DE

SCHILDER

FRANÇOIS

RYCKHALS,

DOOR
DR. A. BREDIUS.

OEN BODE
schichte
hij

in 1883 zijne opmerkelijke
Hollandischen
Malerei"

der

daarin

ook FRANS

grooten
gelijknamigen
verzamelaar
bekenden
dien

schilder

over

"Studien zur Geuitgaf, behandelde
HALS DE JONGE, zoon van den

Haarlemmer.

Hij

nam van den

SUERMONDT de toeschrijving
aan
van een aantal stillevens en binnen-

huizen, die een monogram
dragen, waarin men inderdaad
al de letters van zijn naam terug vindt.

BODE voegt hieraan toe, dat "der Character jener Bilder auf's deutlichste
des alten FRANS HALS verrath"
Eigenaardig
volgt iets later, dat
te Karlsruhe
van 1637 en 1638]
CORNELIS SAFTLEVEN [in twee boerenschuren
einen

Schtiler

Vorbild fand." Wij zullen later zien, dat de zaak zich mis"vielleicht
hier sein
schien omgekeerd
zal hebben toegedragen.
De jongere kunstgeleerden
echter in te zien, dat er toch eigenlijk
begonnen
van FRANS HALS en zijn invloed niet zoo heel veel in deze schilderijen
te zien
die
wel
aan
maar
dat
Rotterdammer
zooals
de
beide
schilders,
was,
opvallend

2
SAFTLEVENS en PIETER DE BLOOT herinnerden.
HOFSTEDE DE GROOT vermeldde
raisonne bij het behandelen
zoo iets in zijn Catalogue
van FRANS HALS en
Gids" van het FRANS HALS Museum te Haarlem, naar
KRONIG in zijn "Beknopte
de
boerenschuur
daar aanwezig en tot nog toe als FRANS HALS
van
aanleiding
DE JONGE gecatalogiseerd.
Maar wie zou die

van stillevens
en boereneigenaardige
monogrammist
heb ik alle schilschuren dan toch zijn? Gedurende
mijn langjarig archiefonderzoek
die
in
oude
de oogen
onder
mij
aangeteekend,
boedelbeschrijvingen
derijen
bevinden zich een aantal stillevens en boerenEn in mijne registers
kwamen.
van FRANqois
schuren
RYCKHALS. Deze meester werd nog kort na zijn dood
Zoo vond ik in den boedel van den kunsthandelaar
JAN
hoog getaxeerd.
van FRAN?ois RYCKHALS op f 300.DE RENIALME in 1657 twee stillevens
geEn uitsluitend
taxeerd.
zijn het stillevens, ook 66ns "visschen"
1) en "boerendie van RYCKHALS genoemd
worden, dezelfe soort dus die wij het
schuyrtgens"

soms

De opvallende
zien dragen.
R. daarin
moet goed maken,
monogram
dat de letters YCK ontbreken.
2)
van de juistheid van mijn vermoeden, dat RYCKHALS
Een nadere bevestiging
die van 1628 tot
onze monogrammist
is, zijn de jaartallen
op diens schilderijen,
bewuste

RYCKHALS overleed
1647, FRANS HALS DE JONGE werd eerst in
1645 loopen.
1618 geboren, zoodat hij het stuk van den heer EKMAN te Finspong op io-jarigen
hebben! I.
leettijd zou moeten geschilderd
en gestorven:
te Middelburg.
RYCKHALS is ver van Haarlem
geboren
is niet met zekerheid
aan te geven. Reeds 1589
juiste jaar zijner geboorte
werd een FRANCHOIS RYCKHALS die uit Antwerpen
kwam, poorter te Middelburg.
was
de
HANS RYCKwas dit zijn grootvader.
vader
Wellicht
Zijn
"witwercker"
heette
JANNEKEN HUYGENDR. Zij waren niet onbemiddeld.
HALS, zijn moeder
hun
zoon FRANCOIS in de eerste jaren der XViIe eeuw
dat
moeten
aannemen,
Wij
te Middelburg
is, dat hij te Middelburg
39 Juli 1647 in
geboren werd. Zeker
Het

werd 3).
de Choorkerk
begraven
Wie
Wie zijn meester in de kunst is geweest?
niemand
ik
kunnen
zou
Rotterdam,
aanwijzen.
delburg

zal het zeggen. Te Midmet de daar gelijktijdig
van Middelburg,
al was het toen een

SAFTLEVENS ligt in de buurt
nu. Van 1633 - I 634 vertoefde
moeielijker reis dan
werkzame

RYCKHALS te Dordrecht,

dat er nog

bevond zich in de verzamelingTHORI(Burger)later Mad.
1) Een stilleven met visschenvan RYCKHALS,
te Parijs. Het was met het monogram voorzien en 1643 gedateerd. BODEnoemt het"trefflich."Ditis
LACROIX
denkelijkhet stuk in het mus. te Ixelles; zie hieronder.
die bijna altijd merkt:
2) Een geheel analoog geval is de handteekening van THOMAS
HEEREMANS,
T. H. MANSen 66ns T. HEERE-MANS.
3) Mededeelingvan dcn steeds hulpvaardigenarchivarisvan Middelburg,den Heer SwAVmG.

(1628), collectie EKMAN,Finspong (Zweden).
Schilderij van FRANCOISRYCKHALS
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bij ligt. Misschien heeft hij een poos te Rotterdam
geleerd en is hij toen
naar Dordrecht.
tegelijk
Hij schijnt zich in dien tijd met landschappen,
afgezakt
en
en
met boeren-stillevens,
pannen
dergelijk gerei bezig gehouden te
potten
dan die prachtige,
waarvan ik
Omstreeks
hebben.
1640 volgen
rijke stillevens,
deed afbeelden.
de fraaisten hiernevens
Het prachtige
op de stukken te Berlijn en te Budapest zal
goudsmidswerk
dichter

hij

wel

te

Middelburg
dier toen

goudsmeden
DEN A13EELE was

zilver- en
bij de zeer talrijke kunstige
De beroemde PIETER VAN
rijke koopmansstad.
21 Juli 1633 trad RYCKHALS te Dordwerkzaam.
hebben

geleend
bloeiende

er

o.a.
voor 6 maanden

in het St. Lucasgilde
voorloopig
1). Het scheen hem daar
te
want
bevallen,
155 Januari I634 "is int gilt gecoeme FRANCOEYS RYCKHALS,
goed
en is van den eersten eet en heeft het gilde betaelt, en is noch Jonckschilder,
gesel. 3 Engelse nobels" 2). Voor I6q.2 was hij echter weer te Middelburg. Wij lezen
recht

in de Ondertrouwregisters
der Ned. Herv. Kerk te Middelburg:
.
November
"8
1642. FRANCHOIS RYCHALS, j. g. van Middelburch,
JOHANNA VERMUYDEN, j. d. van Tholen.
den 29 Oct. 1642. Teste JACOBO BURSIO..
Dit gebot is over acht dagen al moeten aengeteyckent
werden." En in margine:
den
26
Met
dit
werd
Nov.
RYCKHALS opgeno"Getrout
1642." 3)
huwelijk
de Heer
in een goede familie. Zijn vrouw was een burgemeestersdochter,
Ondertrout

men

ter Tholen

te Baerlandt,
later voogd over zijne drie kindeMr. JACOBUS WALEUS, predikant
ren, werd zijn oom.
- vijf
Helaas zou hij zich niet lang in het geluk van dat alles verheugen
de begaafde
schilder reeds.
jaren later, zooals wij hierboven
zagen, overleed
Zijn vroegste bekende werk is het stilleven van potten en pannen bij den Heer
Hierin sluit hij zich dicht aan bij de
EKMAN te Finspong
(zie de afbeelding).
van dien aard van HERMAN en CORNELIS SAFTLEVEN. Als voorbeeld
stillevens
vindt
(II)

men hierbij de afbeelding
dat
te Aix en Provence

gemerkt-

van zulk eene schilderij van HARMAN SAFTLEVEN
en voluit HARMANUS SAFTLEVEN
1636 gedateerd

is.

die stillevens
Hij werkte
waar hij, evenals
binnenhuizen,
den achtergrond
plaatste.
Volgens

oude

inventarissen

weldra

uit

in schilderachtig
verlichte boerenzou doen, een enkele figuur in

KALFF dat later
stoffeerde

hij die binnenhuizen

soms

nog met

is met het gilt veraccordeertvoor den tijt van 6 maenden dat hij bier
1) ,,21 July 1633. RYCKHALS
mach schilderenvoor de somma van 4 gulden".
Archief, I, 2io.
2) OBREEN's
g) Mededeelingals voren van den Heer SWAVING.
--

.
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en dikwijls met groenten, met voorliefde met een paar koolen.
zijn van een harmonisch,
koloriet; hij blijkt een
transparant
te
en
uit
de
van
hebben,
gehad
wijze
weergave van kostbaar
zien wij hoe voortreffelijk
hij teekenen kon.

een geslacht varken,
De stillevens
fijn

kleurgevoel

goudsmidswerk
Is de teekening

te Haarlem

its
(van 1632) verrassend,
nog merkwaardiger
voorstellende
ABRAHAM'S knecht REBECCA als

van 1643
schilderij
ISAAK bij zijn meester brengend,
ontdekte
het notabene te Lima

zijn groote
bruid voor
De

bij Dr. VON RAUCH te Heilbronn,
in Peru in een oud paleis met een

eigenaar
van PAULUS POTTER. Groot was de verbazing in het atelier
valsche handteekening
van het zwaar beschadigde
en overvan Prof. HAUSER toen bij het schoonmaken
stuk het zoogenaamde
van
den
FRANS
HALS
voor
schilderde
monogram
jongen

den dag kwam. Men had eerst aan JAN BAPTIST WEENIX gedacht I
van teekening,
de figuren nog al kleurig met
De koeien zijn uitnemend
de lucht is prachtig en doet aan Cuvp's luchten denken.
een sterk geel erin;
Het

stuk

is zwarter

in de schaduwen

dan zijn overige

werk,

waar de grondtoon

een grijsbruin
is.
RYCKHALS moet

meer dan dit eene landschap geschilderd hebben.
natuurlijk
Maar heel groot zal zijn oeuvre niet zijn; hij overleed blijkbaar jong en is misschien nog de laatste jaren van zijn leven aan het sukkelen geweest.
van het St. Lucasgilde te Middelburg 1) vernemen wij, dat
Uit de rekeningen
RYCKHALS in 1644 als leerjongen
ontving LAUREYS BEERNAERT ("leert fijnschilderen

bij FRANSOYS RYCKHALS").
Over dezen LAURENS BERNAERT, die later
600 schilderijen

Deken

zal men

van het Gilde

meerdere

werd

en

vinden

als kunsthandelaar
t
gegevens
naliet,
in het 4e deel van mijne "Kunstler-Inventare".
Zonder
twijfel is de hier achter volgende lijst van RYCKHALS' werk nog
omtrent andere
Ik houd mij aanbevolen
voor mededeelingen
zeer incompleet.
zijner

schilderijen.

maar raadselachtige
een merkwaardige
blijft voorloopig
reeds
in onze I7e eeuwsche schilderschool.
Een vroeg kunstenaar,
verschijning
die vooral als stillevenschilder
een zeer bizondere plaats
in 1647 overleden,
inneemt, wiens "afkomst"
nog voor ons in het duister ligt, wiens meester nauweIk
is.
de SAFTLEVENS, wier boerenschuurtjes
te
raden
noemde
lijks
verbazend op
Deze

kunstenaar

die van RYCKHALS lijken. Maar deze beide schilders zijn ongeveer gelijktijdig
met hem geboren, en dan wordt het moeilijk bij zoo weinig meerdere gegevens
uit te maken wie hier de gevende en wie de ontvangende
geweest is. En het
Archief VI.
1) Door mij uitgegevenin OBREEN'S
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werk

vroegste

van

reeds

1628

van

stilleven"

"boeren
maar steeds

RYCKHALS is

iets later

zooals
grof aardewerk,
kennen.
gedateerd!

en is juist zulk een
gedateerd,
dat
van
de SAFTLEVENS wij

waar voortreffelijke
stillevenschilders
met hem
Antwerpen,
gelijktijdig
is
en
werk
heeft
met het hunne.
werkten,
zijn
hij niet geweest
weinig verwantschap
waar zijn werk reeds voor zijn dood bekend en gezocht was,
Te Amsterdam,
In

te hebben,
hoewel zijn kunst met een Amsterschijnt
hij ook niet vertoefd
als JAN JANSZ TRECK nog het meest overeenkomst
schilder
damschen
heeft.
het
boerenschuren
voorbeeld
voor
WILLEM
KALFF
zijn blijkbaar
geweest,
Zijn
die echter
In

goed begon te schilderen toen RYCKHALS reeds lang overleden was.
komt hij ook niet voor en de kunst van HEDA en PIETER
Haarlem
eerst

CLAESZ. is toch ook weer een heel andere.
Met DE HEEM, wiens werken omstreeks
met RYCKHALS' stillevens
eenkomst
hebben,
komen

over1640 wel in techniek eenige
kan hij ook niet goed samen ge'

zijn.
Dan blijft nog zijne veelzijdigheid:
want zijne 66nige groote landschapons
een
kunstwerk
van 1643 geeft
te zien dat, verwant aan CUyP's
schilderij

koeien, de fraaie compositie,
geschilderde
vermoeden
dat CUYP b1j RYCKHALS'
de rijpe kleur, steeds
bij mij opwekt,
in 1634, dus op 14 jarigen leeftijd, tot dezen Middelburgenaar
Dordrecht
verblijf te
is RYCKHALS het
in betrekking
gestaan moet hebben. Alles bij elkaar genomen,
ontrukt en zijn werk niet
wel z6er waard, dat zijn naam aan de vergetelheid

latere

werk,

vooral

in de uitmuntend
weer

het

wordt. Wie weet ot niet latere vondsten
langer aan een anderen schilder toegekend
meer licht op dezen uitmuntenden
hollandschen
schilder
aan werk of gegevens
Ik
hier
met
de
woorden
van
den
zullen doen vallen.
eindig
vroegeren
eigenaar
VAN RIJCKHALS' mooiste stilleven, nu in de Ermitage, den heer P. DE SEMENOF F TIAN-SHANSKI

in zijn catalogus:
beaute
du coloris

la
pinceau,
a
lui seul pour placer
qu'il suffit
de 1'ecole hollandaise."
nature-morte
du

"Ce tableau est si frappant
par la hardiesse
et la grandeur
de la composition
pittoresque
son auteur parmi les plus grands peintres de

Men vindt als bijlagen een lijst van nog bekend werk van RYCKHALS, van
in oude inventarissen
alles
eenige stukken
genoemd en eindelijk chronologisch
Archief over hem gevonden heb. Een
wat ik tot nu toe in het Middelburgsch
is het niet aanwezig
uit zijn tijd
zijn van notarieele
protocollen
groot gemis
aldaar.

Ook is het paket,

Weeskamerpapieren.

zijn nalatenschap

betreffende,

niet meer

aanwezig

in de

BIJLAGE
Mf

bekende gemerkte

werken

A.

van RYCKHALS, alle geteekend

met het Monogram.

No. i. 1628. Stilleven van potten en pannen. Verzameling E k m a n te Finspong. P. 25 X2I .
Zie afbeelding.
No. 2. 1632. Landschap met koeien. Teekening met zwart krijt. zi X z71/Q. Gemeente
(Frans Hals) Museum, Haarlem. Zie afbeelding.
No. 3. 1636. Hoenderhof. Verzameling N o s t i t z, Praag.
No. 4. 1637. Boerenschuur met aardewerk, manden enz. P. 37 X 52. Museum te Karlsruhe.
Zie afbeelding.
Neo. 5. 1637. Stilleven. P. 74 X 105, Verzameling N y r 6 n, Goksholm.
No. 6. 1638. Boerenschuur met stilleven, als Neo. 4. Museum te Karlsruhe.
No. 7. 1638. Boerenschuur. Museum te Konigsberg.
No. 8. 1640. Stilleven met kreeft enz. P. 70X118. E r m i t a g e, Petrograd. Zie afbeelding.
'
No. 9. 1640. Stilleven met goud en zilverwerk. P. 64 X 98 Kaiser Friedrich Museum
Berlijn. Zie af beelding.
No. io. 1640. Stilleven in den geest van het vorige. P. 70 X II7. Museum te Budapest.
No. i i. 1640. Schuur met boerenstilleven. P. 38 X 54. Frans Hals Museum, Haarlem.
No. 12. 1641. Schuur met koeien, in het midden een groote kool. P. 32 X 61. Verzameling K a s z a b, Budapest.
No. 13. 1643. Vischstuk. Een groote visch met wijd geopende kieuwen, ligt aan het strand;
de staart in de lucht. R. een kreeft met lange scharen, daarachter nog een visch. Links een stukje
strand met kleine figuurtjes. Rechts een dijk en in de verte een stad. Gemeente Museum te
Ixelles. (Mededeeling van Dr. O. H i r s c h m a n n). Denkelijk vroeger bij Mevrouw L a c r o i x.
No. 14. 1643. Bergachtig landschap met vee en figuren. Bevond zich te Lima in Peru.
P. 164 X 101
Heeft geleden. Droeg voor de reiniging een valsche handteekening: P. Potter.
Het jaartal is wel 1643, doch ook 1645 gelezen. Verzameling Dr. v o n R a u c h, Heilbronn.
No. i 5. 1644. Vanitas. Was in de verzameling N e v i 11e G o 1 d s c h m i d t in den Haag.
Zie No. 17.
No. 16. 1645. Stilleven. Verzameling B a r a n o f , Petrograd.
No. 17. ? i' Vanitas. Op een eikenhouten tafel van links tot over de helft bedekt met een
geel en zwart figurenkleed liggen papieren met muzieknoten, boeken, een staand opengeslagen
boekje, een fluit, papieren met een groot rood zegel, een grijze inktkoker, enz. Achter en boven
deze voorwerpen van links af: een mandoline, een boek in bruin leeren band, waarop een klein
wit pijpje. Op het einde van het tafelkleed een perkamenten band, waarop een geelkoperen
blaker met rookende kaars. Daarbij een groote met stroo omwikkelde kan met hengsel. De
achtergrond is lichtgrijs. P. 96 X 80. Verzameling H a v e r k o r n v a n R ij s e w ij k, den Haag.
(Alleen deze schilderij is niet gemerkt; de factuur en het koloriet - fijne grijze toon - herinneren sterk aan Ryckhals).
No. 18. ? Een gezicht op een boerderij. Rechts een boerderij met vee er voor. Voor een
staldeur, r. staat een koe; achter haar een boereknecht. In het midden een tweede knecht met
manden in de hand. Rechts op den voorgrond kool, komkommers, een groote melkemmer en drie
eenden. Links ziet men in een landschap met molen enz. Gemerkt. Paleis te Pawlowsk. (Mededeeling van Dr. 0. H i r s c h m a n n).
No. 19. ? In de Uffizi te Florence bevinden zich volgens Dr. H o f s t e d e d e G r o o t
twee gemerkte teekeningen met zwart krijt van R y c k h a I s. De een stelt voor: de broeders van
Joseph, dezen verkoopende. (Met vele koeien en kameelen. Dr. H. d. G. zegt: de beesten in den
trant van Moyaert en Saftleven).

7
De tweede teekening stelt voor: een groep van acht mannen op een heuvel, liggende,
staande en zittende. Vergezicht over een heuvelachtig land met struiken; op den voorgrond
zeer uitvoerig geteekende planten.
BIJLAGE
Schilderfe9

van

RYCKHALS, voorkomende

B.
in 17e en 18e eeuwsche

Inventarisstn :

/

1642. Bezit E m a n u e 1 B u r c k te Amsterdam : een schilderij sijnde een groote keucken
met verscheyde vogelen en diergelijcken, geschildert door N. ( = N. N.) Ryckholst.
1644 Sept. Taxatie der schilderijen van J a n van H a r 1 a e r, Amsterdam:
een schilderij, waarin een varcken, door R y c k h a 1 s .......
f 90.een waerin een knechtgen met groen van R y c k h a I 5, , .....
" 90.(de kunsthandelaar L u c a s L u c e taxeert).
1646 Oct. In een Amsterdam'schen Inventaris: een stuck van R y c k h a 1 s, getax. op
f 3 : io st.
1647. Veiling in den Haag gehouden: No. 68: een principael van R y c k h a Is/ 21./12: 10 st. f22.-).
(van Goyen fio.1656. In den Haag verkocht: een boereschuyrtge van R y c k h a Is/ 15.-.
1657. Inventaris van den kunsthandelaar Joy. d e R e n i a 1 m e, Amsterdam. Taxatie
door den portret- en historieschilder A d a m C a m e r a r i u s. I)
twee stucken stilleven van Rye k h a 1 s . , ...... , ... J
300.· 11 60.een met visschen van R y c k h a 1 s ......... · · . ·
een schuyrtje van R y c k h a 1 s ...............
11 30.een stuck van R y c k h a 1 s ................
" 7z.een landschap van R y c k h a 1 s ...............
" 40.eenige beesten van D r y h a 1 s ...............
48.een stilleven van Dry h a I 8.. , . , , .... , . , ...
6o.eenige zeevisschen van Dry h a 1 s ..............
48.(bij de laatste drie stukken heeft de notaris zich blijkbaar vergist en moeten wij ook
lezen!)
Ryckhals
1665. Notaris B y w a e r t te Dordrecht verkoopt o.a. de volgende schilderijen:
haen en hennen
Stukken van J a n O I i s. f ao.-, /18. -, een van J a c. C u y p /24.-,
van (A.) C u y P /5.en: een landschap, principael van Rye k h a I s, /10.-,
1668. In de kolossale verzameling J a n J a n s z. v a n R h ij n te Leiden: No. 135 een
schuyr door R y c k h a 1 s.
i 668. Inventaris van de Wede. van den Lutherschen predikant R u d o 1 p h us H e g g e r u s,
te Leiden: een schaepstal van F r a n s G o e t h a 1 s (lees : R y c k h a 1 s) achtkant.
1 67 1 .Inventaris van A g a t h a van
D o n g e n, Dordrecht: een boerebancket van
Ryckhals.
1672. Inventaris van den heer B a r t h. S c h y v e 1 b e r g, Dordrecht: een boerehuys
door Ryckhals.
Wede. van Salomon
1673. Inventaris van Abigael van
Nieulandt,
Koninck,
Amsterdam: een boereschuyrtje van R y c k h a 1 s.
1674. Inventaris (en kunstverzameling) van de moeder van den kunstschilder P i e t e r
v a n d e r H u I st (H u 1 t) Dordrecht: de vijf sinnen van R y c k h a 1 s. Krabben en wijnglasen
van Ryckhals.
1) De geheele zeer belangrijke Inventaris is afgedrukt in mijne "Kunstler-Inventare",MART.NYHOFF.
igz5-i6.
2) Deze prijs is zeer hoog voor stillevens. Dergelijke stukken van PIETER CLAESZ,HEDA, VAN
e. a. worden gewoonlijkin de ye eeuw op f 5.- f io.- a f a5.- geschat.
BEYEREN

8
i 68 i . Inventaris van S y m o n L e s c h e v i n, Amsterdam : een keucken van R y c k h a 1 s .
16gij. Inventaris van den zeer rijken inboedel van A b r a h a m V e 1 t e r s en H e 1 e n a
d e H a s e, Amsterdam : een strant met eenige visschers door R y c k h a I s.
i694. Inventaris van J o h a n n e s H e r r e w ij n, Amsterdam: een boerekeucken van
Ryckhals
(f4.-.)
1734. Taxatie der schilderijen van A d r i a e n v a n d e r G o e s, Raad Vroedschap van
Delft enz., door den schilder G e r r i t M a s i u s : een boereschuyrtje van Ryckhals
5 / 15,-(In die verzameling golden van :v a n G o y e n / 8.- een groot lantschap van K n i b b e r g e n
en Ruysdael:
f36:5 st.)
Nog enkele andere stukken zal men in mijne "Kiinstler-Inventare" vermeld vinden. Het
is zeer eigenaardig, dat in de drie deelen van G e r a r d H o e t' s Catalogi geen enkel werk
van R y c k h a 1 s genoemd wordt. Denkelijk het gevolg van 's mans ongelukkig gekozen
monogram, dat reeds spoedig onbegrepen bleef.

'
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C.

Archivalia.

