders en van den linker onderarm, in het schikken van den mantel, in den
eenigszins gewijzigden vorm van hoed en in het onbedekte oor.
Doch niettegenstaande de meester zich in opvatting geheel aan de teekening blijkt gehouden
te hebben, wist zijn genie aan deze beeltenis zijner vrouw z66 zeldzame bekoring te verleenen,
dat SASKIAtot ons is gekomen als de incarnatie van vrouwelijke gratie en lieftalligheid.
J. O. KRONIG.
V.

2) In een akte van 20 Apri
1) Register van het hoofdgeld te Gouda 1622, fol. 401 verso.
4) Variatie op FLUD,zie de onderteekening.
162i-archief D. Douw.
3) Kerkrekening 1615.