'

i9 Dec. i 589 is te Middelburg als poorter ingeschreven F r a n c h o y s R y c k h a 1 s van
Antwerpen, houdtbreeker. 1)
26 October 1599. F ranch o i
s R y c k h a 1 s, Kistmaker (met 2 borgen) belooft aan de
voogden van het Weeskint van B e r n a e r t V 1 a m i n c k (daer moeder aff was C a t h a r i n a
v a n d e r H o r s t) 5 J6 3 fl 9 gr. vlaems goede sekere ernelycke losrente tsjaers, verseeckert en
ge.ijpotiqueert op des voorsz. F r a n c h o i s R y c k h a 1 s principaels huys en hoffstede.....
op
den Dam deser Stede (Middelburg) aan de Noortzijde, genaemt den Ingelschen Crayer, Oost het
huys den Hooren, Suyt den voorsz. Dam, West thuys St. Andries Cruyce en Noort de Pijpstraete;
F r a n c h o i s R y c k h a 1 s bekent vernoecht en voldaen te
van welcke hooftsomme etc....
wesen. (De hoofdsom zal voldaan worden berekend volgens den penning zestien). In Margine:
14 Nov. 1607, compareerde F r a n c h o y s R y c k h a 1 s en heeft verclaert dese rente gelost en
gequeten te hebben. Enz. Registers Rentebrieven, Middelburg.
Kleine
Middelburg:
dagingen
Witwercker om 4 £ 15 p io gr. ter cause
22 July 1603: Franchoys
Ryckhals,
van gecochte popeliere boomen, met costen.
30 Maart 1609. F r a n c h o y s R y c k h a 1 s, Witwercker, als principael, belooft aan de
voogden van het onmondige kind van b1 i c h i e1 d e C o c k, gen. J u d i c h.... een erfelyke
losrente van £ 1 :
3 gr. vlaams. Hijverhypothekeert daarvoor "sijn F r a n c h o y s R y c k h a 1 s'
,,principaele buys ende hoffstede genaemt den Ingelsen Crayer, gestaen op de Noortzijde van den
"Dam, Oost 't huys den_ Horen, Zuyt den Dam, West 't Huys St. Andries Cruys en Noort de
"Pypstrate. ')
tKindt, pater Franchoys
Hansz. 3)
3 Mey 1609. Franchoys,
3 Juny 1615. H a n s R y c k h a 1 bezit een huis Noordzijde van den Dam. Hij heeft
questies met een buurman over het betimmeren van zijn lichten. Hij wordt door Schepenen in
.
het gelijk gesteld. 4)
Wellicht de grootvader van den schilder. De vader was
1) Mededeeling van den Heer SWAVING.
over wien hieronder.
vcrmoedelijkHArrs RYCKHALS
Reg. Rentebrieven,Middelburg.
HANS de schilder is, waar is dan zijn werk
3) Doopboeken te Middelburg,Indien deze FRANCHOYS
.
van i6o9-i628 gebleven?
4) Reg. Erfscheidingen.Middelburg.
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13 Nov, x61 8. H a n s R y c k h a I s, Witwercker, wordt door een loodgieter vervolgd, als
omme
vls overleveringe van loot
ondergeslagen hebbende de goederen van J a n...........,
tot blausel forneysen, met costen. 1)
1622 en 1623. H a n s R y c k h a 1 s, Witwercker. i)
Schilder,
5 Maert 1634. Een attestatie onderteekend door F r a n c h o y Ryckhals,
als getuige. Helaas is er geen handteekening, daar het alle afschriften zijn. ')
s R y c k h a 1 e,Schilder, getuige bij Not. C o p 1 a e r,
5 Maart en 16 Oct. 1634. Franchoys
Dordrecht. 4)
ingeseten deser stadt, neemt een losrente van 5 £
14 Maart 1634. H a n Ryckhals,
vlaams op zijn huis ('t zesde part er van) gen. h e t s u s t e r h u ys in de Susterstraat te Middelburg. i.
27 Nov. i635. H a n s R y c k h a 1 s leent aen een »schuytman" 15o car. guldens tegen den
penning zesthiene. 2)
treedt op als gemachtigde bij den verkoop van een huis.
4 Febr. 1639. H a n Ryckhals,
Reg. Paeybr. Middelburg.
2 Maart I6¢I. H a n s R y c k h a 1 s, eigenaar van het huis "Bacx Gravenhove" en van
een
nog
huisje, tusschen dat huis en ,,'t kleyne kerckje in 't Susterstraetje" verzoekt vergunning
om dat huisje te mogen optrekken tot onder den ,oostdurpel" van het kerckje. Aangehouden
tot nader onderzoek, of het niet hinderlijk zou zijn aan eene mogelijke vergrooting van het kerkje.
27 Juli 1641. Het verzoek wordt nog aangehouden tot met hem geaccordeerd zal zijn over
koop van erve noodig voor de vergrooting van het kerkje in de Zusterstraat.
25 Juni i65o. Door J a n n e k e r1 H u y g e, Wede. van H a n s R y c k h a 1 s, werd bezwaar
gemaakt tegen de vergrooting der kerk, wegens den eigendom van het erf met 2 huisjes achter
de kerk, die zij beweert te hebben. Machtiging tot onderhandeling en tot het maken van verdrag.
24 Juli 165 1. Met de Wede. J a n R i c k h a 1 s is overeengekomen over een huis en erve)
dat de stad noodig had voor de vergrooting der kerk, en wel voor $ 25o.-. Goedgekeurd. ')
Sr. F r a n c h o i s R y c k h a 1 s. Drie Weesen daer moeder van is Joffro. J o h a n n a
als moeder, d'EI=.Johan Vermuijden,
Vermuyden,
Vermuyden
Joffrouw Johanna
Grootvader van de moederlycke sijde, en d'Hr. Mr. J a c o b u s W a 1 e u s, dienaer des Godd.
Woordts in Baerlandt als aengetrouwt oom, hebben t'saemen aengenomen de voochdie van de
Weesen en den behoorl. eedt daertoe staende gedaen ter presentie van d'Heeren Weesmrs. Dr.
desen 14en Novemb. XVIC XLVIJ.
van Triest,
ende Symon
Lansbergius
Jacobus
De voorsz. moeder heeft overgelevert seker reciproque testement gemaeckt b ij haer en
haeren overl. man voor Not. D. v a n H u e m e n op den 20en Martii 1647 bij welcks.... testaheeft belooft....
haere drie weesen met naemen J 0 h ann i s, oudt 4 jaeren,
meant.... sij....
H u y g e, oudt ontrent 3 jaeren ende J a c o b u s, oudt i i maenden, te onderhouden ende
alimenteren van adt, dranck, cleeden, reeden, mede te laeten leeren lesen en schrijven, oock een
stijl, neeringe, studie ofte eenige andere eerlycke exercitie naer haeren staet ende gelegentheyt
ende de voorsz. weesen souden mogen bequaem werden tot haere mondige jaeren en dagen ofte
staete van perfectie toe ende alsdan en oock niet eer aen haere voorsz. weesen uyttereycken en
te betaelen de somme van duysent ponden goot vlaems eens onder hun allen, ende dat voor hun
In margine:
vaderlyck goedt, waerin de voorsz, voochden hebben geconcenteert........
In plaetse van de versekerde iooo.- pond vlaams is ter Weescamer bovengebracht door de
grootmoeder van de Weese op den 27 Juny 1657 eene Obligatie tot lasten d'Heer J o h a n v a n
in dato z5 Januarij 1650 op den naeme van Bartolmeeus
der Stringe
Vermuyden.
Sr. A r o n d e H e n, 7) aengetrout oom, wegens de vaderlycke zijde, heett mede aengenomen
de voogdie van de weesen ende den behoorl. eedt daertoe staende gedaen. Actum ter presentie
'
enz., 8 Juny i657.
1)
3)
6)
7)

Kl. dagingen, Middelburg.
,
2) Schuldbrieven,I?Iiddelburg.
Prot. Not. D. S. COPLAER,
Middelburg.
4) Als voren.
5) Rentebrieven,Middelburg.
is de vader van den schilder.
Reg. ten Rade, Middelburg.Deze HANSRYCKHALS
Afwisselendwordt hij genoemd de HEN en de HEM!het is niet mogelijkte bepalen wat juist is.
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De voorn. weesens moeder overleden synde, syn ter weescamer gecompareert Sr. J o h a n
d e L a e t e r, Schoonvader van de weesen in desen met de bovengenoemde drye Heeren voogden,
welcke verclaerden met den anderen int mindelycke te wesen overcommen, ende veraccordeert
nopende de moederlycke Successie van de voorn. weesen in der naervolgende manieren, te weten
dat denselven d e L a e t e r aen de voorn. weesen volgens het schriftelyck accoort gepasseert
8 Juny 1657 ter somme van dertien
hondert t
voor den Not. Daniel van
H u y m e n .....
car. guldens in baeren gelde boven ende beneden dien noch eene obligatie in capitael houdende
200 £ vls spreeckende tot laste van Jouffe. Janneke e H u y g e, grootmoeder paternel van de
weesen in desen, welcke 200 f de kinderen sijn toegevoucht in mindering van de goederen
die... sij... naer haeren doot sullen competeeren alsoo deselve moeten strecken in minderinge
van haere erffportie, breeder blyckende bij seker acte... van 13 Nov. 1647..... tselve accoort
geschiet sonde ten meesten voordeele van de weesen. Enz.
9 Juny 1657 wordt door de voogden, de Burgemr. j J o h a n V e r m u y d e n en D°. Jacobus 5
en ontfanger over dese weesens goederen gesteld Sr. A r o n d e
W a 1 e us tot administrateur
DB e n haeren medevoocht voor welckers administratie haer heeft geconstitueert als borge J ouffe.
"J a n n e k e n H u y g e grootmoeder van de weesen.... d e H e n blijft schuldich ende gehouden
"ten vermaene wegens sijnen ontfanck en administratie te doen behoorlycke rekening, bewijs en
,relicqua 9 Junij 1657.
20 Sept. 1662 moet er £ 15°.-- betaald worden voor de schulden der wezen. Er is niets
in kas dan de bovengenoemde Oblig. van £ tooo.-. De Weesmeesters schieten daarop £ 150.–
voor a 4 % rente.
i i Nov. 1662 krijgen de weezen een Obligatie van ? 800.- en een van 2 5o. -, zoodat
nu de zaak weer in orde is.
20 Aug. 1664 wordt G 1 a u d e M a h i e u medevoogd over de wezen.
12 Maart 1665. J o h a n n e s, de oudste wees, is getrouwd, en bekent zijn erfdeel van de
Weeskamer ontvangen te hebben.
4 Sept. 1669 geschiedt hetzelfde met J a c o b u Ryckhals.
16 April 1670 is H u g o mondig geworden en bekend ook zijn erfdeel in ontvangst genomen
te hebben. I)
ofte Hans
Sr. Johannis
oudt omtrent
Ryckhals
eenweesegenaemt Tanneken,
22 jaeren daer moeder van is J a n n e k e n H u y g e van ..................
J a n n e k e n H u y g e als moeder, d'Heer J a c o b u s W a 11 e u s, bedienaer des Godd.
Woordts, aengetroudt broeder van de Weese, en Sr. N i c o 1a e s VP y n o u t s, goede bekende
den eedt gedaen......
hebben....
aengenomen de voochdie van de voorsz. Weese en......
12 Mey 1649.
De Wede. belooft 1 a t e r (zonder datum !) het testament met haren overl, man gemaakt
Not. van H u e m e n 14 January 1644 te houden met zekere verklaring 15 Jan. 1646. (Pak
niet aanwezig).
T a n n e k e n, meerderjarig, ontslaat de Weeskamer 28 Aug. t652.
De moeder had beloofd uit te reiken 5oo 2 geset op haar huis gend. de Luijte in de Pijpstraete.
N.B. Deze T a n n e k e n was dus een zuster van den schilder, die nog na zijn overlijden
minderjarig was. I)
7 Nov. 1661. Mr. J a c. W a 1 e u s, predikant te Baerlant, mede executeur van'tsterfhuis
die Wede. was van Hans Ryckhals
beneffens Aaron
de
van Janneken
Huyge,
H e tn, woonende alhier, en administrateur van de goederen van de kinderen van wijlen F ran ç 0 iss
R Y c k h a Is, Sone van deselve J a n n e k e n H u ij g e, in dier qualite eyscher contra den voorsz.
d e H e m, gede. omme alsoo op den 6en December 1660 tusschen de vier erffgenamen
Aaron
van de voorn. J a n n e k e n H u y g e is gemaeckt seeckere liquidatie, scheydinge en deelinge
dewelcke de gede. maligneerende eerst op den 4 Nov. 1661 heeft geteeckent en dat by uytvoeginge.
1) Register Weeskamer. Middelburg.
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op deselve scheydinge en deylinge bevonden wert de voorsz. kinderen van Francois ruckh a 1 s te competeren de somme van 440 p'8 st. en 2 gr. vls die de gede. onder sich behout,
immers aen den eyscher weygert openinge en bewijs te doen, waer deselve tot behoeve van de
dat de gede. sal worden
voorsz. Weeskinderen sijn aengeleyt en verseeckert concludeert...
gecondemneert ofte de voorsz. effecten te consigneren in handen van den eysscher om bij hem
ten meesten proffyte van de voorsz. weesen aengeleijt te werden, ofte te doen prompte deuchdelycke reeckeninge, bewijs en reliqua. Etc. Etc. _)
de Hem:
Nog in de zaak tegen Aaron
De advokaat van Do. W a 1 e u s zegt voor dezen, dat hij naccepteert" dat de gede. bekent
het erfdeel der kinderen van F r a n c o i s R y c k h a 1 s onder hem te hebben, en dat hij schuldig
is daarvan verantwoording te doen. Hij beweert dat A a r o n d e H e n ook nog een gedeelte
onder zich heeft van wat toekomt het kind van C 1 a r a R y c k h a 1 nsyns eyschers overleden
huysvrouw".
20.- vls hypotheek op een huis,
Het overige is:
15°0.- op de stad Middelburg,
£ ioo.- "beleyt op het Susterhuys staende in de Susterstrate", eenig zilverwerk en in de 30 ?
vis in comptanten. Hij is altijd gaarne bereid geweeat dit op te geven, maar men heeft er hem
nooit naar gevraagd. Rollen als voren. 6 Febr. 1662.
De advocaat van den gedaagde zegt, dat hij tot executeur benoemd zijnde en administrateur
van de kinderen van F r a n c o i s en C 1 a r a Ryckhals s den boedel geredderd heeft, Staat
en Inventaris opgemaakt, rekening gedaan 2 Dec. 1660, 6 Dec. 1660 liquidatie, scheidinge en
deelinge gemaakt van al die goederen, zoodat voor hem was overgebleven het gedeelte van de
kinderen van Francois
s R y c k h a 1 s ; terwijl Do. W a 1 e u s een gelijke portie kreeg als
hebbende tot huisvrouw C 1 a r a Ryckhals s (zuster van F r a n c o i s). Hij is bereid communicatie van alles te doen, indien Do. W a 1 e u s even zeer communicatie doet van wat hij met
het geld van C 1 a r a R y c k h a 1 s gedaan heeft.
23 September 1664. A r o n de Hen als testamentaire voocht en administrateur van
s'vaeders syde van de weezen van F r a n c o i s R y c k h a 1 s daer moeder aff was J o a n n a
V e r m u ij d e n erffgenaem pro parte van J a n n e k e n H u y g e, Wede. wijlen H a n s R y c kh a 1 s, in dier qualite Arrestant en eysscher, contra L e v y n t g e V e r p o o r t e, Wede. van
Mr. J a c o b u s W a 11 e u s, in sijn leven predicant tot Baerlant, in dier qualte' gede., omme
gecondemneert te worden in de somme van io £ vls over sooveel Mr. J a c o b u s Wall e u s van
d'eysscher en arrestant uyt der voorsz. weezen middelen heeft genoten, onder conditie, soot de
(Heeren) Weesmrs deser Stadt niet en approbeerden dat hij den arrestant daervan soude indemniseren gelyck de Heeren Weesmrs deselve betalinge niet en verstaen te approberen, dienvolgende
oock gecondemneert d'voorsz, somme te moeten betalen metten Intrest jegens 4 % int Jaer
tsedert den 20 Oct. 1662 totte volle en effcctueele betaelinge toe en dat het Arrest tot dien
effecte gedaen op de penningen geprovenieert van de biblioteecque van de voorsz. Mar.J a c o b u s
W a 11 e u s op de gedesse naem vercocht berustende onder L e o n a r d V e r s t r a e t e sal werden
verclaert van waerden en de gearresteerde penn. verbonden en executabel met costen.
Arrest Rollen, Middelburg.
Wede. van Mr. Jacobus
verzet
Verpoorten,
Walleus,
3 Oct. 1664. Levina
zich tegen dit arrest en tegen den verkoop der bibliotheek.
14 Oct. wordt het arrest opgeheven nadat de arrestant ,desisteerde van (dat) arrest ,als
het legt."
i) 's Heerendagen Rollen, Middelburg.
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wie lette daarop
wapen in die dagen ! was LUIGI D'ARAGONA oneen deftig heer. Zijn vader,
markies
van
zijn

getwijfeld
was een bastaard
van den Napelschen
Gerace,
koning
FERDINAND I, en zoo behoorde
LUIGI tot de naaste
verwanten
van het juist toen tot den hoogsten bloei

Spaansche
koningshuis.
Bij zijn huwelijk met
stijgende
Romeinsche
was zelts de Paus tegeneen aanzienlijke
het
min
of
wel
omdat
meer staatkundige
beteevoornamelijk

geweest,
woordig
tusschen Rome
kenis had en het herstel bezegelde der goede verstandhouding
en Napels, - en toen D'ARAGONA twee jaar later, als weduwnaar, het geestelijke
benoemd'
kleed aantrok, werd hij al spoedig door ALEXANDER VI tot kardinaal
al zou het ook nog enkele jaren duren v66r de benoeming werd bekend gemaakt,
Weldra

volgde

de begiftiging

met het aartsbisdom

Otranto.

1) Reeds in igo5 toen het Itinerario van ANTONIODE BEATISmet een voortreffelijkeen leerrijke
in de vierde aflev. van het IVde deel der "ErliiuterutTtfen
und Ergänzunguuu
nleiding door prof. L. PASTOR
Janssens Geschichtedes DeutschenVolk<swerd uitgegeven, trof mij het interessante verhaal en kwam het
denkbeeld op het voor ons land belangrijke onder meer oogen te brengen. Allerlei omstandighedenwaren
oorzaak, dat het werk half voltooid bleef liggen, totdat ik het 10 jaar later weder opvatte, in de meening,
dat het verhaal als bijdrage tot onze kultuurgeschiedenisaan het einde der middeleeuwenzeker even waardevol is gebleven.
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- wij kunnen ons
en aartsbisschop,
Nauwelijks
twintig
jaar, kardinaal
leven aan het pauselijk
dat hij alles genoot wat het overweelderig
voorstellen,
der Italiaansche
renaissance
hem bieden kon.
hof in dien oppersten
bloeitijd
een
uit
een
van
kerkvorst
ook
zeker
voorbeeld
en
was
Kunstzinnig
geleerd,
hij
met zijn kerkelijke
MEDICI, wiens bemoeiingen
plichten zich geuit alle
maar
inkomsten
trekkende
het
tot
die,
woonlijk beperkten
allernoodigste,
deelen der katholieke
wereld, in staat was toe te geven aan alle eischen die de
In verloop van tijd trok
stelde aan de upper-ten.
en
beschaving
fijne
verfijnde
D'ARAGONA inkomsten uit niet minder dan negen bisdommen,
terwijl hij bovende

der

dagen

LEO X begiftigd was met de, jaarlijks niet minder dan 4000 ducaten
in 1507 bedroeg zijn inkomen dan ook reeds 8000
abdij Chiaravalle;
afwerpende,
dood
in
en
ducaten,
hij had sedert van een zijner koninklijke
1519 bij zijn
was het, volgens sommigen,
bloedverwanten
nog 40000 ducaten geerfd obk -

dien

door

24000 ducaten per jaar!
van hem, zijn mildheid wordt geroemd, zelfs
Wij weten niets verkeerds
- zou ten slotte
tot
vond
reis
vervulling zijner godsdienstplichten,
hij tijd
op
hof van LEO X hem tegen de borst zijn geweest?
Het is
het al te zinnelijke
elk
staat
het
dat
er
in
omstreeks
een
minder
vast,
1517
geval
goede
mogelijk;
den
en
en
dat
ontstond
tusschen
ook
ARAGONA,
MEDICI-paus
verstandhouding

ongeveer

den lang reeds gekoesterden
wensch toe te geven
heer" - zoo
om wat meer van de wereld te gaan zien. "De
hoogeerwaarde
het
dat
van
de
reis
secretaris
v66r
hield,
dagboek,
hij
"niet volschrijft zijn
daan met het grootste gedeelte van Italie en bijna geheel Zuid- en Oost Spanje

daarom

de laatste

besloot

aan

wilde ook Duitschland
en Frankrijk
leeren kennen, en alle
bezocht,
te hebben
Oceaan gelegen landen".
andere aan den Noordelijken
in
deze
Reeds
kultuur
begeerte
bespeuren
wij een voor de Italiaansche
is
zeer eigenaardig
Het
de
reislust
uit
naar
dier dagen
verschijnsel.
begeerte
die wij in het overig Europa eerst een halve eeuw later
kennis-vermeerdering,
en die dan ook slechts in Italie mogelijk was, waar de door de
zien ontwaken
en onbevredigd
moest worden met hetgeen
cultuur
geest overzadigd
gescherpte
te genieten was. Ook de zin voor de natuur en het natuuromgeving
is slechts de vrucht van een modernisme,
dat uit humanisme
en renaisschoon,
sance geboren werd als reactie tegen het meest eigene van het middeneeuwsche
de mystiek.
katholicisme,
in directe

naar
fin de

Is er het verlangen
eener zelf
de resten
sièc1e

dat

zulk een eigenaardige

wij

in naar

een onbedorvener

wereld, die terug doet zoeken
reeds overleefde
er is hier iets
cultuur?
Inderdaad
min of meer kunnen begrijpen
en dat over het algemeen

aantrekkelijkheid

geeft

aan dat tijdperk.

Aantrekkelijkheid
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omdat
misschien
kunnen
zien de sterke tegendaarom,
wij hier tevens
de botsing weldra
met een andere
cultuur. Exces
stelling
nog krachtiger
naast
Het
uitleven
in een wilden
en geleidelijke
elkaar.
ontwikkeling
plotseling
de
nieuwe mogelijkheden
voor de nieuwe levensverhoudingen.
roes van
geschapen
ook

die het oude
geldstroom,
en die juist daardoor
opgebruikt

De

stelsel

nieuwe

geeft, welke het ineens
de tegenstelling
op de spits drijft met het nieuwe
behoeft
om die te leiden langs een andere
stelsel, dat voor zich de geldstroom
- ziedaar de tegenen het geld arbeidsmiddel
Het geld weeldemiddel
bedding.
de hoogrenaissance
en de revolutie, die de Hervorming
was.
stelling tusschen
en
was
de
de
kunst
staat
de
renaisDaarom
Hervorming
vijandig
tegenover
ook al beseffen wij de maatschappelijke
sance onze schoonheidsbehoefte
nader,
sappen

harer

toenmalige
bestrijding.
wordt dat conflict
reeds gevonden
Eigenaardig
bij twee nog katholieke
- een twintigtal jaren v66r de reis, die wij hier
beiden
humanisten
geleerden
minder om de uitingen zelf - het vinden van gewillen bespreken.
Eigenaardig
ware geringe moeite - als wel om de personen zelf. Kon in Italic,
lijkwaardige
waar LEO X, die paus was tijdens
en aan het hof van LORENZO DE MEDICI werd opgevoed - straffeloos geschreven worden, (door
LUTHERS eerste optreden,
LUIGI PULCI), dat zijn credo was: ,ik geloof aan de zwarte
LORENCO's vriend
noodzakelijkheid

dan aan de blauwe, wel echter aan kapoenen,
gekookte
spijs en
ook aan bier, en als ik dat niet heb, aan most,
veel ook aan boter,
gebraad,
maar liever aan zuren dan aan zoeten, vooral echter aan goeden wijn; ja ik leef
dat degeeen die eraan gelooft zalig wordt; ik geloof aan de
in de overtuiging,
taart en de koek; de een is de moeder, de ander de zoon; het ware Onze Vader

kleur

niet meer

lever en deze kan drie, twee en zijn." In Duitschland,
uitis de gebakken
clerus
VAN
den
door
Italiaanschen
steeds
op
gebuit
erger manier, zegt JOAN
waar de jonge LUTHER studeert,
WESEL, professor te Erfurt aan de hoogeschool
over het vasten,
dat "als de heilige Petrus het heeft
niet minder
oneerbiedig
kunnen verkoopen".
hij dit slechts heeft gedaan om zijn visch duurder te
ingesteld,
echter

De consequentie
der katholieke

van

dit

laatste

zou

zich richten

tegen de uitbuitingsmanieren
van PULCI konden Pauzen worden, die van

kerk. De leerlingen
VAN WESEL werden ketters.
Maar in 1517 en nog v6or de botsing leefden die beide
een Italiaansche
elkaar en kon met een typische
nieuwsgierigheid

werelden
kardinaal

naast
een

maken
studiereis
door de landen langs den Rijn, zonder begrip van het gevaar
dat er lag in de jongere en frisschere kracht die hij daar bewonderde.
Hij nam behlave een kleinen hofstoet van slechts een tiental personen zijn
in al
secretaris
mede, ANTONIO DE BEATIS, een man aan wiens belangstelling
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te danken hebben die
wat hij zag wij een der merkwaardigste
reisbeschrijvingen
uit die jaren voor ons zijn bewaard gebleven.
,Nauwgezet,
dag voor dag, plaats
heeft
voor
voor plaats,
mijl
hij aanteekening
gehouden
mijl", zoo zegt hij zelf,
dat wij daarvan het beleefde en geziene, en dat met zulk een opmerkingsgave
als er uit zoo
schildering
krijgen, "zoo diepgaande
noch voor de Nederland, noch voor Duitschland
vroegen tijd noch voor Frankrijk,
bestaat"
eene
volgens de meening van PASTOR. Nog in 1544 schrijtt SEBASTIAN
MUNSTER in zijn Kosmographie:
"Es weiss fast jedermann was und welche kleider
Land
nit von n6ten ist
und speis im Teutschen
jetzt im brauch seind, daruber
door

een

kultuurhistorische

die nog heel wat schrijvers
na hem
een meening
schreiben",
kennis
een
voor
onze
zoo
waarvan
de
BEATIS
welkome
deelden, maar
juist
tegenden
kardinaal
zelf
te
is
invloed
van
Zeker
de
waardeeren.
hierbij
stelling
geeft.
waar hij komt gaat zien, hoe hij zich niet
Als wij nagaan wat hij in de plaatsen
tot de gewone celebriteiten
bepaalt maar allerlei instellingen
opzoekt van meer
davon

etwas

zu

te doen te hebben met
wij tot de gevolgtrekking
specialen
aard, dan komen
en belangstelling.
iemand van meer dan gewone beteekenis
niet zijn hier eenigszins
Het kan onze bedoeling
uitvoerig het reisverhaal
voor zijn uitgave gedaan, en de beDe uitgever heeft dat trouwens
te volgen.
worden daarheen verwezen. Hier volgen slechts enkele notities daaruit
langhebbenden
over te gaan
zijn tot het bezoek aan de Nederlanden,
om, zoodra wij genaderd
het
van
dat
niet
minst
deel van
zeker
tot een geheele
merkwaardige
vertaling
Nederlandschen
het journaal. Dddr ligt voor den belangstellenden
lezer de meeste
actualiteit,
zicht niet
vermoeden

der kultuurgeschiedenis
heeft echter toch aan een overde beoefenaar
het weinige dat hier gegeven wordt doe hem het belang
genoeg, van het geheel.

uit over Verona, Kaap de
5 r 7 gaat men op reis van Ferrara
een orgel besteld
waar
Brixen
een
uitstekenden
meester
Ets
te
bij
Tirol,
naar Insbruck, waar men de wapensmederijen
bezoekt
wordt. Door den Brennerpas
te koopen "waarop
niet slechts pijlen afstuiten
en niet verzuimt een wapenrusting
er het orgel - de kardinaal is een groot
Men bewondert
maar ook geweerkogels".
Den 9 Mei

naar

was dat men op de geheele reis zag.
liefhebber van muziek - dat het schoonste
Men bezoekt er op den hofburcht
de beide koninginnen;
ANNA VAN HONGARIJE de latere echtgenoot van FERDINAND, den jongeren
broeder van KAREL V - is 14 ot
15 jaar, zeer mooi en vroolijk met levendige
oogen en zoo een frissche gelaatsdat zij geheel van melk en bloed schij nt, de andere, MARIA VAN OOSTENRIJK,
van den Hongaarschen
later echtgenoot
koning LODEWIJK en daarna landvoogdes
huidkleur
en was
toen pas IO-I jaar,
had een bruinachtige
der Nederlanden,
Van Insbruck
uit bracht de
naar den smaak der bezoekers
"niet heel gracieus".

kleur
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kardinaal
was

de

een bezoek
bronzen

de hofkapel
Den

aan de groote
te gieten

beelden

te Insbruck

zouden

men Augsburg,
waar men in de eerste plaats het
van Duitschland",
"een der mooiste gebouwen
bewonderde,
paleis der Fuggers
de
beschilderd
met
met kleurig
versierd
voorgevel
marmer,
geschiedkundige
het dak geheel van koper".
met veel goud en uitstekende
tafereelen
kleuren,
25

Mei

keizerlijke
gieterij te Muhlau, waar men bezig
die later de graftombe
van MAXIMILIAAN in
versieren.

bereikte

en liet hem behalve
JACOB FUGGER, het hoofd der familie, ontving den kardinaal
zien, die hem
gebouwde
Fuggerkapel
zijn huis ook de in het Karmelietenklooster
het
tot de
had.
"Deze Fuggers"
zegt
journaal,
23,000 gulden gekost
,behooren
want zij hebben, buiten hun overige geensder Christenheid,
kooplieden
grootste
steeds
zins geringe
300.00o ducaten (1.200.000 gld.) tot hun behulpbronnen,
Dezen rijkdom verwerven
door het leenen van geld
zij voornamelijk
schikking.
naar Rome moeten zenden bij het verkrijgen
van
hen, die groote bedragen
bisdommen.
abdijen en groote beneficien. JACOB FUGGER beroemde zich erop dat
ofschoon
reeds
hij toch nog niet ouder dan 70 was 1) - medegewerkt
hij
en bij vele reeds twee of
van alle Duitsche bisdommen,
had bij de verkrijging
aan

2) Een andere bron van rijkdom zijn de sedert vele jaren van den keizer
en
van Hongarije
en den koning
goedkoop
gepachte
goud- en zilvermijnen;
ofschoon de pacht ook verhoogd
was, zoo verdienden
zij toch door de in Duitschhun
in
hun
dienst
land en Hongarije
volgens
zeggen
zijnde 10.000 bergwerkers
driemaal.

nog altijd tamelijk veel."
het
FUGGER trachtte
maken.

In

zijn

grooten
arrangeerde

derd

werden,
vrouwen".
Over

den

aanzienlijken
gast zoo aangenaam
mogelijk te
de waterwerken
bewontuin, waar als merkwaardigheid
eere
den
van
kardinaal
een
schoone
ballet
van
hij "ter

en Weiszenburg
bereikte
worden bezocht, ook de groote

Donauwtirth

merkwaardigheden

men

Alle
29 Mei Neurenberg.
voorraadschuren
"een lang en

de
houtskolen,
opdat bij een mogelijke belegering
niet bij gebrek aan brandstof
zou behoeven
te worden gestaakt.
ijzerbewerking
als haver en
18
met
bezit
verder
stad
De
magazijnen
gevuld
voedingsmiddelen
groot

pakhuis

bevat

slechts

rogge. Een van deze heeft
honderd
jaar oude rogge

de kardinaal
vertoond

...."

ook bezocht....
er werd daar meer dan
munt
uit door haar kerken,
stad
,,De

1) Hij was yeel jonger en geboren in 1459.
2) De FUGGERS
waren, et pour cause! later felle tegenstanders der hervorming. Bekend is hun aandeel
in de aflaatpredikingvan TETZEL.Zij hadden de opbrengst reeds gedeeltelijkvoorgeschotenen met'.denaflaatverkooper reisde een hunner agenten mede om de verkregengelden meteen in ontvangst te nemen.
Zie hierover uitvoerig EHRENBERG:
Zeitalter der Fugger.
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Hoewel
en den rijkdom aan waren, vooral metaalwerk.
huizen,
straten,
pleinen
stroomt er toch een kleinere door die, vele molens
er een groote rivier ontbreekt,
hoeveelheid
in beweging zet, waarin een overgroote
grove en fijne metaaldraden
straten met groote en sterke kettingen
wordt vervaardigd."
"De stad, welker
een groote menigte kooplieden
van allerlei
herbergt
afgesloten,
mannen. Zij bezit een bewonderenswaardige
naties en eerwaardige
geschutbewaals
die
zoo
Trente
al
is
niet
voorzien
en
deze
van
Insbruck".
Ten
goed
pening,
handel vermeld "in pelsen van witte vossen en
slotte wordt nog de uitgebreide

kunnen

worden

en den Noordelijken
Oceaan
sabel, die uit Rusland
kocht er voor veel geld voorwerpen
van ijzer en koper
en bestelde er een paar klokken.
Na een oponthoud
van twee dagen reisde men terug op Constanz, waar
enkele dagen bleef. "In die stad zijn vele zeer schoone vrouwen
men eveneens

met hermelijn
lossen,
komen."
De kardinaal

en

et allegre".
Behalve deze bewonderde
Zooals
overal
werd bijzonder
merkwaardigheden.
"conversabile
men
waar

bezig
onder

met al haar
het
op
orgel gelet; (hier was
ook op de "groote en schoone bibliotheek
er een op te bouwen,
andere een prachtig astrolabium
was."

men daarna,
den grooten
waterval
ziet men met
onze
de
bevaarbaar
tot zijn
"van hieraf", zegt
"is
reisbeschrijver,
Rijn
in zee, en van hier at begint ook de zalmvisscherij,
wij aten er dan

Schaffhausen
verbazing;
monding
ook twee

men de kathedraal

zeer

bezoekt

groote

welke
zalmen,
en zacht.

zalmen

viss`chen

zijn, weinig

kleiner

dan

tonijnen, zeer vleeschrijk
Vandaar
ging het over

Bazel, waar men zich in twee booten inscheepte,
naar Straatsburg.
Men beklom er den toren van de kathedraal, die
Rijnafwaarts
men meende dat voor Italiaansche
niet onderdeed. Achtereenvolgens
bouwwerken
kwam men te Spiers, Worms en Mainz. In de laatste stad ontving de kardinaal

De keizer
een bezoek van FRANZ VON SICKINGEN, die geleibrieven
overhandigde.
dien men te Frankfort
was naar Augsburg
had willen opzoeken,
vertrokken
1);
daar de kardinaal
in elk geval den jongen Spaanschen
wenschte
te
koning
zien >
kon hij den keizer niet nareizen, maar moest hij zich bij dezen verontschuldigen
en de

reis voortzetten.

In schepen voer men van Bonn naar Keulen genietende
van de schoonheden
van de Rijnoevers: "het schoonste dat zij ooit gezien hadden."
In Keulen zag men veel merkwaardigs,
en daar men deze stad als het einde van
kon beschouwen
bewerd door BEATIS hier een algemeene
Opperduitschland
schrijving

van dat land ingevlochten.

Het zou ons te ver voeren die hier uitvoerig

geldnood
1) Zeker naar FUGGERom diens hart te vermurwen!Juist in deze jaren is MAXIMILIAANS
hem 2000 gld. en op aanhoudend smeeken nog eens iooo gld. geven,
op zijn hoogst. In 1518 moest FUGGER
1. c. p. ioo.
omdat de keizer anders letterlijk niets te eten zou hebben! EHRENBERG
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die ook voor ons reisgezelschap
na te gaan; slechts een paar zinnetjes,
typeerend
Men
lette
de
kwaliteiten
van
en
zoo
drank.
"Overal"
schrijft
goed op
spijs
zijn.
men
alle
in
men
twee
soorten
heeft
goed onderdak ....
herbergen
BEATIS, "vindt
en
vaak
en
met
witten
smakelijk,
rooden, goed
salie, vlier en roosmarijn
wijn,
in
als
Het
bier
is
Duitschland
zoowel
in
Vlaanderen
in het algemeen
gekruid.
brood.
er smakelijk kalfsvleesch,
veel kippen en voortreffelijk
goed. Men krijgt
zeer goedkoop,
zoodat
De wijn is te Keulen niet heel duur en het kalfsvleesch
met ons vieren voor een dukaat aten."
wij op enkele plaatsen
,De kaas is niet
vooral
omdat
de
Duitschers
slechts
wel
van
rijpe kaas houden;
bijzonder
goed,
ook een soort
welke

groene kaas
een Italiaan

stellen

wordt toezij op prijs, die met kruidensappen
zou eten, hoewel hij pikant riekt en smaakt."
hun huisraad
wel heel schoon, maar zijn zelf in den regel
niet

bereid,
"De vrouwen houden
heel vuil, en alle op dezelfde manier in een gemeene stof gekleed; zij zijn echter
wel wat koud van
mooi en vriendelijk
en, naar het oordeel onzer reisgezellen
alle
maar toch weelderig
natuur
....
,In
zijn drie of vier
herbergen
(lascive)"
zoowel aan de waardin en haar dochters
als aan
jonge en mooie dienstmeisjes;
die dienstmeisjes

geeft men,
uit courtoisie

hoewel

zij zich niet laten kussen zooals de Fransche
de hand en zij laten zich ook wel om het middel
de uitnoodiging
aan tot mededrinken
nemen
en dan

kamermeisjes,
en
en omhelzen,
pakken
hebben zij een heel vrije manier

het naar

Van Keulen

van spreken en zich te gedragen".
Aken en vandaar naar Maastricht.

ging
stad. De huizen hebben geheel
tamelijk groote, versterkte
en
zoo groot dat zij toch een
zoo
bewerkt
evenwel
goed
zijn
De straten zijn
en van binnen zijn zij zeer gemakkelijk.
maken,
men ziet er zeer mooie pleinen. Midden door
en goed geplaveid;
is

een

Maastricht
houten gevels,
mooien indruk

tamelijk breed
de stad stroomt

is stroomopwaarts
de Maas, een tamelijk breede rivier, die bevaarbaar
25 Duitsche
en
van
in
de
stroomaf
tot
waar hij ontspringt
richting
Bourgondie,
mijlen
Holland,
Over de Maas ligt een mooie steenen brug en
waar hij in den Rijn uitmondt
katholieken
behoort, staat
koning als heer van Vlaanderen
van
deze
van
den bisschop van Luik
brug onder het gezag
zij aan de overzijde
en de geheele stad behoort tot diens diocesis. De hoofdkerk, gewijd aan St. Servaas,
is op een mooi plein over dien brug, is bijzonder fraai. Zij heeft
die gebouwd
een mooie gewelfde crypt is met steenen
een zeer verhoogd
koor, waaronder
het
lichaam
van
St.
Servaas
waarin
koor is een
rust. In het genoemde
zuilen,
hoewel

de

stad

den

en groote kunstmet zoo veel afwisseling en met zulk een bewonderenswaardige
bewerkte
waskaars
zooals
ik
er
een
nooit
gezien heb."
vaardigheid
Van Maastricht
schoone, flinke en
ging het naar Diest "een versterkte,
stad
met
over
het
mooie
vandaar naar
vrouwen" ;
algemeene
bijzonder
groote

19
zeer groote ommuurde
door vele grachten waarin
stad, doorsneden
is gelijktijdig
zee.
Er
met de
zijn mooie pleinen en straten. Een
mooi
waarin
fraaie
kerk
een
orgel. Hier zagen wij een stadhuis
groote bijzonder
als
er
geen ander op de geheele reis opmerkten,
wij
op een groot plein, zoo schoon
Leuven, "een
eb en vloed

en van beneden tot boven
manier geheel van steen gebouwd
op een eigenaardige
met kunstvol gebeeldhouwd
loofwerk versierd, de eene versiering boven de andere
zooals men in die streken gewoon is te werken. Hier is ook een universiteit met
de menschen
in die stad waren er ongeveer 6000
alle faculteiten
en volgens
Hier zagen wij ook een mooi geelkoperen
dat vervaarstudenten.
grafmonument
bisschop van Kamerijk. ') Een boogschots
digd werd voor den pas overleden
zooals
afstand buiten de poort heeft de heer DE CHIHVRES 2) een prachtig paleis,
de kardinaal de CROY 3)
hij er ook een in de stad heeft, waarin op dit oogenblik
zoo
omdat
of van Kamerijk
hij coadjutor van den bisschop is.
genoemd
woont,
Van Leuven
ging men naar Mechelen, een stad waar "de schoonste en
straten
waren die zij tot nu toe gezien hadden, geplaveid met kleine
breedste
naar de kanten zoodat noch water noch eenig vuil erop
en afloopend
steenen
bereikte men nog denzelfden
blijft liggen." Antwerpen
dag voor het middagmaal.
,,Het is een groote en zeer volkrijke stad en volgens het verhaal van Italiaansche
die daar wonen en waarvan er niet weinige zijn, is zij niet kleiner
kooplieden
dan ons Bologna, met schoone straten en pleinen, de huizen meerendeels van steen,
kerk met een toren, die als zij voltooid zal zijn die van Straatsburg
een prachtige
zal evenaren.
Hier
Midden door de stad loopen eenige gemakkelijke
grachten.
wordt

een

anderhalve
de

twijfel
tweede

markt
maand
eerste

die op den dag van het Pinksterfeest
begint en die
gehouden
duurt ot zooveel langer als men haar wil rekken. Het is zonder
in de Christenheid
voor alle soort koopwaar;
markt
en een

omdat

wordt in September
Wij kwamen er tegen het einde
dergelijke
gehouden.
Pinkstermarkt
reeds vertrokken
waren
aan, en ofschoon de Hollanders
de Hertog van Gelderland in Holland gevallen was en daar een stad verbrand

had

stonden

van

de

wij

toch

over
menschenmenigte,
van allerlei dingen.
Voor
gaat

in een

de stad
groote

alle

verwonderd

de hoeveelheid

over

zulk

van verschillende

een

tezamen

waren

gestroomde
en den overvloed

een Italiaansche
mijl breed, die overligt een zeearm,....
rivier die Brabant, dat van Keulen of volgens velen van Aken

1) JAC.DE CROY,gestorven in 1516.
2) WILLEMDECROY,heer van Chi6vres,de bekendeoppermachtigeraadsheervanden jongenKARELV.
3) WILLEMDE CROY,gekozen bisschop van Kamerijk en 1 April 1517door LEOX tot kardinaalte Middelburg bijwonen (zie hierna).
diaken benoemd. Zijn bekleeding met den kardinaalshoed zou d'ARAGONA
Deze DE CROYzou, tot groote verbittering der Spaanschegeestelijken, later XIMENEZ
opvolgen als aartsbisschop van Toledo,
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een prachtige haven
scheidt. De stad heeft zoodoende
af begint, van Vlaanderen
en een mooi plein dat in een halven cirkel
waarin zich tallooze schepen bevinden,
leent tot lossen en laden der koopwaren
aan het water grenst en zich uitstekend
uit de schepen, die, dank de diepte van het water, alle, hoe groot ze ook
dier stad waren op een
aan
de kade kunnen aanleggen.
Op de vischmarkt
zijn,
zeevisch en de zalmen, ook 40 steuren,
hoeveelheid
buiten de groote
morgen,
waarvan
enkele zoo groot, dat een der daar gebruikelijke
wagens, die toch zeer
in en

zijn er niet meer
Na een verblijf

dan

twee zou kunnen

vervoeren."
dagen
ging men naar Bergen[op
,
Zoom] waar
den
kardinaal
men de paarden achterliet
op twee voor het persoonlijk gebruik voor
teneinde den zich te Middelburg
te worden naar Walcheren
na, om overgezet
V
te bezoeken. 1)
bevindende
KAREL
daar
voort, dat hier nu in eenigszins vrije
,,Maar
er", zoo gaat het reisverhaal

groot

van

vier

daar er tegenwind was, konden wij het eiland waar de
"maar
vertaling
volgt:
daarom bleek het noodzakelijk
om het
Katholieke
was, niet bereiken;
koning
den
moesten
weder
met
moeite
in
een
varen op te geven; wij
op
dijk landen en
wagen
italiaansche
een tweetal
mijlen rijden naar het einde van zekere landtong,
een ommuurde
ligt tegenover
stad, genaamd Veere of Campveer,
gelegen
waarheen
aan de uiterste
werden
punt van het eiland
genaamd
wij
Zeeland,
klein
en
waar
om
uur
in
een
drie
in
nacht
den
aankwamen;
bootje
wij
overgezet
van zijne Hoogheid.
met ons was de bisschop van Cordova 2) opperkapelaan

welke

Campveer reden wij in een wagen .vroeg in den morgen naar Middelburg, de stad op dat eiland waar de Katholieke
koning vertoefde in afwachting
dat hij naar Spanje zou kunnen inschepen.3)
van het oogenblik,
Van

en in het binnenland
In die stad, die groot is, mooi 4) en goed versterkt,
de
is
door
toch
met
zee
een
verbonden
bleven
kanaal,
wij terwille van den
liggende,
En op den dag dat de kardinaal
10 dagen.
was aangekomen,
koning
juist een
deze
bracht
terstond
een
bezoek
aan
den heer
den
van
Zondag,
Koning, vergezeld
1) Bij de vertaling, die volgt neem ik ook de noten over, welke de geleerde uitgever aan zijn
overzicht heeft toegevoegd. Zij zijn, om ze te onderscheiden van de enkele, die ik zelf maakte, met een P.
aangeduid.
DE MANRIQUE,
vroeger bisschop van Badajoz, 1516 bisschop van Cordova, 1524aarts2) ALFONSO
in het Spaansche origineel met
bisschop van Sevilla, 1531 kardinaal, -`-1538. Hij schreef een door GACHARD
Fransche vertaling in het Bull. d. 1. Commiss.royale d'histoire X (1845)uitgegeven: M6moire sur CHARLES
DE CISNEROS".
QUINTet sa cour, adresse, en 1516, par 1'evequede Badajoz au Cardinal XIMENES
(P.)
3) KARELV was volgens het door ORCHARDin de Collectiondes T'oyagesdes Souverainsdes Pavs
Bas II (1874) uitgegeven Itin6raire de Charles-Quint de ISo6 a 1531 blz. 20 vlg. den 3 Juli van Brugge
vertrokken, en hij bevond zich den 4 Juli met zijn gevolg te Middelburg. Volgens de nRelation du premier
voyage de Charles Quint en Espue nedoor L. VITAL(in deet III der genoemde Collection(1881)bIz. 33) had
het vertrek uit Brugge op den 4 Juli plaats. De reis van Vlissingenkon eerst den 8 Septembergebeuren. (P.)
') H6FLER(Konig KnRr.s [V] erstes Auftreten in Spanien, Weenen 1873 blz- 38) spreekt daarentegen
van het *ellendige,stinkende Middelburg". (P.)
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den markies van Percasa, 1) de bisschoppen
van Cordova en
prior van Castilie,
en Italiaansche
heeren en edelen,
van Badajoz 2) en nog vele andere Spaansche
wie de gezant
die
allen
toen
aan
onder
van Napels
het Hof waren, 3)
opviel,
met groot eerbetoon
en allervriendelijkst
zijne Majesteit werd de kardinaal
naar
de
met
en hoffelijkst
den Koning
Mis, welke in de
Hij ging
ontvangen.
welke met het paleis, waar de Koning woonde, verbonden
is,
Benediktijnerabdij,
dat
kamers
dit
en
zeer aangename
paleis trouwens,
talrijke
gezongen werd. Ook
Door

heeft en een ruimen, geheel met lindeboomen
beplanten tuin, behoort aan de abdij.
Na beeindiging
van de mis ter eere van den H. Geest, welke de abt van dit
van den Koning, stond
begeleid door de muziek van de zangers
die
zooals
het
was naast hem
met
onze
de Koning
kardinaal,
op,
gebruikelijk
onder dezelfde zijden troonhemel
maar op een andere stoel gezeten had, en ging

klooster

voor

opdroeg,

het

hoogaltaar,
kamerheer

waar

door

en apostolisch
pauselijk
aan den Bisschop van Badajoz een
in haar geheel voorlas, waarop hij
dinaal VAN CROY of vaa Kamerijk
Benediktijner
reikte. Hierop

van SAN BoNIFACIO 4) van Padua,
met een korte latijnsche
toespraak
Breve
werd, welke deze
pauselijke
overhandigd
den neef van den heer VAN CHIÈVRES, die karwordt, die 17 of 18 jaar oud en
genoemd

den

graaf
nuntius,

overwas, den eed afnam en den rooden kardinaalshoed
de nieuwe kardinaal
een mooie latijnsche
redevoering waarin
dan
aan den Koning
eerst aan God en den Apostolischen
Stoel,

monnik
hield

hij dank bracht,
en zachtheid
en aan zijn heer Oom, met veel bescheidenheid
en onder tranen, s)
Na beindiging
dezer plechtigheid
keerde de koning, in wiens gevolg zich behalve
Vlaamsche
de
en Spaansche
heeren ook twee jonge Duitsche vorsten bevonden,
van Brandenburg
nml. een broeder van den keurvorst
6) en een broeder van den
keurvorst
van de Pfalz, 7) met onzen kardinaal
den
in zijn
nieuwen kardinaal
en
met hem middagmaalden.
waar de beide kardinalen
In het gevolg
paleis terug,
van

Zijne

jongeling

zich een Vlaamsch
bevond
Majesteit
van
zonder eenige spoor van baard,

hellebardier,
zoo grooten

een twintigjarige
en wel gepropor-

D'AVALOS.
FERRANTE
1) FRANCESCO
(P.)
2) Tot bisschop van Badajozwas in 1516 de 1an het hof van KARELV levendedoctor MOTZ benoemd.
Zie GACHARD,
"Mémoire sur Charles.Quint et sa cour" blz. 19 en vlg., en HEFELE"Der Kardinal Ximenes'
(Tiibingen 1844)blz. 504. (P,)
..
3) Zie Arckiv. stor. Napolit. I blz. iog. (P.)
DE SANBONIFACIO,
zie CIANIl cortegiano del Contre B. Castiglione",Florence
4) Over LUDOVICO
1894, blz. 207. (P.)
VITAL(zie ald, blz. 34 vlg,) vindt men een uitgebreid
6) In het reeds genoemde relaas van LAURENT
verhaal van deze plechligheid; wuarin ook het aandeel van D'ARAGONA
vermeld wordt, (P.)
(zie ,,Jo.Jrnaldes voyages de CH. V" van JEANVANDPNEFFF,
6) MarkgraafJOHANVANBRANDErBURG
in de Coll.des Voyagesdes Souv. des Pays Bas II blz. 56 en 61). Hij was geboren 9 Januari 1493.en 5 Juli
1526, leefde sedert 1516 aan KARELShof, werd onderkoning van Valencia en huwde de weduwevan koning
v. Spanje. (P.)
FERDINAND
later keurvorst FREnERtKII. (Zie Coll. des Voyages1156, 58, en H6FLER
7) Palzgraaf FREDERICK,
a, p. bIZ. 26.)(P.)
,
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tioneerden
de kardinaal
zou kunnen
en

met

als men ooit gezien heeft. Den volgenden
MARGARETHA, de dochter van den keizer, die ongeveer

lichaamsbouw,

dag bezocht

35 jaar oud
van een hooge en waarlijk vorstelijke verschijning
lach. Zij sprak lang met den kardinaal,
steeds in
Denzelfden
bezocht
deze
ook
dag
ELEONORA, de
goed.
20
die ongeveer
De
jaar oud is 2) en zeer lieftallig.
19 of

zijn, 1) niet leelijk,
een zeer innemenden

en zeer
Spaansch
zuster van den koning,
katholieke
koning scheen
het

mij zeer jong,
en een hangenden

zoowat
mond

17 of 18 jaar 3) oud, en hoewel
heeft, die hij, als hij er niet op

hij een lang gezicht
let, liefst openhoudt,
terwijl zijn onderlip steeds naar voren hangt, heeft niettemin
een
van welwillendheid
en groote vooruitdrukking
aangename
zijn gezicht toch
van groote gestalte met slanke, rechte beenen,
naamheid.
Hij is flink uitgegroeid,
als
men
ze
een
man
van zijn rang maar zien kan, en hij zit zeer
schoon
zoo
bij
die daarover
een oordeel hebben mag.
goed te paard, volgens onze kardinaal,
twee missen, eerst een stille en dan een gezongene.
Hij hoort dagelijks gewoonlijk
Hij eet zeer matig en steeds, zooals ik vaak zag, alleen en in het openbaar;
hoe het nu gaat weet ik niet, maar in die dagen werd er niet veel omslag van

na het middageten
als na het avondeten
verleende de koning
waaraan hij zat aan iedereen vriendelijk
gehoor; al
ook de bisschop van Badajoz, 4) een Catalaan van geboorte,
die er bij
beweerde
was en in alle talen voor tolk diende, dat Zijne Majesteit toch ieder vrager niet
te woord kon staan. Den 17den bracht de kardinaal den Koning een tweede bezoek
den 21sten nam hij afscheid van
en was hij meer dan een uur met hem alleen;
gemaakt,
aan het

hem

en zoowel

einde

van den tafel

en van de beide

Aartshertoginnen.
voer de kardinaal
Middelburg
morgen naar den een Fransche

Van

vroegen
waar zich ook de Katholieke

met de anderen

den

21sten Juli in den
haven (Vlissingen),

mijl verder gelegen
naar Spanje inscheepte 5).
Hier lagen
later
koning
Vlaamsche en Bretonsche
Engelsche, Portugeesche,

bij de 300 barken, Biscaysche,
bovendien
nog eenige zeer groote schepen en een zeker soort overdekte
barken,
aantal aanwezig waren. Hier
noemen
en die in een ontelbaar
die ze sloepen
naar Holland in en kwamen
ons na het middagmaal
hoorden wij de mis, scheepten
een versterkte
zeer mooie stad met 3000 6) haardte Dordrecht,
eiland
ik noem dat een eiland,
van
die
het
het
Holland;
zijde van
begin
steden,
is door
daar een zijde gevormd wordt door de zee en het overigens
afgesneden
in
die
kanalen
komt
twee bruggen
twee nauwe kanalen, waarover
geslagen zijn;
voor den nacht

._

1)
2)
3)
')
6)

Zij was geboren 10 Januari 1486,
Zij was geboren in 1498.
Hij was geboren 24 Februari 1500.
Dr. MOTA,zie boven.
Eerst den 8 September. (P.) 6) Dit is niet volkomenjuist. De Informacie van 1514geeftop 1500.
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van den Rijn en de Maas, die zich vereenigen
in den Oceaan uitmondt.

het water
welke

en in die zeearm stroomen,

Van

voeren
Dordrecht
wij den 23sten per schip over den Rijn (sic) die
een halve Italiaansche
muren stroomt en die hier ongeveer
mijl breed
Dan
is; het stormde hevig en 't was niet zonder gevaar.
gingen wij in een wagen
de vaderstad
en een mijl verder kwamen wij aan een stad gena amd
Rotterdam,
in
Grieksch en Latijn, die vele boeken
van ERASMUS, een man allergeleerdst
de

v66r

'n tamelijk fraaie stad, van 1800 1)
heeft op elk gebied ,der wetenschap ;
geschreven
Daarna stegen wij weer in onze wagen,
waar wij middagmaalden.
haardsteden,
van die plaats, vonden wij een zeer mooie stad,
en op twee mijlen verwijderd
waar wij in de hoofdkerk
de
genaamd
Delft, met ongeveer 5000 2) haardsteden,
de arm van de H. Magdalena
zagen.
door
Deze stad is doorsneden

talrijke diepe en breede grachten.
Om 3
of om 9 uur naar Italiaanschen
weder
in
uur naar Duitschen
tijd stegen wij
onze wagen en een mijl verder vonden wij een dorp zonder muren, genaamd den
kan velen
Haag, een plaats zoo mooi als een ter wereld, en die de vergelijking
met

welke

algemeen
mooiste.

en mooie stad ook. 8) En ofschoon er in Holland over het
groote
de mooiste
van de Nederlanden
vrouwen
zijn, zijn die hier de allerDeze

een zeer schoon

plaats

bijna 6000 haardsteden.
4) In dat dorp zagen wij
met
een klein meer ervoor,
van den Katholieken
koning

heeft

paleis
kerk. Daar

overnachtten
wij. Vandaar keerden wij terug om in
mis te hooren; wij gingen door Delft en middagmaalden
in Rotin
en
weder
onze wagen,
terdam ;
dadelijk
op drie mijlen vonden wij een zeer
die
haardsteden
mooie stad genaamd
4000
Organ 5)
heeft, waar midden doorheen
hoeveelheid
schuiten beeen zeer groot water loopt, waarin zich een ontelbare
en

een

mooie

de

Rotterdam

weegt.
vonden
weder

gingen wij verder per wagen en wederom op drie mijl atstand
En al
dat wij doorreden.
wij weer een zeer fraaie stad, Schoonhoven,
na drie mijlen kwamen wij bij een mooie stad, van ook ongeveer 3000
Vandaar

haardsteden,
kant; daar

die men Gorkum

noemt,

en die het

einde

is van Holland

aan dien

gingen wij scheep. Daarop voeren wij een mijl te water op den Rijn
en de Maas, die zooals reeds gezegd is, tezamen stroomen.
En aan de linkerhand
is het land van Gelder en aan de rechterhand
is Brabant. En
van die rivieren
op

het

einde

van dien

mijl gingen

wij aan land

uit vrees

voor

den hertog

van

2) De Informaciegeeft 2733.
1) De Informaciegceft 1137.
2) Evenzoo oordeelt later GUICCIARDINI.
4) Ook dit cijter is zeer overdreven; de Informaciegeeft er 1198 op, daarbij zouden dan hoogstens
de 212 van Scheveningengevoegd kunnen worden.
) Waarschijnlijkverkeerd voor Orgau verbasteringvan Tergou, Gouda.
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zoo een plaats, gedie met zijn volk in de buurt was, en bereikten
Gelderland,
die niet mooi en niet groot is en toebehoort
aan den graaf
naamd
Workum,
van Hoorn.
Dicht daarbij was een schans en een sterke vesting (Loevesteyn)
van den
land. In de reeds genoemde
Koning, op de grens van het Geldersche
en
stad Rotterdam
op het geheele verdere eiland meer
zijn meer dan 300 schepen
overnachten
dan 1000. In die dagreis dat wij in Workum
legden wij 13 mijlen af.
vertrokken
Van Workum
wij in een wagen, na de mis gehoord te hebben,

katholieken

in een dorp Loon, op vier mijl
voor het middagmaal
25 Juli en kwamen
in
weer
ons
vervoermiddel
en na drie mijlen
afstand. Na den maaltijd stapten wij
welke behoort
aan den graat van
bereikten
wij een zeer mooie stad, Breda,
2000 haardsteden
en
wij. Die stad heeft ongeveer
Nassau ; 1) daar overnachtten

den

der parochie is. Rondom deze
wij zagen er een mooie kerk, die de hoofdkerk
en zwaar getakte
boomen en in elk van deze zijn wel vijf of
staan zeer groote
zoodat
zes reigernesten,
daar ontelbare
jonge en oude reigers waren, wat een
mooi
En
die
bijzonder
gezicht , opleverde.
op de daken der huizen tegenover
En als de jongen groot zijn gaan zij
boomen waren ook nesten van die reigers.
heen, en na een jaar keeren zij terug, om op die plaats weer een nest te bouwen,
zonder
dat de menschen
van die stad hun eenig kwaad doen ; zoodat men zou
kunnen zeggen dat daar meer reigers zijn, dan in tien andere plaatsen te zamen.
van ons geleide dat
Hier bleven wij den geheelen 26 Juli in afwachting
wij naar Zeeland overstaken,
gebleven was in Bergen op Zoom, dat 8 mijlen
van de stad Breda verwijderd
ligt. Wij zagen er het paleis 2) van den genoemden
een heel grooten tuin, voor drie vierden beplant
van
Nassau
zeer
fraai
met
graaf

toen

en zoo goed onderhouden,
zooals dit land ze voortbrengt,
dat
in
ook
zou
worden
Italic."
hij
geprezen
3)
Van Breda ging het te paard verder naar Antwerpen
en vandaar na 66n
om
en
ten
naar
dat
men
zeerste
bewonderde.
Mechelen,
zijn aanleg
dag
gebouwen
Het van buiten
niet zoo aanzienlijke
paleis van princes MARGARETHA, maakte
met _vruchtboomen

van

binnen

gebonden

een
boeken

aartshertogin
in
bestelde

en

zeer

goeden
werd zeer

haar

Mechelen

indruk.

Vooral

geroemd,

ook

gestorven
gemaal,
aantal
een groot

de

bibliotheek

de marmeren

met de met zorg
van de
borstbeelden

EUGENIUS VAN SAVOYE. De kardinaal
daar deze hier zoo voorkruisbogen,

III van Nassau, geb. 12 Jan. 1483, neef van graaf ENGELBER'r
II heer van Breda(f 1504),
1) HENDRIK
en erfgenaam van diens Nederlandsche bezittingen; veldheer van KARELV, 14 Sept. 1538 te Breda. Zie
over hem J. ARNOLDI:Gesch. der Oranien-NassauischenLander und ihrer Regenten II, (Hadamar r8oo(blz.
2i4-23r. E. MiiNCH,Gesch, des Hausen Nassau Oranien III (Aachen en Leipzig 1833)blz. 162-219. (P.)
Mencia de
I) Zie over het kasteel: KALF, de Baronie van Breda en ook lROESTv. LIMBURG,
Mendoza.
I
3) Hier volgt weer voor een gedeelte slechts een overzichtVan het verhaal.
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werden.
Den volgenden
dag ging men naar Brussel. I) Daar
gemaakt
treffelijk
met het ervoor liggende plein en de fonteinen.
men het Raadhuis
bewonderde
Dan het groote paleis des konings, met het park en de kunstig aangelegde tuin.
Ook bezag men het paleis van den Graaf van Nassau.
waar juist een groot
tapijtweverij,
was : "Yaus LEO", zoo lezen wij,
kapel van
"laat in Brussel 16 tapijten maken, die, zegt men, voor de Sixtijnsche
Rome
bestemd
te
van
het pauselijk
zijn; grootendeels
zijde en goud
paleis
ieder stuk kost 2000 gouden ducaten. Wij waren ter plaatse waar zij
geweven;
werden, om daaraan te zien werken en zagen 66n voltooid stuk, waarop
gemaakt
Een

Rome

voor

ander

bezoek

bestemd

gold
kunstwerk

de

beroemde

onderhanden

hoe Christus den H. Petrus de sleutels overgeeft;
is voorgesteld
dacht dat hiernaar te oordeelen dit het mooiste
en de Kardinaal

dit is z66r fraai
zoodanige werk

ter wereld zou worden."
stad van alle. 3) Het groote
Den 3 ? Juli ging men naar Gent, de grootste
der VAN EYK'S wordt door de Italianen
altaarstuk
vandaar bezocht
bewonderd ;
men echter te weinig tijd had. Men bezocht er toch nog
men Brugge, waarvoor
de

hoofdkerk

hoedenfabricage.
naar de zeekust

en

maakte
Deze

met

laatste

kennis met de lakenindustrie
en de
waardeering
was de beste ter wereld. Van Brugge ging men
tot Duinkerken
langs het strand, een heel bijzondere

en vandaar
schoon" vonden. Bij het verlaten der
die hem "wonderlijk
de
voor
Italianen,
weg
nu een algemeen overzicht van
vlecht DE BEATES in zijn reisverhaal
Nederlanden
dat gebied.
- en daarmede
bedoelt hij ook de noordelijke Nederlanden "Vlaanderen

terrein ligt, zijn
is geheel vlak en voorbij Brussel, dat gedeeltelijk
op bergachtig
hoewel er in het land eenige rivieren
er nergens meer vanzelf loopende bronnen,
in de kuststeden
waaronder
die
en op het eiland
Men
heeft
overal
pompen,
zijn.
zilt water geven. Men gebruikt er karren
Zeeland en in Holland zacht, eenigszins
met vier wielen, die wel viermaal zooveel
Duitschland,
namelijk
groote
kunnen als de wagens die in Lombardije
De
waren vervoeren
gebruikt worden.
in
het
mooie
hebben
steden
algemeen
straten, pleinen en
zijn zeer zindelijk,
kerken. Vele huizen hebben een tuin met verschillende
planten: rozen, anjelieren,
de
zeer in zwang;
aan
druiven
kruisbessen
lavendels of nardus,
en bij gebrek
zijn

als

in

Reise durch die Abendlande in den Jahren 1445, 66 en 67, uitgeg.
1) Vergelijk L. v. ROZMITAL,
blz, 23 en 149. Ook Kaufmann A. DuRER,Freiburg 1887, blz. ii,
SCHM&LLTR
A.
1844)
(Stuttgart
door J.
vlg.; DüRERnoemt bijna dezelfde bezienswaardighedenop als de Italianen. (P.)
Das hausl. Leben der europ. Kulturvolckervom
2) Zie over de tuinen der i6de eeuw: A. SCHULTZ,
Mittelalter bis zur zweiten Halfte des 18 Jahrh. (Munchen,1903)blz. q5 en vlg. (P.)
3) Zie P. TAFUCt'sReisen blz. 5i5, die Gent een der grootste steden der Christenwereldnoemt; zie
.
t. a. p. blz. 35 en 152. (P.)
ook L. v. ROZMITAL
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er zijn weliswaar vele prieelen in de tuinen en in de straten voor de huisdeuren
maar die dragen bf in het geheel geen vruchten bf slechts
met druiven begroeid,
late en harde zonder smaak; eetbare druiven zijn er niet, daar zij geen gelegenheid hebben
De

om rijp te worden.
huizen hebben

meeste

en overigens
muren van
voorgevels
in
er
baksteen
zijn
Mechelen, Brussel, Gent,
Antwerpen,
steden
vele
en
enkele
andere
huizen
groote
geheel van steen en goed
Brugge
trouwens
die
van
hout
hinderen
het
onderhouden,
oog volstrekt niet, integendeel,
in
De
de
een
de deuren, vensters
vertrekken,
betimmering
verlustiging.
zij zijn
dat
aan
hout
er
zichtbaar
wordt
van
eikenhout
en wat
is,
gemaakt,
overigens
het is sterk en zeer geschikt
van een lichtgrijze kleur is en gevlamd als kamelot;
De bedden
niet
als
in Duitschland,
ook met
voor bewerking.
zoo
zijn
groot
als in Duitschland.

houten

Toch

voort rondom
versierd en aan de bovenzijde
met gebeeldhouwd
gevuld,
eikenhout.
En
worden
zoowel
in
als in
inderdaad
bewerkt
Duitschland
en 4 jour
in steen als in hout zeer fraai gemaakt, hoewel
beeldhouwwerken
de Nederlanden
veeren

is (sic) ; in Italic is er wel wat, maar dat gelijkt
geen eikenhout
gebruikt wordt, dat overzee uit Rusland
geheel niet op dat, wat in de Nederlanden
of van de bergen komt; nergens wordt het zoo goed bewerkt als in Vlaanderen,
ziet en die zeer mooi zijn.
vooral voor de kasten, die men in alle vertrekken
Aan de zeekust heeft men, zooals reeds vermeld werd, overal eb en vloed,
er in Duitschland

ook in de rivieren en kanalen.
De daken [der kerken] zijn in den regel gedekt met een soort plaatjes van zwarte
wordt en die werkelijk
steen (leien) 1), die aan de oevers van den Rijn gevonden
van
een
als
kleur
echt
lood.
Zoowel in Duitscheen mooie en goede bedekking
is,
land als in de Nederlanden
zijn de kerken in den regel van gewelven voorzien,
van

de

meest

soorten en de meest mogelijke verscheidenheid
van
eigenaardige
met mooie
Bovendien
zijn er overal zeer hooge, spitse kerktorens

gewelfribben.
Hunne uurwerken 2) loopen van
klokken.
en v66rdat de uren geslagen
middaguur;
te maken, 'n zekere aanslag
opmerkzaam

12 uur tot

12 uur, beginnende
met het
worden, klinkt om de menschen daarop
op de klokken, in een vaak welgestemden

in vele plaatsen worden op die wijze ook de halve uren aangegeven.
drieklank ;
3)
en in de Nederlanden,
zooals in alle noordelijk gelegen landen,
In Duitschland
bevonden
wij in den zomer de nacht een uur korter dan in Italic. In alle kerken
de

Nederlanden

andere

versieringen

in

en goed bewerkte lezenaars en
zijn in het koor armlichters
van de altaren en kapellen van geel koper, dat hier rijkelijk

1) Verg. M. HEYNE,Funf Bucher deutscher HausaltertumerBd. I, blz. 211 (P.).
La vie privee d'autrefois. La Mesure du temps en A. SCHULTZ
a. w. blz. 84 (P.).
2) A. FRANKLIN,
a, w. biz. 84 (P.).
3) Het eerste carillon schijnt in 1483in Aalst gemaakt te zijn. SCHULTZ
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maakt men van een
Ketels,
potten,
pannen en alle keukengerei
dergelijk metaal, dat uit Engeland komt, waar het in groote hoeveelheden gevonden
handel ermede wordt gedreven.
wordt en waar een uitgebreide
in groot aantal, maar weinig
en schapen
bezitten
de bewoners
Koeien
is.

voorhanden

dan in
zijn veel grooter
de meeste zijn zwart en
rood gevlekte,
Duitschland,
2) er zijn
en
ook
met
kleine
vlekken,
grijze
muskuskleurige
wit; sommige
geheel zwart,
wat er zoo mooi uitziet, dat men bij zulke dieren niets mooier zou kunnen wenschen. De schapen hebben zoo fijne wol, dat zij eruit ziet als zijde. De boeren
is ook een soort die gelijkt op smeerkaas,
maar
maken
goede kaas, daaronder

geiten.

De

weiden

zijn

verrukkelijk ?)
slechts
weinig

De

koeien

die niet geheel versch doch eenige dagen oud gegeten wordt; er is ook nog een
kaas die zij gaarne eten, en die, naar wij vernamen althans,
andere,
groene
met de sap van verschillende
welriekende
in Duitschland
kruiden geevenals
De paarden en lastdieren
smaakt.
en die zeer pikant
maakt wordt,
zijn zeer
behalve dat zij zindelijk zijn
groot, vooral in Holland. Hier zijn de menschen,
en hun lichaam, zoo angstig bezorgd, de vloeren in de huizen
op hun kleeren
niet vuil te maken, dat zij voor alle deuren doeken hebben om de voeten af te
met zand bestrooien.
veegen, en dat zij de kamervloeren
een huis een jongen geboren wordt, dan wordt tot teeken daarvan
Wanneer'in
aan de deurklopper
(die men hier aan alle huizen heeft) een zakdoek gebonden;
al zou hij duizend menschen verschurk en misdadiger,
en wanneer de grootste
naar de kerk gegaan
moord hebben, in zoo'n huis vlucht, voordat de kraamvrouw
in
Italid
is
binnen
wat
zooals
ook
40 dagen gebeurt, dan is
is,
gewoonte
hij daar veilig en het Gerecht kan hem niet grijpen,
en in Holland
In de Nederlanden
groeit veel kool, 3) vooral savoyekool,
worden de kolen, naar men zegt, soms wel zoo groot, dat een mensch aan een
als in Duitschland,
enkele genoeg te dragen heeft ; en zoowel in de Nederlanden
om het 's winters,
zich van groote voorraden
daarvan, ingezouten,
land met sneeuw bedekt is, op verschillende
wijzen toebereid

voorziet

men

wanneer

het geheele

te eten.
gewoonlijk
op het hoofd zeer fijne sluiers, die in
Holland of in Kamerijk gemaakt worden. Zij dragen nauwe rokken, waardoorheen
zich afteekenen,
meest van zwarte serge, over een onderrok;
de lichaamsvormen
De

vrouwen

dragen

1 Evenzoo GUICCIARDINI
(P.)
a) Verg. FORER,Tierbuch n6 a aangeh. bij HEYNKa. w. blz. 167.(P.)
3) Vergel. HEYNEa. w. II blz. 68 vlg. (P.)
: Gesch. der Erfindungen,Leipzig 18o5,
4) Zie over de geschiedenis van de zuurkool: BECKHAHZur
V y II9 en vlg. (P.)
A*
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en

aan het werk gaan, dan nemen zij de rokzoomen
van voren en
en
aan
een
die
daarvoor
aan
den gordel
die
haak,
op
bevestigen
zij
Zij zijn over het algemeen
groot, en bovendien frisch en gezond, blank
dragen.
en rose, van een levendige gelaatskleur,
zonder dat zij poeder of kunstmiddelen
van twee duim hoog ; verder
gebruiken.
Zij dragen fijne kousen 1) en pantofteltjes
die
slechts
schouders
oude
de
vrouwen dragen soms ook
bedekken ;
manteltjes
met een geplooide kap, die vooraan een kwast heeft, gelijk aan
lange mantels,
wanneer

zij

van achteren

de

dracht

onzer

vrouwen

in Bari ;

van zwarte
lange mantels
Italiaansche
Franciscaners,

de deftige
met plooien

serge
en dat,

is zeker

dames
achter

dragen ook
zooals de
van de schouders
en edelvrouwen

een mooi

en gepast kleedingstuk.
2)
als in de Nederlanden,
Men kan echter niet ontkennen,
dat zoowel in Duitschland
hetzij door het gebruik van boter of door dat van bier, 3) de vrouwen over het
slechte tanden hebben, maar geen kwalijk riekenden adem, daar zij gezond
algemeen
maar wanneer een dier schoone juffers
goede maag hebben;
goede tanden heeft, dan mag men gerust zeggen dat zij alle andere schoonen in
zoowel als in de Nederlanden
schoonheid
overtreft. 4) In Duitschland
zijn er ten
van het veelvuldig
talrijke leprozen,
gevolge
gebruik van boter en melkspijzen
zijn

en

een

zeer

die, evenals in Italic, buiten de steden wonen. 3)
De inwoners plegen zekere aarde inplaats van kolen te branden ; 6) die is
in groote hoeveelheden
aanwezig en brandt zeer goed.
De wijn is wel duurder dan in Duitschland,
maar toch zijn in alle herbergen
witte
en
te
Men
roode
soorten
eet
vleesch, 7) kippen en
goede
voortreffelijk
krijg.
Voor de toebereiding
der spijzen
niet veel snippen en fazanten.
talrijke konijnen,
gebruikt

men

van
inplaats
de Kardinaal

niet hebben, altijd
olie, die zij, behalve
notenolie,
twee koks medegenomen
had, van wie een steeds

Daar
boter. 8)
met den fourier vooruit reisde om het verblijf voor te bereiden, behoefde noch
zelf gekookt
te eten wat de landslieden
hij, noch zijn tochtgenooten
datgene
slechts
om het te proeven at men een paar maal in Duitschland
en in
hadden ;
Vlaanderen
vleesch en visch, op de landswijze;
het smaakte echter niet zoo goed

Hausl. Leben, biz. 230. (P.)
1) Verg. SCHULTZ,
2) Verg. het relaas van QUIRINI,bij ALBERI,Relazioni I, 1, i3. (P.)
3) Verg. A. KAMPEN,Gesch, der Niederlande I blz. 207. (P.)
ed. 1581 blz. 39 en 44. Ook M. J. SANUTO,
Diarii XX blz. 441-442. (P,)
(0) Vergel. GUICCIARDINI,
5) Verg. Over de melaatsheid in de Middeleeuwen HEYNEa. w. I blz. 298 en vlg. en 166; ook F.
Bilder a, d.
VETTORI,Viaggio in Alemagna, Parigi 1837,blz. 225; SCHULTZ
a. w. blz. 100 en KAUFMANN,
Rheinland. Kulturgesch. Skizzen1884,blz. 49 en vlg. (P.)Zie ook Schevikhavenin Oud Holl. XXVblz. 97 vlg
6) Verg. QUIRINIbij ALBERI,RelazioniI, 1, 12. (P.)
Diarii XX blz. 442. (P.)
7) Zie SANUTO,
8) Verg. QmRtNit. a, p. (P.)
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waar men betere methoden
als in Frankrijk,
heeft om de spijzen op duizenderlei
.
manieren smakelijk
te
disschen.
op
1)
De huizen in vele dorpen
en steden,
die uit natuursteen
en baksteen
de
betreft
wat
vensters en
schoorsteenen,
gebouwd zijn, gelijken op
Italiaansche,
De
om ruimte te sparen,
deuren.
alle als wenteltrappen
trappen
zijn echter,
als
gebouwd, maar zeer goed bewerkt. 2) Zoowel in Duitschland
is er geen boerendorpje,
hoe klein ook, dat niet een kwadrant
aan te wijzen onafhankelijk
van het zonlicht, kunstig gemaakt
en raderwerk,
evenals uurwerken,
zij slaan echter niet. Ook is
Het

in de Nederlanden
bezit om de uren
met tegenwichten
overal een kerk.

linnen 3) van Holland
en Kamerijk
wordt grootendeels
in de
gemaakt, die daar in grooten getale zijn. Van hennep, die niet
de Italiaansche,
maar bijna zoo zacht als ons vlas, maken zij voor
een tweede-soort
linnen ncemen, dat
linnen, dat zij half-Hollandsch

fijne
vrouwenkloosters
zoo

is

als

huisgebruik
wat grover

en

niet

zoo

breed

is.

Zulk linnen

wordt

overal

in de Nederlanden

in de grootste
hoeveelheid
echter in Holland, waarom de
wordt.
valt
genoemd
Daarbij
op te merken, dat, wanneer
vlas en hennep niet uit Rusland en andere landen ingevoerd
werd, het in het land
zelf groeiende
linnen maken zij
na
Dit
niet
zou
dekken.
de
behoefte
bij lange
zoo blank door helder water, terwijl zij het 's nachts onder den blooten hemel
het mooiste
gemaakt,
stof ook naar dit land

en overdag in de zon op matten liggen
wordt weder met helder en koud water

zij het telkens als het droog
Het vlas en de hennep hekelt
overgieten.
is en dan laat men het liefst in modderig
stillaten,

terwijl

men, wanneer het nog vrij groen
staand water rijpen. 4) Wanneer
de vrouwen met het werk van het vlas en
hekelen bezig zijn, dan is het gewoonte
dat vele van haar tezamen in de
dansen
de
en
en de
reizigers aanhouden,
terwijl zij hen de stijgbeugels
met vlas samenbinden
en ze niet loslaten, voordat zij haar een drinkgeld

hennep
straten
beenen

geven.
hetgeen zij op deze wijze bij elkaar krijgen verschaffen zij zich na afloop van
het hekelen en bereiden van het vlas een vroolijken
dag.
De eigen taal der Nederlanders,
die overigens
bijna allen ook Fransch
Van

spreken
kunnen, is veel zachter dan de Duitsche en in vele woorden
zoo
dat zij elkaar wederkeerig
niet goed verstaan
kunnen.
zij,

verschillen

1) Over de voeding in Duitschlandtot aan de i6de eeuw handelt HEYNEin het tweede deel van zijn
reeds aangehaald voortreffelijkwerk. Voor Frankrijk zie: A. FRANKLIN
Vieprivéed'autrefois,La Cuisine(1888),
a. w. blz. 295 vlg. (P.)
Les sepas (188g)en Vari6t6sgastronomiques(x8gi). Vergel. ook SCHULTE
Voor Nederland zie BAUDET:De keuken in de middeleeuwen.
a. w. blz. 123 (P.)
2) Zie SCHULTZ
3) Vergel. QUIRINIt, a. p. I, II (P.). Zie ook Posthumous,De LakenneringI, hoofdstuk en de daar
aangeh. litteratuur.
Gesch. des Deutschen
) Zie HEYNE,a. w. II blz. 76 ; III blz. 221-222; vergel, ook JANSSEN-PASTOR:
Volkes 1 17-18blz. 357 vlg. (P.)
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Het

is in deze streken

bier

beter
Er

dan het Duitsche

bestaan

hier tallooze

en het wordt
windmolens.

in zeer
Er zijn
zeevisch

hoeveelheden
gebrouwen.
groote
hier vele morellen,
pruimen, peren, noten en hazelnoten;
1) zeer goede
en
zeer
zwarte
mosselen
van allerhande
zachte, zij het dan ook niet zeer
soorten;
vooral
steur en zalm 2); dan tarwe, rogge en
veel riviervisch,
oesters;
groote,
veel peulvruchten,
behalve
erwten. Den
overvloed;
grauwe
waren het koren en de haver nog niet rijp.
loden Augustus
kwamen verging er bijna geen dag, dat het
Sedert wij in de Nederlanden
ons de Juli en Augustusmaanden
leken als
of stormde,
zoodat
niet regende
hadden
reis
slechts
de
in Rome; waarlijk
November
wij
op
geheele
vijf of zes
haver

warme

in

grooten

in

dagen :

en

Spiers,
overmate

drie

v66r

Sint

en drie erna; toen was het zelfs
overdag en snachts, erger dan wij
overigen tijd echter werden wij in

Jan

heet, ondragelijk
den geheelen
gehad hebben;
warmte
door
enkel
de
gehinderd.
opzicht
geen
en vol toewijding
zoowel in opper-DuitschDe menschen zijn goedhartig
en bovenal eerlijk, zoo, dat als hun al het goud der
land als in de Nederlanden,
De herbergen gaan
wereld in huis geworpen
werd, zij het niet zouden aanraken.
zelfs
door voor de beste, en de vrouwen zijn zoo flink, dat zij zaken besturen,

buitengewoon
het ooit in Italic

en alles zelf doen; en bij het koopen op de markten
hebben
beheer
geldelijk
en bij het openlijk uitoefenen van allerlei bedrijf
zoowel als bij het verkoopen,
bezig3).
zijn mannen en vrouwen zonder onderscheid
naar
de
reeds
v66r dag en dauw, ook op werkkerk,
Zij gaan ijverig
niet vol; en zoowel
dagen, en zelden zijn deze in de uren der godsdienstoefening
en kapellen staan talrijke houten
in de schepen der kerken als in de aanbouwen
zooals men die ook in de publieke scholen vindt, en vele daarvan zijn
banken,
eigendom, zoodat niemand dan de eigenaar ze gebruiken mag. Niemand
persoonlijk
loopt in de kerk rond, en nog minder staat men er te babbelen, zooals in Italië.4)
die de beschikking
hebben
over een altaar, of die
En er zijn vele vrouwen,
is
wel
in
haar
bezlt
dit
niet goed te keuren,
van heiligen
relikwieen
hebben;
van het vrouwelijk
aan de groote vroomheid
maar men kan het toch toeschrijven
geslacht

en het goede

geloof

van dit volk.

In alle parochiekerken

worden dagelijks

t. a. p. blz, 9. MEINERS,
1) Vgl. GUICCIARDINI
Vergleichung der Sitten II, blz. 83 vlg, (P.)
t, a. p, blz- 321. (P.)
a) GUICCISRDINI,
t, a. p. blz. 44. Zie ook PIAGET,Martin Ie Franc
3) Verg, QUIRINI,t. a. p. I 1, 13; GUICCIARDINI,
(1988)blz. 17, en Ltlzlo, II lusso di Isabella d'Este, (Roma 1896)blz. 32 vlg. (P.)
4) Over den godsdienstzinen de zedeiijkheid der Nederlanders oordeelt QUIRINIin zijn relaas van
:506 eveneens zeer gunstig (t. a. p. blz. 13-14). Ook J. BuTZSneI3,Wanderbiichlein (Chronica eines
ahrenden Schiilers: herausgegeb. v. J. BECKER,Regensburg 1869)is er, blz. 146, bij een beschrijvingvan
Deventer over uit, hoe vroom daar de bewoners waren, en hoezeer zij op hun godsdienstprijs stelden. Evenzoo SANUTO
t. a. p. biz. 742 over Dordrecht (P.)
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eene ter eere van den heilige van den dag en
gezongen,
en
iederen
avond wordt het Salve gezongen. Er is
afgestorvenen
heeft van 10 tot 12 jaar. De priesters
geen kerk die niet een menigte koorknapen
lezen zeer lang over hun mis, waarbij zij in verschillende
dingen van de Italianen
en zij lezen zoo zacht dat niemand het verstaat,
zij laten zich noch
afwijken;

minstens

twee

een

voor

door

de

missen

de

noch door

misdienaars,

elke mis, besprenkelen

andere

zij alle omstanders

personen antwoorden ;
met wijwater."

aan het

slot van

in deze algemeene
waarlijk bijzonder veel, dat
beschouwing
ook al moeten wij er niet de oogen voor sluiten, dat deze
ons belang inboezemt,
en de zelfs
zoovele andere, van sterk te generaliseeren
de
fout
maakt
van
reiziger
die hem op zijn weg troffen voor eigen
min of meer toevallige bijzonderheden,
Er

is, vooral

zijn ook verschillende
algemeene
In ieder geval is hetgeen hier over
en eigenaardigheden
trekken
goed gezien.
van "Land und Leute",
onze landaard gezegd wordt, wel de oudste karakteristiek
die in de litteratuur
bekend is. Ten opzichte van enkele dingen zijn er in de zoo
der Venetiaansche
wel uitlatingen :
Relazioni
dat van
gezanten
belangrijke

aan

alle steden

en dorpen

te verklaren.

Toch

haalt
QUIRINI uit Iso6 bijvoorbeeld
oordeel
meer voor een zeer gunstig
Ook verspreid
van de Nederlanders.

PASTOR telkens ter adstructie
aan, onder
over den godsdienstzin
en de zedelijkheid
in allerlei verhalen,
vindt men zoo hier
van
kardinaals ijverigen
des
algemeene belangstelling

wat, doch de waarlijk
missen wij daarbij toch.
secretaris
Er zijn ook in het vervolg

en daar

van het reisverhaal

nog enkele voor de lezers
aan die belangstelling
te danken,

zeker belangwekkende
dit tijdschrift
gedeelten
ook
de
zullen
daarom
tot het einde van hun tocht vergezellen,
wij
reizigers
op dezelfde wijze als wij het begin ervan hebben medegemaakt.
Van 5 tot 8 Augustus
verbleef men in Calais, vanwaar men naar Engeland
had willen oversteken,
wat echter uit vrees voor de in Londen hevig heerschende
zweetkoorts
werd opgegeven.
Men trok dus naar Rouaan, waar koning FRANS
van
en

Den koning beschrijft
werd de kardinaal hoffelijk ontvangen.
juist toefde. Natuurlijk
als
is
van
BEATIS
ons
DE
volgt : "de koning
groote postuur, met een mooi gelaat
en zeer vriendelijk,
ofschoon hij een groote neus heeft
en welgevormd,
opgeruimd
al te dunne beenen
en naar het oordeel van velen, vooral van onzen kardinaal,
voor zoo'n groot lichaam."
Men
wordt,
Dreux

reisde

nu naar

Parijs, waarvan een interessante
beschrijving
gegeven
en keerde vandaar weer naar de provincie terug over St. Cloud, Montfort
naar Lisieux en vandaar naar Caen en Bayeux, welks schoone kathedraal
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bewonderd
voerig

dan

werd ;

naar

de beroemde

bedevaartskerk

St. Michel, welke uitbinnen, waar verschillende

trok men Bretagne
wordt. Daarna
Den 3den October kwam men te Nantes, den 8sten te
werden.
ging men den loden naar Amboise, waar een bezoek gebracht
aan den grijzen LEONARDO DA VINCI, "meer dan 70 jaar oud en de voor-

besproken
bezocht
plaatsen
Tours.
Vandaar
werd

schilder van onze dagen;
drie
treffelijkste
hij toonde aan den kardinaal
een van zekere florentijnsche
dame, naar het leven geschilderd
stukken,
van JULIAAN DE MEDICI, dan een van Johannes
den Dooper, en
drang
met het kind, staande in het hart van de Heilige Anna,
de Madonna

schilderop aaneen van
allervol-

nu

in de rechterhand
hoewel hij
eene verlamming
maakst,
heeft, zoodat er nu
niet heel veel meer van hem verwacht kan worden.
Hij had een Milaneeschen
ofschoon
En
meester LEONARDO niet
voorzegde
leerling 1) die vrij goed werkte.
kon

teekenen
gemaakt,
ledematen,
meer dan
zooals

met

schilderen

en anderen
vooral in
de
ik

zulk een genot als hij gewoon was, toch ging hij door te
te onderwijzen.
Die edele meester had een anatomischwerk
met de beoefening
van de schilderkunst
verband
over de

zenuwen,
gewrichten,
kan vertellen,
zoowel

dat nog nooit

door

iemand

aderen,
spierverbindingen,
van mannenals van

anders

gedaan is. Hetgeen
studies
anatomische

ingewanden

en

vrouwenlichamen,
wij allen met eigen
gemaakt van meer

en hij heeft reeds
oogen gezien hebben;
als vrouwelijke
lichamen van elken leeftijd. Hij heeft ook
zoo
dan 30
mannelijke
en andere dingen,
over den aard van het water, over verschillende
werktuigen
alle in de landstaal,
tallooze werken geschreven,
zooals hij vertelde,
die, als zij
in het licht komen, zeer nuttig en gezocht zullen wezen."
Van Amboise ging men naar Blois, waar men de rijke bibliotheek
vandaar naar Lyon, de mooiste stad van Frankrijk
slot bezag;
koninklijke
de

die

hen

aantrok

door

het Italiaansche

element

op het
volgens
dat haar

bijzonder
reizigers,
en dat waarschijnlijk
aan de vele Italiaansche
vertoonde
stadsbeeld
kooplieden te
Vandaar ging het door de
danken
was. Wel 14 dagen bleef men in Avignon.
vanwaar
men over Nizza Italie bereikte.
en naar Marseille,
Provence
Bij het
de
een
afscheid nemen van Frankrijk,
schrijver
tamelijk uitvoerige algemeene
geeft
die hij er vond. Vooral de zeden en
van het land en de gewoonten,
deelen
der
verschillende
afzonderlijke
beschrijft hij, met wat hen ondergewoonten
adel en
Ook de positie van den Franschen
en wat zij gemeen hebben.
scheidt
de slechte toestanden
onder de plattelandsbevolking
tegenover
zijn levenswijze,
schildering

behandelt
hij uitvoerig.
Van de reis door

Italic

valt

niet veel mede

te deelen.

Interessant

is echter

DEVILANIS
MELZI bet zou z. i. echter ook BATTISTA
1) PASTORmeent, dat dit ws. is FRANCESCO
kunnen wezen.
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van den door den schrijver
van een bezoek aan het Avondmaal
vermelding
bewonderden
te Milaan; immers hij
LEONARDO in het Dominikanerklooster
het begint bedorven te worden,
acht het kunstwerk
"maar
allervoortreffelijkst?
de

zoo

van den muur, of door een andere ramp."
vochtigheid
tijdens het leven van den meester was dus reeds het bederf begonnen t
Den x6den Maart 1518 eindelijk was men te Rome terug. Men had

misschien

door

de

Italiaansche

mijlen afgelegd
ducaten uitgegeven,

en, de kosten der geschenken
hetgeen in de Nederlandsche

Nog
3576

medegerekend
ongeveer
munt dier dagen uitge-

16.000
drukt ongeveer 40.000 pond zou geweest zijn, gelijkstaande
met een waarde van
in
onze
en
een
wel
tweemaal
zoo
munt
91.200 gulden
hooge koopkracht.
1)
nog
zooals wij reeds zagen: de kerkvorst
kon dit best betalen.
Maar
Pastor vestigt er tenslotte
de aandacht
op, dat en de route door d'Aragona
gevolgd
met de

en

in III I

uitgegeven.

de

Carta

door

hem aangedane

rustplaatsen,
bijna steeds overeenstemmen
door
MARTIN
WALDSEEMULLER
Europae,
(Ilacomilus)
is deze kaart dus bij de reis gebruikt.
Allerwaarschijnlijkst

Itineraria

1) Volgens een tabel van wijlen den beer AUG.SAISEN.

Raffael

und

Lievens
VON

DR.

HANS

SCHNEIDER.

AS wundervolle
raffaelische
Bildnis des Czartoryski-Museums in Krakau steht zur Zeit wieder im Vordergrund
der Diskussion.
unerklart
wie die
(Abb.
I.) Ebenso
Persbnlichkeit
dargestellte
Bildes
Man hat
selber.
Odyssee genannt,
seinen Schicksalen
uber
Die
LIEVENS
versuchen.

nachfolgenden
die ratselvollen

ist auch
sie

die Geschichte

neuerlich

des
eine

geradezu
nur hie und da glaubt man von
wenige Spuren zu erkennen, die sich
hin verteilen.

denn

ganz Europa
Zeilen
wollen nun

im

Anschluss

an

ein

Bild

von

dieses Portrats etwas mehr aufzuhellen
Wanderungen
sich im HinBreite unserer Darstellung
rechtfertigt
und widersprechenden
die daruber
Angaben,
vorliegen;

Die ausfiihrliche

blick auf die verwirrten
dass fur die Hauptmeister
der italienischen
der Tatsache,
ferner auch angesichts
von den interessanten
TH. V. FRIMMEL'S
Malerei immer noch Einzelforschungen
wie
fur
die
hollandischen
des 17.
Arbeit
sie
eine
fehlt,
analoge
abgesehen
Verzeichnisse"
durch die "kritischen
HOFSTEDE DE GROOT's geJahrhunderts
leistet wird..
Im Jahre 1807 oder 1808 ist das Bildnis vom Fiirsten ADAM CzARTORYSKI
von der Familie GIUSTINIANI) und
in Venedig
gekauft (angeblich
(1734-1823)
das
Museum
im
Park
des Schlosses Putawy an der
das
in
Haus",
"Gothische
überführt worden. Anno 1830, zur Zeit der polsfdlich von Warschau,
Weichsel,
nischen

Revolution

kurze

Zeit versteckt,

kam es dann

nach Paris,

wo der Furst

Abb. I. RAFFAEL,Bildnis eines Unbekanuten. Krakau, Museum Czartoryski.
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1) Als dort im Mai i 848 die Revolution auch
nach London
wurde das Bildnis mit andern Kunstgegenständen
dieses bedrohte,
Dass
tatsachlich
wie
dem
es,
MtiNDLER 2) berichtet,
englischen Kunstgeflilchtet.
handler WOODBURN zum Zwecke des Verkaufs anvertraut
war, erfahren wir auch
Nur durch Vers?umnis
des damaligen
aus WAAGENS Biographie 3).
GeneraldirekLambert

das Hotel

erworben

hatte.

fur Berlin angekauft. 1 8 skam es wieder
nach
nach
um
zur
der
es
bis
Krakau,
Ueberfiihrung
Sammlungen
Paris, wo
1870,veruber die Geschichte
blieb. Das ist alles, was mit Sicherheit
des Bildes feststeht.
der Czartoryskis
noch nicht daraufhin
das Familienarchiv
durchforscht
Solange
VON
wohl kaum innert
OCHENKOWSKI mitteilte,
was nun, wie mir Dr.
ist,
sein Bewenden
nittzlicher Frist der Fall sein wird, - muss es dabei einstweilen
von
Seite
anderer
her gelange, das Dunkel etwas
haben.
Es sei denn, dass es
tors

OLFERS wurde

das Portrait nicht

vor 1807 umhullt.
bekannten
Reproduktionen
bringt uns
des Originales zu erfahren, nicht naher.
dem Ziele, etwas uber die Antecendentien
in A. VAN DYCKS italienischem
Eine sehr freie Nachzeichnung
Skizzenbuch
Er soll es
wird als die erste Kunde davon angesehen.
aus den Jahren 1621-27
aber
Passavant
deren Quelle
nicht anzugeben
nach alter Tradition,
weiss, sogar
wird wohl vom Stich des PONTIUS herzubesessen
haben. Diese Ueberlieferung

das die Schicksale
aufzuhellen,
Auch die Betrachtung

des Portrats

der danach

entstand und auch in
leiten sein, der im zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts
Da
eine
VAN DYKS Ikonographie
gereimte Unterschrift
figuriert (Wibiral
162) 4).
als
der Ausgangspunkt
zu
RAFFAEL als den Dargestellten
preist, so ist das Blatt
fiir die so zahlreichen,
ganzen
gleichfalls als sein Portrat bezeichneten,
oder teilweisen
unseres Bildes. Als solche hielten sie sich bis auf
Wiedergaben
sowohl als Portratierten
die Zeit, wo dann die moderne Skepsis den Urbinaten
stellen
in
wie als Maler des Stückes
beginnt 5 ).
Frage zu
betrachten

Vom
ZULIANI

Beginn
mit einer

NICOLA ANTONIOLI

von FELICE
datiert
der Umrisstich
19. Jahrhunderts
in
bei Sig.
wonach
sich sein Vorbild
Inschrift,
Venedig
befinde 6).
des

Direktor der
) Fur freundliche Mitteilungen hieruber bin ich Herrn Dr. H. v. OCHENKOWSKI,
ffrstl. Gemaldegalerie,sehr zu Dank verpflichtet.
V Zeitschrift fur bildende Kunst III 1868s. 300.
3) G. F. WAAGEN,Kleine Schriften, Stuttgart 1875 s. 32.
4) Der Stich nennt keine Vorlage. Es ist aber kaum n6tig, noch extra darauf hinzuweisen, dass ala
solche die eben erwdhnte Nachzeichnung (Abb. in V. DYCKnKlassiker d. Kunst" XIII Einleituug s. 21)
nicht in Frage kommt.
RAFFAEL,
5) Vgl. daruber GRONAU,
,Klassiker der Kunst" I, 4. Aufl.
6) NAGLER,Kunstlerlexicon XXII s. 351 No. 3. Ich kenne das Blatt nicht. Passavant schrieb versehentlich ZELIANI,welcher lapsus calami sich dann uber Nagler (a. a. O. XVI s. 439) in der Literatur forterbte. Den richtigen Hinweis auf ZULIANIverdanke ich der Freundlichkeit von Prof. Dr. HANSW. SINGER
n Dresden.
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aber, ausser einer in unserer Beilage ausfuhrlich besprochenen,
gemalte Kopien. Die eine kam 1852 mit der Sammlung BARBINIMuseum. Die andere, nicht gleichzeitige,
BREGANZE aus Venedig in's Stuttgarter
uber die ich nichts Naheres in Erfahrung
bringen konnte, soll sich in der 4caNun existieren

zwei andere

noch

zu Bergamo befinden 1). Solange keine praezisen Angaben
über
d<mia Carrara
dieser Kopien, sowie gute Photographien
das Alter und die Vorgeschichte
davon
ob die eben erwahnten,
feststellen,
vorliegen, lasst sich auch nicht mit Sicherheit
und gestochenen
gezeichneten
wirklich nach dem Krakauer

Reproductionen
Original

angefertigt

des VAN DYCK und ZULIANI auch
sind.

Im Hinblick auf den Stich des PONTIUS ist neuerdings von Gronau vermutet
worden, das Bild musse sich einige Zeit im Norden befunden haben, eine Hypowert ist 2). Wir wissen nichts von einer Italienreise
these, die ernster Erwagung
Vorbild
das Originalgemalde
nicht
direktes
war, so
eine
ausfuhrliche
von fremder
mtisste dies dann
ungew6hnlich
Nachbildung
hat.
Hand gewesen sein, die ihm hier vorgelegen
ein Umschlageplatz
fur italienische
Nun sind aber die Niederlande
Kunst
in ungleich h6herem Maasse gewesen, als das heutzutage
gew6hnlich angenommen
Stechers.

dieses

Wenn

schon

wird.

hiefur. Kaum minder als in Antwerpen
Zeugnisse
sprechen
in Amsterdam
allerlei Agenten
und Handles nach dem kaufZudem
boten
nicht
nur Auktionen reichliche
und kaufkrdftigeti
England.

Mannigfache
auch
vermittelten
lustigen

Bilder zu Gesicht zu
fur die hollandischen
Kunstler,
gute italienische
Gelegenheit
in
sich
die Hintergrtinde
Auch
Privatbesitz
befanden
bekommen.
k6stliche Stjcke;
lassen das erkennen. Und so ist es
mancher niederlandischen
Interieurdarstellung
wenn der junge REMBRANDT und sein Freund LIEVENS
auch durchaus verstandlich,
dem CONSTANTIN HUYGENS die vom ihm so missbilligte Antwort gaben, sie hatten
in Italien n6fig, es sei von dessen Kunst genug Gutes hierzulande.
Studienzeit
die bekannte
bose Affare, die der Amsterdamer
Nun haben allerdings
GERRIT UYLENBURCH mit dem Grossen Kurfursten
Kunsthandler
gehabt, und die
die Qualitat des
von HOUBRAKEN 3) hieran gekntipften
allgemeinen
Betrachtungen

keine

damals

in Holland

befindlichen

Besitzes

an italienischer

Kunst

ftir unsere heutzu-

davon etwas in Misskredit
Aber sicher ist doch des
gebracht.
Vorstellung
LOPEz ?Raed ende
vorhanden
immer
ALFONSO
noch' genug
gewesen!
van
Cone
Mat
der am 9. April
ordinaris
van Vrankryck"
Mr. d'Hostel
Zijne

tagige
Guten

1)
s)
3)
4)

PASSAVANT,
Raphael d'Urbin, Leipzig 1839 II s. 123 f. und Paris 1860 II s. 96 ff.
Zeitechrift . bild. Kunst N. F. 26 (1915)s. 146.
in Oud Holland XXXIV (1916)88 Pf.
Groote Schouburg II zg3 ff. und BREDIUS
Amsterdam igi5, I. Aufl. s. 66 f.
F. LUGT,Wandelingen met REMBRANDT,
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Auktion aus dem Nachlass des LUCAS VAN UFFELEN
1639 auf der bekannten
RAFFAELS Castiglione
erstand, war auch der gl3ckliche Besitzer von TIZIANS sog.
Ariosto (London).
Namentlich
auch 1650 und 1653, bei der durch die Revolution
verursachten
des
nahmen Amsterktiniglich englischen
Kunstbesitzes,
Liquidation
damer
Sttick zu sichern. 1)
Sammler die Gelegenheit
war, sich manch herrliches
Kann damals vielleicht nicht auch unser RAFFAEL in die Niederlande
gekommen
sein und auf LIEVENS
GRONAU's

tiefen

Eindruck
wird

gemacht haben ? 2)
nun durch ein weiteres

Moment gesttitzt:
Das
Hypothese
ein merkwtirvon JAN LIEVENS, das sich
Portrat
eines unbekannten
Herrn
in
Krakau
auch
des
Zufalls
befindet.
2.
Besitzer:
Prof. Dr.
(Abb.
diges Spiel
lassen einen nahen
GEORG Graf MYCIELSKI) 3). Die beigegebenen
Abbildungen
ohne weiteres
Zusammenhang
Charakteristisch
ist,
Analyse.

erkennen
dass

sich

und

entheben

uns

einer

eingehenden
nicht etwa nur
sondern auch
erstreckt,
ist gefolgt: die Hellig-

die Uebereinstimmung

die Pose des Dargestellten,
allgemeine
Anlage,
im Bildganzen
auf Einzelheiten.
Auch der Lichtverteilung
zum dunkelglänzenden
keit der weissen Aermelmassen
pelzbelegten
des Inkarnats. 4)
die dunkle Ftille des Haares zur Helligheit

auf

die

Seidenmantel,

wird in LIEVENS Amsterdamer
Zeit, um i66o, entstanden sein.
mit dessen iibrigem Werk, vorallem
der Ort, es im Zusammenhang
vorbehalten
zu betrachten,
was einer spätern Gelegenheit
bleibt.

Das Bildnis
Hier

ist nicht

den Portrdten,
Wohl aber lohnt sich ein Wort zu sagen, in wiefern unser Meister von seinem Vorbild
ftir das kunstlerische
Nichts
ist bezeichnender
Sehen dieser Zeit, als
abweicht.
und fiir seine
die Gegeniiberstellung
dieses RAFEAEL eines der herrlichsten
hervorcharakteristischsten
die das frtihe Cinquecento
Entstehungszeit
Bildnisse,
und der Art, wie ihn in diesem LIEVENS ein nordisches K3nstlerauge
gebracht,
des 17. Jahrhunderts
sieht.
Ruhe und Harmonie
der Linien ; die sichere
Beim Italiener diese Klarheit,
Fassung
dieses,

und Bindung der Figur im Rahmen, jedoch ohne Hemmung
derselben;
so feine Aufeinanderabgestimmtsein
bei aller Selbstverstandlichkeit,
aller

1) Man denke nur etwa an BilrgermeisterREYNST.
(Wurzbach,Niederl.Künstlerlexicon,in voceREYNST).
und seine Umgebung,Strassburg, I905 s. 69 ff.
REMBRANDT
Vgl. ferner auch VALENTINER,
2) Wem diese Moglichkeitnicht einleuchtet, vergegenwartigesich, dass unser Meister ca. 1632-34 in
England war. Und dass er dort italienische Bilder im Besitzdes Konigs und seiner Granden nichtnur gekannt,
sondern auch studiert hat, verrat der van. da ab eingetretene Stilwandelin seinemkiinstlerischenSchafl'en.
Schon dort oder dann auch in Antwerpen,wo er ca. 1634-43 tatig war, konnte er, vielleicht bei der gleichen
begegnet sein.
Gelegenheit wie Pontius, unserm RAFFAEL
.
191I einige Zeit leihweise im Mauritshuis ausgestellt und bei diesem Anlass kurz angezeigt durch
W. MARTINim Bulletinv. d. Nederl. Oudheidk. Bond, N. F. V 1912s. 23.
') Ein Vergleichen auch der Farben, vor beiden Originalenselber, war mir bisher noch nicht moglich.
Wahrend beide Gemalde sich auch in der Orientierungnach links entsprechen,ist der Stich des PortTtUSim
Gegensinn,hat also auch aus diesem Grund wahrscheinlichnicht als Vorlage fur LIVENSgedient.
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sich

unter

Teile

und

des von gewaltigem
Sch6nheit
Haar
"zu der triumphalen
um
nur
unvollkommen
Punkte
anzudeuten.
I)
einige
nicht nur sein Modell steif aufrecht, mit der Körper. Queraxe

umwallten

Hauptes",
LIEVENS hat
mehr

zum Beschauer
gesetzt, sondern auch mehr Bildraum bei- die
auf eine Landschaft
gegeben. Der Ausblick
beil&ufig gesagt, charakteristischer
als jede Signatur auf LIEVENS als den Sch6pfer dieses nicht bezeichneten
Portrdts
schliessen
hat jetzt ein viel gewichtigeres
Wort mitzureden
und soll die
lasst,
der
in
der
Bildfl?che
asymmetrische
Anordnung
Figur
kompensieren.
Ungebunden
und jede einzelne sucht sich vor der andern und
bladen sich die Gewandpartien
dem Beschauer
gegentiber
geltend zu machen. Von dem feinen farbigen Zusamanders,

frontal

aller

Bildteile beim Original 2) ist hier wenig mehr geblieben. Schwer
rechte
Arm auf der Fensterbrustung?
die Manchette
ist zum wahren
darin
die leblose Hand. Der andere ist
hangt
abgeknickt
geworden,

menklingen
lastet der
Pfauenrad

und die plebejische
Linke ausdruckslos
vor
hochgenommen
Brust gelegt.
Mtihe, wer etwa hier nach Curven sucht, wie sie
Vergebliche
der Drehung
des Kopfes bilden. Schwer rollt
RAFFAEL die feine Resonnanz
dem
dunkle Haarperriicke
von diesem
ein Barett grottesk stand.
Haupt,
lasst sich eben ungestraft
keiner Linie des grossen Urbinaten
rtitteln. 1)
nahe

am Kbrper

Wir

haben

es bei diesem

zu tun, wie es die Benutzung
im Ganzen,
Kunstwerk
auch
schon auf VAN DYCK ! ear es

sich irgendwie
zu verwenden.

wieder

Wer

die
Am

Bild des LIEVENS mit einem

auf unsern

gemerkt

vielleicht
man

vom

sich

dem raffaelischen

haben

Meister
muss,

so tiefen

um es dann

Eindruck
bei diesem

gemacht,
Portrat

ins Auge gesehen hat, vergisst den
Blick dieser
hat
merkwtirdigen
Sphinx nicht sobald wieder. Schwer definierbar
Wenn
man
aber
all
er mannigfache
erfahren.
trotz
des
das
Deutung
Imposanten,
zu legen suchte, sich abkehrt
ohne Inseines 'Modells
LIEVENS in denjenigen
Eindruck von dem dargestellten
Herrn mitzunehmen,
teresse und einen nachhaltigen
Schuldkonto

einmal

bei

ganz analogen Fall
von RAFFAELS Castiglione
durch REMBRANDT ist.
im Speziellen haben - wie ja
das Haltungsmotiv

Das

dass

die

sogar
buchen.

Vergleich

Bildniss

fublt, so darf man dies dem Meister nicht ins
bleibt als Leistung an sich ja bestehen,
wenn
mit RAFFAEL absieht.
abgestossen
Sein Werk

Beitrage zur Kunstgeschichte von Italien. Vgl. uberhapt seine klassischenAus1) 1. BURCKHARDT,
fuhrungendaselbst im Kapitel "Das Portrat".
2) Hieriiber H. W. SINGERim Cicerone VII 1915s. a37.
(Vente R.
3) Interessant ist ein Blick auf zwei andere Portrilts: Ein falschsign, und 1658dat. G. FLINCK
SEQUEIRA
JR., 30 Nov. 1915 bei F. MULLER,Amsterdam, Kat. No. 9 mit Abb.) und das sch6ne Bildnis,
im Darmstadter Museum hangt (Kat. 1914 No. 194 mit Abb.) In beiden klingt unser
das als P. FRANCHOYS
RAFFAEL
noch nach, allerdingsschon sehr entfernt. Nicht das Originalgemalde,sondern das Blatt des Pontius
liegt ihnen wohl unter freier Verwertung zu Grunde. Beide sind auch, wie der Stich, nach rechts orientiert.

Abb. 2. JAN LIEVENS,Bildnis eines Unbekannten, Besitzer : Prof. Dr. GEORGGraf MYCIELSKI,
Krakau.
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Immer
wordenen
zu werden

wieder

Amsterdam
und

zwar

was alles ftir Leute es sich im reichge.
bedenken,
der II. Halfte des 17. Jahrhunderts
leisten konnten gemalt
nach ganz bestimmten
Selbst das
eigenen Forderungen.

ist

zu

im Portrat zu imponieren
und
wtinscht
nunmehr
Individuum
kleinbiirgerlichste
dem
Ftirsten
oder
ahnlich
zu
sein
dem vollkommenen
Gott,
Menschentypus,
Bekannt
ist, wie z.B. JAN ANDREA LIEVENS, der Sohn unseres Meisters, sich
seinen Glaubiger,
einen gewissen
musste,
Kermt, als
als Pallas zu malen, nebst allem geschichtlichen
Beiwerk,
sich aber auch auszuwie es
sich gehore. 2) Es bleibt dem Leser uberlassen,
Herr irgendwo das raffaelische Original
wie etwa der hier abgebildete
denken,
das
oder bei LIEVENS eine Skizze darnach gesehen und vom Dunkel getrieben
vertraglich
verpflichten
Frau
und
dessen
Scipio

der
geftihlt haben k6nnte, sich, wie der "gottliclze Raffael"
abgebildet,
unser
Meister
Nachwelt
zu uberliefern.
In diesem Fall hat
das Seine getan, um
zu erfullen ;
den Wunsch
seines Klienten
aber dem heutigen
Beschauer
wird
etwas bange ! I
gewiss, um mit Mephisto zu reden, bei dieser Gottahnlichkeit

_

Bedürfnis

die Kunst des Portrats, Leipzig 1908. - Wie die
1) Vgl. hiezu im allgemeinen W. WAETZOLD,
Portratisten das Antlitz des ordinarsten Alltagsmenschenin ein imponierendes Conterfeyzu transponieren
wussten, hat G. DIZIANIerg6tzlich karrikiert (Dresden, Gem.-Gall.,Kat. 1908 No. 568, Photo BRUCKMAN-4).
2) Andere, nicht minder amusante Beispieleerzahlt W. MARTIN"Ueber den Geschmack des holl. Publikums in 17. Jh..." Monatshefte f. KunstwissenschaftI, i9o8.

'

BEILAGE.

Schon P a s s a v a n t, der auch noch von drei Kopien nach dem Raffael in Krakau Kunde
hat, beginnt ihre Geschichte mit der des Originales zu vermengen, und was vollends Furst
Lad i 5 I a u s C z a r t o r y s k i angeblich daruber an M u n d 1 e r berichtet hat, ist schon mehr
Dichtung als Wahrheit. Besser unterrichtet zeigt sich dann erst G r u y e r, dessen Version
dem wahren Sachverhalt wieder mehr entspricht. 1) In neuster Zeit hat dann F i s c h e 1 die
Angaben M u n d 1 e rs wieder ans Licht gezogen, ohne indessen deren Glaubw3rdigkeit zu untersuchen. b
ivon
Immer wieder wird in all diesen Ausfuhrungen ein Herr M a r t i a Reghellini
S c h i o als Besitzer einer Kopie, ofters sogar auch des Originales, genannt. An diesen Namen
knupfen sich keine angenehmen Erinnerungen in der Geschichte der hollandischen Kunstsammlungen 1 In Schio von venezianischen Eltern geboren trieb R. Chemie und Mathematik in Venedig,
liess sich, als diese Stadt 1815 an Oesterreich kam, in Brussel nieder und hat sich spater als
Verfasser von Schriften iiber Freimaurerei bekannt gemacht. s) In Geldverlegenheiten befindlich
brachte er es fertig, 1827 vom hollandischen Gouvernement fl. 33000 geliehen zu bekommen,
wofur er seine Sammlung von 41 meist italienischen Bildern als Faustpfand gab. Nachdem er
in der Folge zahlungsunfahig geworden, ubernabm 1831 nach langen Verhandlungen die
Regierung um obige Summe 32 Gemalde. <4)Viele davon sind heutzutage als Kopien oder minderwertige Originale erkannt, die sich vorwiegend unter den Depotbestanden des Mauritshuis
befinden. 5)
Die Ouverture zu diesem ganzen Handel bildet ein Brief Reghellini's vom 29 Oktober 1825
aus dem Hotel Lion d' o r im Haag an den Direktor des Mauritshuis, Jhr. J. S t e e n g r a c h t
v a n O o s t-K a p e 11e, mit der Bitte, seine beiden wertvollen Bilder, die er dem K6nig zum
Kauf anbiete, besichtigen zu wollen : "Ajant pu obtenir jadis une pi6ce de la plus grande rarete,
le portrait de Raphael peint par lui-meme, qui d6ja fut grave par P a u 1 u P 0 n t ius, ..."
Das andere Stuck war angeblich ein Dornenichino. F3r beide verlangte er, wie aus einem spateren
Schreiben hervorgeht, die Kleinigkeit von fl. 74000.
Baron S t e e n g r a c h t - er ist der Begrunder der nachmals so beruhmten Privatsammlung
verfasste im Auftrag des Gouvernements ein Gutachten. R a f f a e 1 scheint ihm
dieses Namen der Portratierte nicht zu sein, eher wohl der Herzog von Urbino. Der Stich des Pontius hat fur
ihn keine Beweiskraft, da er ja wahrscheinlich kaum nach dem Bilde selbst in Italien gemacht
ist. Auch hat sich der Eigentumer Reghellini ihm gegeniiber geaussert, erst in den Niederlanden
peintre de portraits, Paris 1881 I s. 249 ffi) RAPHAEL,
t) Jahrbuch der Kgl. Preussischen KunstsammlungenXXXVII 1916 s. 251 Anm,
,
Grand dictionnaire universel du xgmesiecle.
3) LAROUSSE,
4) Vgl, Catalogue raisonn6 des tableaux du musge royal de La Haye (Mauritshuis)1914,Vorwortpag.
XXI und Register. Die wenigen Akten aus den Jahren i825-3x im Museumsarchivwerden aufs wertvollstc
erganzt durch die des Ministeriumsvan BinnenlandscheZaken. Diejenigenvor 1830liegen im Rijksarchiv im
bin ich far die Freundlichkeit,mit der
Haag (BinnenlandscheZaken na 1813). Direktor Prof. Dr. W. MARTIN
er mir alle Archivalienzugdnglichmachte, sehr zu Dank verpflichtet.
Madonnaauf der Rasenbank.
5) Das nach jetzigen Begriffenwertvollste St3ck, CIMADA CONEGLIANOS
wurde noch 1885 mit anderm Ausschussaus dem Depot als ,Unbekannter Meister, Kopie" an's Rijksmuseum
abgegeben. (Cat. 1912 No. 690). Es soll vorher den Grafen Rossi in Coneglianogeh6rt haben.
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das erwahnte Blatt kennen gelernt und daraus auf R a f f a e 1 als den Dargestellten geschlossen zu
haben. Ob nun das Portrat eigenhandig ist oder nicht, was er jetzt nicht endgiltig zu entscheiden
vermag, so ist es jedenfalls ein herrliches Stuck und der koniglichen Sammlung wohl wurdig,
Die IV. Klasse des ,Koninklijk Nederlandsche Instituut" in Amsterdam wurde auf seinen
Rat ebcnfalls um ihre Meinung angegangen. Eine von ihr ernannte Kommission von Sachverstdndigen kam in langerer Expertise vom 3 i. Januar i 826 zu ahnlichen Schlussen wie S t e e n g r a c h t .
Das Bild kann unmoglich R a f f a e 1 darstellen. Eher schiene es das Portrat einer jungen Frau
von etwa zwanzig Jahren zu sein; wahrscheinlich ist es jedoch dasjenige des Herzogs von
Urbino. Sehr wenig erbaulich ist der Zustand und die C,?ualitat.Trotz guter Einzelheiten ist es
kein Original von des Meisters Hand. Viele iibermalte Partien und sonstige Mangel lassen
keinen Zweifel hieriiber.
,
Inzwischcn war nun aber der sehr riihrige R e g h e 11i n i nicht untatig geblieben. Sein
Taffaelischer Lockvogel hatte auf den ersten Anblick hin den gewiinschten guten Erfolg gehabt,
einen zahlungsfahigen Kaufer zu interessieren. Er brachte es zu Stande, dass der K6nig
seinem Vorschlag zustimmte, weitere 23 Bilder seiner Sammlung fur sechs Monate nach dem
Haag kommen zu lassen. Sie sollten vor dem definitiven Ankauf noch durch Sachverstandige
gepruft werden und er erhalt einstweilen eine vorldufige Anzahlung von fl. 33000. Durch diesen
Erfolg ermutigt zogert er nicht, der Sending 16 Gemalde beizufugen und dementsprechend auch
seine exorbitanten Preise zu machen.
Ein gedruckter Katalog orientiert uns uber die Sammlung, ihr Werden und ihre bisherigen
Schicksale. I) Die hochtonenden Namen und die Anpreisungen, die der Besitzer zudem noch
durch begei-,terte briefliche Aeusserungen belgischer Maler, wie F. J. N a v e z, J. D. 0 d e v a e r e,
J. P a e 1 i n c k und sogar von deren Meister J a c q u e s-L o u i s D a v i d, zu belegen wusste.
berechtigten zu den hochsten Erwartungen.')
DR SCRIO,préddé d'une
1) rCatalogue de tableaux precieux formant la collectionde M. REGHELLINI
noticehistorique sur l'arrivl de ces tableaux dans le royaumedes Pays-Bas". Bruxelles,Weissenbruch 1826,
SO,XI und 21 pagg. In der in schwulstigemStile geschriebenen Vorrede erzahlt R., wie er anlasslichdes
DIESANTAFOSCA,LIN, DA
in Venetien seine Bilder aus den SammlungenRASPI,CORRER
Franzoseneinfalls
von Vicenza, Grif PAGANICESAvon Belluno und 24 Stiick aus herzoglich
LFZZEvon Venedig, GRUSTINIANX
habe kaufen können, Diese letzteren habe er 1819von
Mantuanirchem Besitz (worunter auch unsern RAFFAEL)
von Treviso ubernommen, die sie bei der Liquidation des
und BEVILACQUA
den Herren MONTERAMICI
in Venedig gek tuft hatten, das beim Sturz des franzoaischen Kaiserreichesin ZahlungsBankhausesVIVANTE
befunden haben,
schwierigkeitengekommenwar. Die erwahnten Bilder sollten bisher sich im Schloss CAPARO
das, mit noch anderen Besitzungender Herz6ge von Mantua, der Firma Vivante von den Franzosen s. Z. bei
einer den venezianischen Banken auferlegten Zwangsanleihean Zahlungsstatt ubergeben worden war. - R.
ruhmt sich ferner, den Herren GuiLHOT[?] in London und SoLIS[= SOLLY]in Berlin, deren Sammlungen
etzt den Grundstock der dorrigen Museen ausmachen, eine Menge bedeutender Hauptstilekeverschafftzu
haben. Kenner der venezianischen Verhaltnisse mogen uiitersuchen, was an all diesen etwas zu schon
klingenden Erzahlungenwahr ist. Weiter erfahren wir, welch grosse Schwierigkeitenund Schikanen von Seiten
der venezianischenAkademie und des oesterreichischenGouvernements, die angeblich nur ungern eine so
wertvolle [?] Sammlung ausser Landes gehen liessen, R. zu uberwindengehabt, selbst noch in Munchen,
wohin er sie durchgeschmuggelthatte. Dort soll sie u. a, auch der Konig eingehend besichtigt haben. R. nahm
seine Bilder grosstenteils mit nach London und dann nach Brussel, wo er sich endgiltig nieder liess. Drei
weitere Stücke, (worunter das Raffaelportrdt), die auf dem Transport aus Italien etwas gelitten hatten, liess
von der M3ner nun n iclikomrnen.Sie waren inzwischenzur Restauration in den H'inden des Prof. HAUBER
chener Zeichnungs-Akademiegewesen!t
2) Unter No. 30 finden wir im Katalog: "Raphael, son portrait, par lui-m6me,sur bois," in langeren
begeistertenAusfuhrungenvermeldet. Allerlei Autoritdtciiund die gestochenenReproduktionen werden aufge-,
zdhlt; u. a. heisst es da: "un artiste de ce Royaume en a presque execute la gravure et il veut se faire connaitre au public par cet ouvrage." Damit ist das Blatt von P. J. DEVLAEMINCK
(1795-1850)gemeint,(Andresen,
Handb. f. Kupferstichsammler,Lpz. 1870 I, 358 No. 2, fol.), wofiírderselbe r827auf der Ausstellungin Brilssel
ria m6daille du concours" erhielt (Biographienationale de Belgique).Es tragt nach Passavant die Inschrift:
"Ce tableau provient de la fameuse collectiondu duc de Mantoue, qui le tenait de JulesRomain.Il appartient
etc,"
maintenanta M Reghellinide Schio. Dedie A M. le ChevalierOREVARE,

'
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Die Enttauschung beim Auspacken der Bilder liess nicht auf sich warten. Nacheinander
begutachteten S t e e n g r a c h t, die IV. klasse des K. Nederl. Instituut und der eigens aus Paris
geholte A. N. P e r i g n o n (commissaire-expert des Musees françai5) die ganze Sammlung in
sehr abfalliger Weise. Letzterer sieht ferner in dem angeblichen R a f f a e I-portrait nur ein v6llig
verputztes, g?.nzlich iibermaltes Bild oder eine nicht einmal in dessen Schule gemalte Kopie, die
auf hochstens a4oo francs zu bewerten sei. Auch gleiche die dargestellte Person mehr einer Frau.
etwa der J o h a n n a v o n A r a g o n i e n, als dem grossen Urbinaten.
Selbstverstandlich wurde daraufhin vom Ankauf der Sammlung abgesehen und R e g h e 11 i n
zur Riickerstattung der Anzahlungssumme angehalten. Dazu war er aber nicht nur ausser Stande,
sondern steckte zudem, vorall durch die Herausgabe seiner Schriften uber Freimaurerei, noch tief
in Schulden. Man entprach daher seinem Begehren, ihm einige - relativ die besten - St3cke
herauszugeben, worunter auch unsern R a f f a e 1, Edurch deren Verkauf in London er das
n8tige Geld aufzubringen hoffte. Das wollte aber trotz langer Bemiihungen nicht gelingen; denn
inzwischen hatten nicht nur englische Kunsthandler die Bilder im Haag besichtigt gehabt, sondern
die abfallige Beurteilung derselben war sogar auch durch die Presse in die Oeffentlichkeit gedrungen. i) Auf der Ruckkehr aus England scheute er sich nicht, einem seiner Hauptglaubiger,
dem Genter Buchdrucker H u d i n durch notarielle Akte vom 17 April 1829 an Zahlungsstatt das
sog. Raffaelportrait zu geben, obwohl es ja bereits mit den ubrigen Bildern zusammen dem
Gouvernement als Faustpfand fur die angezahlte Summe gehorte ! Alle Bemuhungen dieser
Behorde, dasselbe wieder zu erlangen, waren in der Folge fruchtlos. Bei diesem Anlass nun
horen wir zum letzten Mal von unserm Bildnis.') Nach weiteren langen Verhandlungen kommt
dann die unerfreuliche Angelegenheit 1831zu dem schon erwahnten Abschlues.3)
i durften hoffentlich zur Folge haben, dass
Diese Ausfuhrungen iiber Herrn Reghellini
kiinftighin sein Name nicht mehr mit dem schonen Krakauer Original in Verbindung gebracht
und mit dessen Geschichte diejenige der in seinem Besitz gewesenen Kopie vermengt wird.
1) Im Genter "Viessagerdes arts et des sciences"von 1826pag.'417stand: ?Mr.REGHELHN!aBru\eHes
avait offert de vendre A Sa Majesté le portrait de Rapha6l par ce grand peintre lui-mgme.Mr. le directeur
du Cabinet Royal a la Haye ayant juge, que ce portrait ne pouvait pas 6tre celui de Raphael et n'osant pas
m6me assurer qu'il soit 1'ouvragede ce mattre. Sa Majesté daigna consultur a ce sujet la classe, qui partage
I'avis du directeur du Cabinet Royal a la Haye? et regarde ce portrait comme 6tant celui du Duc d'Urbin et
non de Raphael."
2) PAssavANxvermutet mit Recht seine Identitdt mit einem Stilck, das sich im Nachlass des Genter
ROTTIERbefunden habe. Im Auktionskatalogvon dessen Gemaldesammlung,Gent 13,
Advokaten JACQUES
Okt. 1834, finden wir nNo. ioibis Portrait de RAPHAEL,
peint par lui-m6me,dans la fraicheur de son talent.
Bois 90 X 72 cm."
3) Sie lasst sich am besten ilberblicken an Hand zweier den Akten beiliegenden und anscheinend
- wie Ubrigensauch der Katalog, - sehr seltenen DruckschriftenReghellinis:I. "Requiteprésentéeparle sdusomiseslors de la Ordsem.
ngné M Majastl le Roi desPays-Bas, à laquelleon a ajouté les pieces juslijÙ;ati'l1es
Bruxelles 7. d6cembre I82g." 12 pagg. 4° und vor
tation, pour en abriger la lecture," gez. M. REGHELLINI,
allem auch II. *ExposJ kistorique de l' affaire relative à tackal des tableaux de Martial Reghellinisar le
(MlHrnemtnt." z6 pagg. 4"' [r83o].
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DER HAAGEN,door D. WIJNTRACKmet vogels gestoffeerd.
' Brou,verij bij Arnhem door JORIS VAN

De

van

Samenwerking
en

Haagen

Dirck

Joris

van

der

Wijntrack

DOOR
M. J. F. W. VAN

DER

HAAGEN.

van den Haagschen
LS rechtstreeks
schilder
afstammeling
JORIS VAN DER HAAGEN heeft schrijver dezes natuurlijkervoor het werk van
wijze een bijzondere
belangstelling
dien knappen,
zich daarom

landschapschilder.
Hij heeft
met
het
van
bezig gehouden
bijeenbrengen
zoualle bouwstoffen,
die het oeuvre van zijn voorvader
fijngevoeligen

doen kennen, en ook een overzicht samenen teekeningen
van al wat er aan schilderijen
gesteld
van dezen arbeid wenscht schrijver
is. Als een der resultaten
van hem bekend
van VAN DER HAAGEN met een
van samenwerking
te wijzen op de voorbeelden
den
der andere Haagsche
schilders,
"ordinaris
clercq van de Ed. Groot Mogende
DIRCK WYNTRACK, 1)
Heeren Staten van Holland en Westfriesland",
is het schilderij, dat
voor deze samenwerking
Een der beste voorbeelden
den

kunnen

als Nr. 87 uit de collectie Steengracht in
1913 te Parijs werd verkocht. Dit stuk
als JAN WYNANTS en DIRCK WIJNTRACK. Het is dus
was echter gecatalogiseerd
onjuist
noodig de gronden aan te geven, waarop ik meen dat deze toeschrijving
1) Hij werd als zoodanig aangesteld 17 April 1657; hij overleed in 1678.
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is. In de eerste plaats zijn er enkele dingen, die wij Op VAN DER HAAGEN's schilde afgezaagde
boom op den voorgrond
vaak tegenkomen :
bijvoorbeeld,
derijen
in
het
stuk
vinden wij ook op het voluit geteekende
Rijksmuseum
(Nr. 1027).
met een boomgroep
van den achtergrond
De afsluiting
tegen de bewolkte lucht
met een herder met vee (hier varkens)
van den achtergrond
stoffeering
van
van zijn schildermanier,
evenals het aanbrengen
zijn ook typische attributen
de
wilde planten op
verschillende
voorgronden.
de
toren op den achtergrond
bleek te zijn de
komt
iets:
Daarbij
nog
van den top in
v66r
de
toren van de Arnhemsche
Eusebiuskerk,
verbouwing
en

de

der schilderij tevens mogelijk werd. Zooals men weet
1650 1), zoodat de dateering
waar hij v66r zijn komst in
schilder te Arnhem,
van
den
de
ouders
woonden
den Haag 2) en ook later veel gewerkt heeft; men denke aan de beide stukken
Ook deze Arnhemsche
in het Mauritshuis
herinnering
wijst dus
bijvoorbeeld.
van VAN DER HAAGEN.
naar het auteurschap
,
ook vroeger stond het op zijn naam; in de veiling-GILDEMEESTER,
Trouwens
werd het aldus beschreven : ,,Brouwerij en andere
in 1800 te Amsterdam
gehouden,
in de verte een brug,
den
een
vaart, op
voorgrond
watervogels,
gebouwen langs
schilderij op doek van J. VAN DER HAGEN 3).
het in de verzameling
GILDEMEESTER kwam, was het in die van
Voordat
Mr. P. LYONET, die in den Haag aan het Benatuuronderzoeker
den bekenden
IIi April 1791 te Amsterdam
en
wiens
zuidenhout
woonde,
op
boedelveiling,
het stuk als een "«TIJNTRACK" voor 400 gld. aan den makelaar
gehouden,
werd.
YVER verkocht
Ook in I8I I (31 Juli), op de veiling A. VAN DER WERFF VAN ZUIDLAND
werd het weder als een WIJNTRACK geveild. 4)
te Dordrecht,
eerst in de collectie
aan WIJNANTS heeft dus waarschijnlijk
De toeschrijving
Steengracht
Dat

plaats
het

gehad.

niet

het

eenige

voorbeeld

is van samenwerking
tusschen dezen
uit de hier volgende opgave blijken. Wij

en dezen vogelschilder
moge
landschapvinden namelijk beide schilders tezamen terug op de volgende stukken in musea enz.
door het Rijksmuseum
verworven als
a. Een klein schilderijtje
onlangs
legaat van baron VAN PALLANDT VAN EERDE.
met een huis en gevoorstellende
b. Een grooter
stuk, een boerenerf
1) Mededeeling van mijn broeder F. W. v. D. H., te Arnhem, die er echter niet in geslaagd is de
voorgesteldeplaats te identificeeren.Het is echterzeerwelmogelijk,dat de toren slechtsalsstoffageis toegevoegd.
2) Kort v66r 1640; in dat jaar liet hij een huis aan de Veerkade bouwen.
3) Dat het dezelfde schilderijis blijkt uit de maten. Het bracht toen 450 gld. op.
') Het bracht nu 420 gld. op. De mededeelingenomtrent deze veilingen dank ik aan de welwillendheid
DE GROOT.
van Dr. C. HOFSTEDE

45
tot de veiling van 16 Met 1839 in de collectie van Prof. BLEULAND te
en 18 Nov. 1913 bij Roos EN Co. verkocht. Het is geteekend : D. WIJNUtrecht 1)
TRACK en J. VERHAEGE.
boomte;

in het Museum Kunstliefde
c. Een groot stuk "de Vos op den eendenjacht"
te Utrecht,
eveneens
met beide namen geteekend,
en gedateerd
1652.
d. Boerenerf met talrijke figuren, pluimvee en een ooievaar, in het museum
te Valenciennes
(Cat. I88I, Nr. 555) staande ten name van WIJNANTS en WIJNTRACK
maar

Dr. H.-'DE GROOT aan VAN DER HAAGEN en WIJNTRACK toegeschreven.
met zeven eenden, vroeger in de coll. WEBER te Keulen, nu
e. Landschap
in het Museum te Hamburg.
Tot deze reeks zijn waarschijnlijk
ook nog te rekenen:
met vogels in het Museum te St. Petersburg,
f : en g. Twee landschappen
'
aan WIJNANTS en WljNTRACK toegeschreven.
door

stoffeerd

h. Een
met

aan den oever
water,
een groote
den
op
voorgrond
watervogels,
LEUCHTENBERG te Sint Petersburg.

zameling
i. Een

landschap

met

een

daarvan

een huis, gein de verboomstam,

klein

met watervogels,
in de verzaschilderij met een vijveroever
WESSELHOEFT (Cat. 1889 blz. 86 '.
meling
Stellen wij nu daarnaast
verschillende
uit oude veilingsaanteekeningen
dan zal men zien dat nog meer voorin chronologische
catalogi
volgorde
beelden van de samenwerking
te vinden moeten zijn.
1 °. 1753, 25 April. Veiling D. DALENS, te Amsterdam.
Een kapitaal landschap met watervogels door D. W y n t r a c k en J. v. d. H a g e n.
Gek. door E s s e r, 22 gld.
2°, 1768, 12 Sept. Veiling Mr. J. VAN NISPEN, te 's Gravenhage.
Een landschap gestoffeerd met allerlei gevogelte, door J. v, d. H a g e n ; doek h. 30,
br. 23 duim; 31i gld.
30. 1788, 31I Maart. Veiling IJVER en anderen, te Amsterdam.
In een boomrijk landschap aan een rivier zitten op den voorgrond twee eendvogels
met hunne jongen, uitvoerig en natuurlijk, door D. W y n t r a c k; op paneel h. 28, br. 23 duim.
40. 1817, 25 Aug. Veiling ENGELBERTS, te Amsterdam.
D. W ij n t r a c k : Een trotsch boschgezicht, op den voorgrond een uitmuntend
geschilderde stam van een dooden boom, ter zijde eenig grazend vee en twee beeldjes.
Treffend verlicht en meesterlijk geschilderd: op doek hoog 40, breed 37 duim. Gek. door
,
d Vries;
49 gld.
50. 1819, 19 April.
Veiling L. B. COELERS, te Amsterdam.
D. W ij n t r a c k : Een landschap met zwaar geboomte en stoffage van beelden en
vee; meesterlijk geschilderd; op doek ; h. 40, br. 38 d. Gek. door B r o n d g e e s t, 53 gld. 2)
VANRTJSFWTJK.
1) Mededeelingvan den Heer HA VERKORN
2) Waarschijnlijkhetzelfde stuk als het voorgaande.

'

'
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6°, 1826, 29 Maart.
Veiling V. ROOTHAAN, Amsterdam.
D. W ij n t r a c k : Boschgezicht met trotsche boomstammen, fraai en meesterlijk
gepenseeld; paneel h. 95, br. 92 duim. Gek. door d e G r u y t e r ; 121i gld .
7°.

15 Juli. Veiling J. V. D. BERGH, Amsterdam.
en W ij n t r a c k : Een boomrijk landschap met een boerenVan d e Hage
woning, op den voorgrond een waterplas waarbij eenige eenden en ander gevogelte, natuurlijk
van toon en meesterlijke schildering; doek h. i el 25 duim, br. i el 38 duim.
1833,

80· 1845, 23 April.
Veiling A. DE BEURS-STIERMANS, Rotterdam.
V a n d e r H a g e n en W ij n t r a c k ; in een landschap bij een wilgenboom een
vos bij een dooden haan; paneel ; h. 49, br. 41 duim. Gek. door L a m m e, 13 gld.
Veiling M. C. VAN HALL e. a., Amsterdam.
1858, 27 April.
Een land en een watergezicht met zwaar
V a n d e r H a g e n en W ij n track :
geboomte en een gebouw in het verschiet; op den voorgrond eenige zwanen en watervogels
meesterlijk en fraai behandeld; doek h. i el 27 duim, br. i el 44 duim.')
'

10°. 1874, 27 October.
Veiling te Amsterdam.
D. W ij n t r a ck: Landschap doorsneden door een rivier, op den voorgrond eenige eenden.
11°. 1881. Veiling BOSCARD DE LA SALLE, Parijs.
V a n d e r H a g e n en W ij n t r a c k : Zwanen en eenden in een water, links boomen
met geknotte stammen en gebroken takken. Achtergrond landschap met brug en gebouw
rechts; paneel h. 59 br. 84 cM. Voluit geteekend.
Misschien

het

boven

sub h. genoemde

stuk

in de verz.

LEUCHTENBERG.

12°. 1883, Mei. Veiling RAELENS, Brussel.
V a n d e r H a g e n en W ij n t r a c k, Boereninterieur, op den voorgrond eenden,
tonnen, ketels, paardentuig en groenten, op den achtergrond een stal ; paneel h 6¢ br. 5 t cM.
Voluit geteekend.
kan ik hieraan toevoegen.
Terwijl
Nog enkele opmerkingen
als zijn teekeningen
meestal zoowel zijn schilderijen,
signeerde

VAN DER HAAGEN
als volgt: 2)

1) Zeer waarschijnlijkis dit hetzelfde als het sub 70 genoemde. Het was ook reeds 16 Febr. 1858in
de veiling-KxusEMnrtte Amsterdam geweest, en verscheenten derden male in een veiling te Amsterdamop
27 Juli 1358 en daarna weder in eene te Parijs op 4 April 1864,als afkomstig van Dr. VANCLEEFte Utrecht.
te St. Petersburg.
Het bevindt zich nu in de collectie SEMENOV
2) Cliche afgestaan door de Ver. Gelre.

47
zijn van zijn schilderijen
van een fraai getrokken

met

voorzien
verschillende
WIJNTRACK samen gemaakt,
voluit geschreven
naam, in karakter overeenkomende

met de handteekening
van WIJNTRACK, wiens klerkenbaantje
hem waarschijnlijk
tot een sierlijk gekrulde schrijfwijze gebracht had! Daaruit zou te concludeeren
zijn, dat WIJNTRACK beide namen schreef en dit temeer daar hij den naam op
de schilderijen
hiervoor onder Nr. b. en c. genoemd, onjuist VERHAEGE spelde,
wat VAN DER HAAGEN zelf nooit deed en dat doet de vraag rijzen naar het
waarom?
Mijns inziens zal men de oplossing hierin hebben te zoeken: WIJNTRACK
bij VAN DER HAAGEN stukken voor zijn stoffage geschikt.
Hij
leverde ze ten slotte af als ziiti werk, al gaf hij ook enkele malen aan VAN DER
HAAGEN de eer die hem toekwam.
Behalve deze opzettelijk
voor W1JN'I'RACK
doeken zijn er dan ook nog enkele waar WIJNTRACKS werk meer een
gemaakte
zal men de gewone handteekening
van VAN DER
was. Daarop
bijkomstigheid

kocht

of bestelde

HAAGEN kunnen

verwachten.

Dat

VAN DER HAAGEN werkte voor WIJNTRACK, en dat niet omgekeerd
had om den landschapschilder
voort te helpen
WIJNTRACK de welwillendheid
met de levendige
van
uit
dit
feit
kunnen besluizou
men
stoffage
vogels,
nog
in staat was vogels af te beelden.
Een
ten, dat VAN DER HAAGEN uitstekend
voluit J. VAN DER HAAGEN geteekend I) schilderij in het bezit van schrijver dezes
een stilleven
van doode vogels,
in de manier van een ander zijner
eenigszins
CORNELIS
kunstbroeders,
LELIENBERG, kan mijns inziens dat staven.
Haagsche
De uitbeelding
der vogels
is daarbij minstens
even goed als op het werk van
voorWIJNTRACK. Ook koeien en andere dieren, die op vele zijner schilderijen
komen o. a. op twee in het museum te Karlsruhe,
het Louvre enz.
Schleissheim,
dat
en niet het minst op zijn vele teekeningen,
hij zeer goed dieren
zijn bewijzen
teekenen
en schilderen
noem ik nog eene teekening afkomstig
kon ; als voorbeeld
in 1914 thans in mijn bezit, waarPELTZER, verkocht te Stuttgart
V. D. HAGEN",
heeft: ,dit is int bos buyten den haegh, J.
hij geschreven
is
met een paar herten.
gestoffeerd
was dus het gevolg, niet van een gebrek aan kunnen van
De verhouding

uit de collectie
onder
welke

VAN DER HAAGEN, maar van zoo'n gebrek
kwam.
bij zijn confr?re's daarin tegemoet
Het

bij WIJNTRACK, die door bestellingen

zij mij vergund hierbij ten slotte nog eenige gegevens
van JORIS VAN DER HAAGEN toe te voegen.
geschiedenis

z
voor de levens-

en te
1) Ik moet er echter de aandacht op vestigen, dat in denzelfdentijd te Haarlem een JOHANNES
VANDERHAGENof VERHAGEV
als kunstschildersvoorkomen van wier werkechter
Middelburg een JACOBUS
niets naders bekend is. (mededeeling van Dr. BREDIUS).
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is het, dat zijn zoon CORNELIS VAN DER HAAGEN 1) gedoopt
overleden te 's-Gravenhage
begin I6g0
's-Gravenhage
9 April ?65t Kloosterkerk,
en ook zijn vader ABRAHAM VAN DER HAAGEN 2) gedoopt te Dordrecht 26 April
te Arnhem, ook schilders
n5&? Hervormde Kerk, overleden v66r 1642, waarschijnlijk
Eigenaardig

waren.
werk
als

Volgens
bekend.
Ook van

uit

passeerd
Arnhem

Prof.

Dr.

W.

MARTIN

is

van ABRAHAM V. D. HAAGEN geen

is JORIS aan een schildersfamilie
verwant zoomoederszijde
een akte 10 Aug. 1638 bij notaris JOH. SCHOORMANS te Dordrecht
geblijkt. Daarin leest men: "Sr. ABRAHAM VAN DER HAEGEN, schilder te
als

man

en

voocht

van SOPHIA OTTEN VAN DER LAEN en als voocht
OTTEN VAN DER LAEN, schilder, burger van Dord-

van zaliger
enz.
recht, geeft procuratie"
Tot heden is het ons niet mogen gelukken de juiste datum van JORIS' gete ontdekken. Een onderzoek in een 6o-tal gemeenten
boorte en zijn geboorteplaats
Kerk uit die dagen aanwezig
der Hervormde
in ons land, waar nog doopboeken
gehad. In den Haag kan hij niet geboren zijn, daar hij
zijn, heeft geen resultaat
van

't

weeskind

burger werd; hij woonde hier toen reeds eenige jaren,
1644 Haagsch
Veerkade
en hier
daar hij in 1640 een huis liet bouwen op de Amsterdamsche
Wel kan ik
6 Juli 1642 met MAGDALENA THIJMANS DE HEER ondertrouwde.
daar het eerste kind uit
dat hij geboren moet zijn in 1614 of
vaststellen,
meerdere
kinderen uit dit
te
Dordrecht
in
gedoopt is;
1613
zijn vaders huwelijk
16

Maart

toen zijn ouders in Arnhem
niet voor. In t6y,
komen
te Dordrecht
huwelijk
en
in
van
derde
kind
werd
hun
1624 hun vierde. (Resultaat
woonden,
geboren
door mijn broeder gedaan).
der doopboeken
een onderzoek
is van meening, dat ook JORIS wel te Dordrecht
te Dordrecht
De archivaris
zal geboren
zijn. maar dat door het een of ander verzuim zijn doop is vergeten
welk verzuim daar, zoowel als elders, nog al eens heeft plaats
in te schrijven,
te
gehad. Den 23 Mei 1669 werd JORIS VAN DER HAAGEN in de Kloosterkerk
's-Gravenhage

-'

begraven.

waren o.a. land1) Van zijn werk is mij niet veel bekend. Bij de boedelscheidingvan zijne moeder
'
sebappen van hem aanwezig.Zie: Oud-Holland1894, 3de aflevering,pag. 169.
VANDERHAEGEN"(prot. not. A. Y. WARMENHUIJSRN
8/5 1624 den Haag)
2) Hij teekende WABRAHAM
met 2 aa's (boedelscheidingvan 2ijncmoedel
met ae, zijn zoon JORIS met 66n a en diens zoon CORNELIS
not. V. D. HEYDEN
5/1 1675).

Een

bescheiden

paar

over

Isaac

Claeszn.

Swanenburgh
DOOR
DR. J. PRINSEN

ANGAANDE dezen

J.LZN.

Leidschen

een

schilder-burgemeester
in het protocol van notaris

paar stukken
LENAERTSZN. VAN DER WUERT,
,,Leiden 7", de beide volgende :

in

vond ik
SALOMON

het deel gemerkt

234. Op huyden den XX IIen Julij anno XVC
voor mij notario publyck
zeven en tseventich compareerde
ende voor den ondergescreven
getuygen STEVEN JANSZN*
No.

van Leyden,
ende heeft hem zelven
der stede
poorter
voor
ende
PAUWELS CORNELISende
ISAAC
geconstitueert
gestelt borge
der voorsz. stede, voor de somme van omtrent
mede poorteren
SOONEN, gebroeders,
van
XL
negenentachtich
IJSAAC ende
groten
guldenen
stuck, daer deselve
PAUWELS bij den hove van Hollant ten behouve van IJSAAC CLAESZN., schilder,

mits desen

der stede voorsz. inne gecondempneert
termynen,
bij den zelven Hove
haerluyden

poorter
gelyck

off hij zelver daerinne
ende alle zyne roerende

persoen
den voorsz.

zijn omme de voorsz. penninghen upte
gegunt, op te leggen ende te betalen,
ware, daertoe verbindende
zijns
gecomdempneert
deselve subject
ende onroerende
gueden, stellende

des zoe belooffden de voorsz. IJSAAC ende PAUWELS (mede
Hove;
onder verbant
als boven haer voorsz. borge hiervan te vrijen.
compareerende)
Ende versochten
etc.
No. 244. Op huyden den XXVIIIen Julij anno XVC zeven ende tseventich
voor

mij notario publyck ende voor den ondergescreven
getuygen
JAN JACOBSZN, VAN DAM, oudt omtrent XL jaren, ende GERYT ADRIAENSZN., oudt
XXVIII
der stede van Leyden ende deposeerden
ende
omtrent
jaren, poorteren
conscientie
ende zielen salicheyt in plaetse van eede ten
tuychden
by haerluyder
compareerden
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van Mr. IJSAACK CLAESZN., schilder, haer zwager, hoe dat den zelven
es competerende
een vierde paert in zeeckere vijfttalf morgen landts,
requirant
neffens
de
in den ambochte van Leyderdorp,
twelck by CLAES
leggende
Zijlebrugge
DIRCXZN. van Montfoort, rentmeester
van de geannoteerde
gueden in den quartiere
versoucke

van Leyden ende Rijnlant, in den voorleden jaere van LXXVI verhuert es, ende
dat tzelve landt tusschen haerleyden,
den voorsz. requirant ende CLAES CLAESZN.,
haer zwager, noch int gemeen ende ongedeelt
es leggende.
'
Volgen de gewone formules.
In

het

deel, gemerkt "Leiden
I I", komt onder No. 89 de inventaris voor
GERYT
in
in Sinte Elysabethszijn leven provenier
SPLINTERSZOON,
zali-,e
binnen Leyden, die overleden es den XXVien Aprilis XVc ende tachtich."
gasthuys

van

wij aan "Een recepisse van leeninge onderteykent
by
zes ponden te XL
SIMON JANSZN. ende IJSAAC CLAESZN, schilder, innehoudende
'
groten van dato den XIIIen Augusti XVC LXXVI."
Ik veroorloof
in het algemeen de aandacht
te
mij op dezen inventaris

In dezen

inventaris

treffen

met de beide zestiende-eeuwsche
in verband
schilders GERRIT en JAN
vestigen
SPLINTERS, die mij enkel bij name bekend
zijn uit het weinige, dat KRAMM,
In het stuk komt nog een zalige broeder van GERRIT voor, met
ervan meedeelt.
in voornamen doet een zwak vermoeden
name JAN SPLINTERS. Deze overeenkomst
van

verwantschap

opkomen,

Maar

daarbij komt, dat in dit proveniershuisje
en GERRIT deze schilderijen
gedeeltelijk

heel

uit de
gevonden worden
de
van
broer
had.
is
een
van
Daar
"tavereel
zijn
JAN
engelsche
nalatenschap
een "tavereel
van Oliphernus".
Ook een ,,tavereel
groet", een "Pauls bekeringe",
van de vijf gerstenbrooden",
een "bardeken
daerinne geconterfeyt
mit deuren
een
een
bardeken
van
een van Bethleem, etc.
es een uyl mit
cadt",
Abraham,
In het
of "oude bardekens".
En dan nog tal van niet nader aangeduide
"cleyne"

wat schilderijen

een kaart van Vlaenderen,
wat Zuid-Nederlandsche
koeckentgen"
hangt
"cleyn
afkomst doet vermoeden,
van ARIANE PIETERSDR., GERRITS tweede vrouw, komen
In den inventaris
of andere kunstvoorwerpen
voor.
geen schilderijen
We leeren uit het stuk in zijn geheel bovendien
aardig de inrichting van
bestemd voor gegoede menschen, kennen.
proveniershuisje,
die
dat in het Leiden van i5$o, in een inrichting
Ook is merkwaardig,
te vinden zijn:
beheer staat, in een "cleyn camertgen"
onder gemeentelijk
"een
en "noch een coperen wijewatersdaer op staende"
mit een Mariabeelt
rechtbart

zoo'n

vatgen"

en ,,zeven

cleyne

bardekens".

Dit lijkt

wel een huiskapelletje.

1)

"De armenzorg te Leiden tot het einde
i) Men zie over het St. Elisabethsgasthuis :Dr. C. LIGTENBERG,
van de 16e eeuw", pag. 106 vlg.
_________

Een

acte

betreffende

Anthonie

van

Blocklandt

DOOR
DR

J. PRINSEN

AT ANTHONIE
Leiden
VAN

geen

HOUT,
uitreiken
der

bekende
voor

J.LZN.

VAN BLOCKLANDT 1) ook na zijn dood te
onbekende
wars, blijkt uit de rijmen van
die waarschijnlijk
gediend hebben bij het

prijzen voor het schoonst blasoen in het
Leidsch
van 1596. Ik deelde ze
landjuweel
een jaar ot vijftien
mee naar het zeer moeilijk

hs. 2) Daar ik er thans een betere
kan geven, laat ik ze hier nogmaals volgen:
leesbaar

lezing

van

(oft Cloto ooc benyt,
verslyt en daernaer ooc de wercken)
zijn, zo lang men in hemels percken
mercken. U zien ic daer ooc staen,
BELLINI, MANTEGNA, beyde de DOSSEN, TITIAEN,
RAFAEL en BASTIAEN en U, angelycschen
MICHIEL,
FRANS
Staet
BLOCLANT.
DuRER,
FLORIS,
gij daer, o cleyne fiel
Van een groten LUCAS, die dese Leytsche
stadt
Hebt vereert, verciert, vermaert tot aen des werelts enden? a
U heerelicken
faem
Die de lichamen
Can niet versleten
De clare zon zal

Dat VAN BLOCKLANDT tijdens zijn leven financieele relaties had met Leiacte, die ik vond in het protocol van notaris
blijkt uit de volgende
denaars,
SAL. LENAERTSZN. VAN DER WUERT, in het deel gemerkt "Leiden 5", N°, CXII
De CORNELIS CLAESZN. VAN AECKEN, die in deze acte voorkomt, is wel
1) Zie over hem Nw. Ned. Biogr. Wb., II, 181.
2) Tijdschrift der Mij. Letterk., XXII, 215.
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de

waard

Hij woonde

uit

De

naast

en penningkundige 1),
Wissel, tevens goudsmid
JAN VAN HOUT op de Breestraat.

ook rijmer

Z).

anno XVc ende LXXVI, stilo communi,
huyden den XXIen Aprilis
voor
notario
publyck ende voor den ondergeschreven
my
getuygen
compareerden
CORNELIS CLAESZN. VAN AECKEN, HENDRICK ADRIAENSZN. VAN
deersamen
ende poorterce der stadt
TETROEDE ende CATALINA VAN DER EYCKEN, poorteren
bij eeden, t zelve wettelicken aen hande
zij comparanten
Leyden, ende verclaerden
Op

als dat haer, comparanten,
uuyt zaecke van geliende
mijns notaris stipulerende,
es competerende
van MR. ANTHONIS
ende gedebourseerde
penninghen doechdelicken
VAN BLOCKLANDT te weeten de voorsz. CORNELIUS VAN AECKEN vier ende twinguldenen van XL groten stuck, HENDRICK VAN TETROEDE dertich guldenen
CATALINA VAN DER EYCKEN twaelf guldenen ten pryse voorsz., waer van
dienstmaecht
van de voorsz. MR. ANTHONIS (mede
MACHTELT GOVERTsdochter,

tich

ende

acte. Aldus gedaen etc.
zynde) versochte
zijn ADRIAEN CORNELISZN. ROUPER
Getuigen
der zelver stede."
"poorteren
present

1) Leidsch jaarboekje, I, 16.
2) ORLERS,Uitg. van 1781, p. 594.

en

CLAES HENRICXZN.,

Der

Nicolaus

Maler I)
[Claes

Johansen

(Clausz)
von

Janssen?]

Utrecht

VON
DR. HARRY

SCHMIDT.

NTER den Vossischen
Kopenhagen
Conterfeyers
des
Gesuchs

in der K6niglichen
Bibliothek zu
Exzerpten
sich die Abschrift
eines Gesuches 2) des
NICOLAUS JOHANSEN. Nach VOSS war das Original
befindet
ohne

Zahl

CHRISTIAN IV (I588-I648)
lasst uns einen Blick

aber

1591I

geschrieben

3), also

an

gerichtet.
in Kfnstlerelend

tun das mit bewewird. Anderhalb
Worten
Jahr lang hat der in Diensten des
glichen
geschildert
auf
stehende
Meister
vergebens
Bezahlung fur seine Arbeit warten mussen.
K6nigs
Er ist durch die bittere Not, durch Nahrungssorgen
worden auch fur
gezwungen
Das

Schreiben

zu arbeiten.
Der Ktinstler
erinnert
daran, dass er schon
Auftraggeber
dem Vater und der Mutter des Konigs zur Zufriedenheid
mehrere Jahre lang als
und
hat.
Nach
Friis
til
Dansk Kunsthistorie
Mahler
gedient
Bidrag
Conterfeyer
auf Funen fur FRIEDRICHS II
S. 146 malte CLAES JANSEN I594 in Nykbbing
andere

Wittwe

SOPHIE,

die Mutter

CHRISTIANS IV, (CLAUS, Maler,

der

I s98 und 1599

1) Er war gleichzeitigals Kiinstler (Conterfeyer= Bildnismaler)und handwerksmässig (als
Mahler)tätig,
S) Erwahnt von Weilbach: Nyt Dansk Konstner lexikon I. S. 537, wo die Abschritt seines Gesuchs
hollandischerPortratfalschlich dem Reichsarchivzugewiesenwird, und II S. 599, wo er als CLAESJANSEN.
maler bezeichnet und mit CLAUSJOHANSEN
von Utrecht identificirt wird. Dort auch weitere Literatur uber
den Kiinstler.
3) Aus dem folgenden ergibt sich, dass das Gesuch 1597oder Anfang 1598 geschriebensein muss.
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ftir

sie arbeitete

ist

wahrscheinlich

die

fur

Bezahlung
rückständige
wiinscht
er jahrliche
Weiter
darauf nicht eingehen wollen

derselbe)

und bittet

die

dann
Arbeit

darum,

dass

ihm

werde.
gewährt
und falls man

anderthalbjahrige
also feste Besoldung
Bestallung,
seiner Arbeit. Er werde
stiickweise
Bezahlung
dass der Konig mit ihm zufrieden sein soll.

sich

so fleissig erweisen,
Der Kiinstler erreichte

dann

sein Ziel, die Bestallung.
Denn der Maler CLAUSZ
d. 20 May
von dessen Bestallung,
datiert Kopenhagen
JOHANSEN von Utrecht,
in
den
Vossischen
eine
Abschrift
sich
ebenfalls
Exzerpten
befindet, ist
1598,
seine Not geklagt hatte.
offenbar derselbe,
der vorher dem Konig so eindringlich
der Konig den Maler zu seinem Dienst
der Bestallungsurkunde
verpflichtete
von
auf ein halbes Jahr. Der Dienst war bereits am 26 Mary 1598 angetreten,
Sie endete am 28 September
diesem Termin an lauft auch die Bestallung.
I598.
Laut

Als
Taler

der

Maler

in

Baar

monatlich

als Kostgeld

und 30
ftir das halbe Jahr als Pension 1)'
ein halbgewonlich
die er fur Auf
Hoffkleidt. 2) Fiir die Farben,
Daneben
Das Gesollte er besondere
erhalten.
des K6nigs verbrauchte,
Vergiitung

Lohn

erhielt

5 Taler

trage
such und die Bestallungsurkunde
folgen im Wortlaut :
I : Gesuch. Durchlauchtigster
grossmechtiger
Konning, Hochgeborner
Furst,
vund
Herr, Euer Konigl. Maij. seind mein Jedertzeit
vunderthenigste,
gnedigster
Fleis zuvorn, gnedigster
Dienste, mit stetem berrettem
Konig vnd
gehorsambste
nach. um aller VnderthenigHerr, E. Ko. Mat. kan ich wegen meiner Notturfft
vor E. Ko.
nicht laszen, das ich nunmehr
anderthalb
keit vnbericht
_7ahr lang,
Arbeit
vnd
binnen
dener
Zeit
etzliche
so
1Zichtes
da7lor
.7ch
verferttget,
Mailt.
ich
das
Hertzlichen
mehr
mitt
allem
Stücken,
gerne
bekommen,vnangeseheit,
vnd vntterthenigst
gemacht
fleis, vor E. Ko. Mt. gehorsamblichen
moglichen
haben wollte, aber gott weis es, das mich die hohe grosze Noth darzu gezwungen,
meines armen Weibes vnnd Kinderlein, vor
das Jch biszweilen zu Vffenthaltung
einen andern etwas habe machen muszen. Wan mehn allergnedigster
Kbnig vnd

nach, gerne weiter bey E. Ko. Mayst. in
gehorsamb
schuldigen
laszen wollte, auch solch mein kunst vnd arbeit ohn geburgebrauchen
mit Fleis
lichen Ruhm, dermaszen
zu verfertigen
wiszen, das E. Kon. Mayst.
deszfals doran ein gnediges
gefallen spuren vnnd mercken sollen.
In Vormeldung
das bey E. Ko. Mayst. geweszenen
Herrn
Vatter, Hachstvnd christmilder
so wohl desselben Hertzgeliebten
lablichster
gedechtnis,
frau
Herr,
arbeit

Mutter

Ich

ich

mich

auch

etzliche

7harlang,

vor

einen

Conterfefer

vund

Mahler,

laut

1) Nach der ausdrfcklichen Unterscheidung von monatlichem Kostgeld und Pension fur das halbe
Jahr, ist anzunehmen,dass der gesammte Betrag sich auf 60 Taler fur das halbe Jahr belief.
3) Der Ausdruck scheint zu bedeuten, dass das Gewand kein ganz prichtiges Galakleid, aber auch
kein einfaches Gewand war, sondern ein Kleid, mit dem man zu Hofe gehen konnte.
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meiner

habenden

elirlichen

gedienet, vnd ohne sonder ruhm
Beweise, underthenigst
Arbeit bestande1z, das an mihr ein
weg e mitt ineiner
'
worden.
gnediges gefa/len gespurt
Weill ich aber Itzo nicht wiszen kan, was bey E. Ko. Mat. Ich vor mein
haben soll, vnd m6gen zwar woll E. Ko. Mt.
zu gewartten
Arbeit vnderthenigst
zu melden

In

ulzd

alle

das Ich etwan diese anderthalbjherige
Arbeit bezahlt bevormeinen,
doch
noch
nicht
welches
also ist disz mein
haben soltte,
geschehen,
E.
vnd
Kon:
wollen gnedigst
Bitten,
Mayst:
Hochfleisziges
Unterthenigstes,

gnadigst
kommen

willigen vnd befehlen, das mihr solch arbeit,
bleiben
berechnet
alles Stuckweis
soll, bezalt
Mt
Ich Vnderthenigste
nacher weitter E. Ko:
Bitt Ich gantz

demutigst
vnd Herr

digster K6nnig
eine Jherliche
Bestallung
bezahlt bleiben
stuckweis

was

Ich

biszhero

gemacht, auch
mochte, vnd do herDienste leisten soll,
gehorsambste
E: Ko: Mayst: wolle erst mein gneund mihr gnedigst zu Vnderhaltung
bekommen

vnd vnderthenigst,
sein vnd bleiben,
machen laszen, wo aber

nicht, damitt mir mein Arbeit
des
erbietens
mich
mochte,
gehorsamen
vnderthenigen
vnd Bestallung
zu
in meinem
Dienste
alsdan
dermaszen
fleiszig
erzeigen, das
an mihr ein gnediges genügen spuren vnd merken soll.
E: Ko: Mt: hoffentlichen
Vnd thue hiemit dieselb im Thron des Allerhohesten
gantz getrewlich empfehlende.
Hierauff

einer

gnedigsten

vnd vnderthenigsten

anttwort
Euer

zu erwartende,
Kon :

Mayst:
vnd bereitwilligster
gehorsambster
Vnderthenigster,
NICOLAUS JOHANSEN, Conterfeyer.
d. 20. Maij 1598.
Copenhagen
Bestallungsurkunde.
Wir CHRISTIAN etc. thun kundt, dasz wir CLAESZ JOHANSEN von Vtrecht
thun auch
fur Vnsern Mahler auf ein Halb Jahr lang bestellet vnd angenommen,
soll
vnd
was
wir
ihm
zeit
seiner
Krafft
dasz
dieser
vnd
in
solches hiermit
dieses,
seiner Kunst
zu mahlen, vnd zu verwehrenden
nach, zu arbeiten,
Bestallung,
2:

dasz er mit Fug. nicht zu
vnd dermaszen,
vnd fur solche seine Dienstverfertigen.
Dagegen
vnweigerlich
beschuldigen,
funff
zu
ihme
Monatlich
Thaler, vnd das halbe Jahr
Kostgelde
leistung wollen wir
vber dreiszig Thaler zur pension, auch ein halb gewonlich Hoftkleidt
geben vnd
zu
Arbeit
die
er
vnser
die
Farben
wirdt, inentrichten,
auch,
gebrauchen
eigen
Vnd soll diese Bestallung
lassen.
den 26.
vnd bezahlen
verschaffer,
sonderheit
Wornach
vnser
ihren
sich
in
da
er
erstmal
Dienst
haben.
Anfang
getretten,
Martij,
fertigen

befehlen

Renterei

zu richten.

werden,

vngeseumbt

Uhrkundlich

etc.

Rotterdams

oudste

Plateel-

en

Tegelbakkers

DOOR
MR. R. BIJLSMA.

E oprichting
en tegelbakkerijen
te
der oudste plateelRotterdam
viel in het begin van het Twaalfjarig
Bestand,
een drietal dezer bedrijven daar ter stede werden
toen
gevestigd
I HEUVEL,

ceerd,

moge

door

HENDRICK en JACOB GERRYTSZ. VAN DEN
HERMANSZ. VALCKHOFF en CLAES

PIETER

IJANSZ. WIJTMANS.
over den aanvang van deze nijverheid
j
Aangezien
Rotterdam
te
zijn gepubligeen stellige mededeelingen
bekend is.
hier worden vermeld hetgeen mij dienaangaande

HENDRICK en JACOB GERRYTSZ. VAN DEN HEUVEL waren zoons van een
naar Rotterdam
uit 's Hertogenbosch
had
die zich metterwoon
lakenkooper,
Door HENDRICK GERRYTSZ. VAN DEN HEUVEL werd een plateel- en
begeven.
aan Hoogstraat
Nz, bij het Spui, waar hij bij giftbrief van
tegelbakkerij
opgericht
Wellicht had HENDRICK GERRYTSZ.
verkreeg.
9 Mei I6II een huis in eigendom
bedrijf te Delft bezeten : in deze stad
althans was in het jaar 1600 een plateelbakker
HENDRICK GERRYTSZ. gevestigd,
van wien bekend is, dat hij kort daarna Delft verlaten heeft,
VAN DEN HEUVEL

v66r

dien

reeds

een
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Al

na den aankoop
van het huis aan de Hoogstraat
vinden wij
spoedig
VAN DEN HEUVEL vermeld als leverancier
van tegels en later wordt
de bijvoeging
"plateelbakker"
aangeduid.
Blijkens vroedschapsresolutie

HENDRICK

hij met
van 15 Juni 1615 heeft HENDRICK V. D. HEUVEL het voornemen
opgevat, zich
ook toe te leggen op de vervaardiging
van kristal en glaswerk, spiegelglas,
enz.
Met HENDRICK VAN DEN HEUVEL heeft blijkbaar in compagnieschap
gewerkt
broeder

JACOB GERRYTSZ. VAN DEN HEUVEL; van dezen, die in een akte
wordt genoemd, is mij niet gebleken,
dat hij
jaar 1619 "geleyvercker"
zelf van een tegelbakkerij
is geweest:
uit een akte, gepasseerd
8 Maart
eigenaar
1627 voor Notaris WILLEM JACOBSZ., weten wij evenwel, dat hij gereedschappen
en waren tot de nering van het plateel- en tegelbakken
in eigendom bezat.
zijn
van

het

De

der tweede
oprichter
zich later noemend:

heette
PIETER
tegelbakkerij
aan
werd
Zijn bedrijf
gevestigd
waar
PIETER
Oppert Wz.,
HERMANSZ. "plattielbacker"
bij giftbrief van 31 Oct. 1613
een huis in eigendom verkreeg.
De achternaam
VALCKHOFF geeft ons zekerheid
over zijn Delftsche herkomst.
In Delft toch was op het einde der 16de eeuw als
HERMANSZ.,

Rotterdamsche

VALCKHOFF,

HERMAN PIETERSZ. ; een zoon van dezen plateelbakker:
plateelbakker
gevestigd
CORNELIS HERMANSZ., die gehuwd was met ERMPGE CORNELISDR., wordt in een
Rotterdamsche
notarieele
akte van 19 Nov. 1641 (not. DUYFHUYS DE JONGE,
Deel 16) vermeld als: wijlen CORNELIS HERMANSz. VALCKHOFF. 2) De naam wijst
er op, dat PIETER HERMANSZ. VALCKHOFF een broeder van CORNELIS HERMANSZ.
en lid van dit Delftsche tegelbakkersgeslacht
is geweest;
terwijl door de broeders
CORNELIS
bracht

en GERRYT HERMANSZ, te Delft de plateelbakkerij
PIETER HERMANSL. de industrie
naar Rotterdam
over.

In

den

der

eeuw

werd

uitge6efend,

vinden

wij te Rotterdam
woonachtig:
CLAES JANSZ. WIJTMANS, van beroep glasschrijver
Febr.
16l3, vroed.
(giftbrief 9
was
schapsresolutie
hij geboortig
29 Jan,
zijne ondertrouwakte
1614). Blijkens
Maart
te
huwde
WIJTMANS
van 's Hertogenbosch ;
op 25
1603
Wageningen:
en wonend te Rotterdam,
CATALIJNTJE CARELSDR., van daar geboortig
CATALIJNTJE CARELSDR. had een broeder HENDRICK CARELSZ.; deze broeder
was in het jaar 1607 (akte not. VAN WOERDEN 25 Nov. 1607) gevestigd
te
aanvang

l/de

wier ouders
Huyssen bij Arnhem in het land van Cleeff, en had eene huisvrouw,
te Delft woonachtig
In
het
treffen
HENDRICK
waren.
CARELSZ.,
wij
jaar 1614
die - blijkens
van 20 Febr. 1620 - het beroep van glasmaker
uitgiftbrief
1) De akte is gepubliceerd in het Ned. Archief v. KunstgeschiedenisVII.
La C6ramique Hollandaise. i. v.
2) Vergelijk: HAVARD.
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te Rotterdam

oefende,

schijnlijk
De

ontleend
beide

VAN CRACOU (waaraan ; hij draagt dan den achternaam :
in
huis
het
het
Cracou
graafschap
Meurs).
CARELSZ. VAN
zwagers CLAES JANSZ. WIjTMANS en HENDRIK
in het jaar 1614 de leiding op zich van het nieuw opgerichte
aan

CRACOU namen
glashuis aan de Glashaven-Jufferstraat,
waarin o. a. participant
Compagnie -

voor welk bedrijf zij met een Rotterdamsche
was de uit Gorinchem
kaasafkomstige
octrooi
LAMBRECHT ADRIAENSZ. DE HOOCH, vroedschap van Rotterdam de
van
Staten-Generaal.
gekregen

kooper
hadden

In

hetzelfde
octrooi

Generaal
vinding

("bij

CLAES JANSZ. WIJTMANS van de Statenvan beschilderd
porcelein volgens eigen
oorspronkelijk
lag het in de bedoeling het
het glashuis ; het werd evenwel gebouwd aan

jaar 16T4 verkreeg
tot het vervaardigen

hem
te

geinventeerd");
richten naast

op
porceleinhuis
de Korte Wijnstraat
Z.z. op een erf, dat aan LAMBRECHT DE HOOCH toebehoorde.
hebben
Dit porceleinhuis
zal hoofdzakelijk
tot de plateel- en tegelbakkerij
al spoedig na de oprichting
ervan wordt CLAES JANSZ. WIJTMANS vergediend;
van ,geschilderde
en bij gift van 3o Mei 16ig werd
tegeltjes"
van het bedrijf aan de Korte Wijnstraat,
dat wij later,
hij uitsluitend
eigenaar
behalve als "porceleinhuis",
ook als "tegelbakkerij"
aantreffen.
meld

als leverancier

In het jaar 1620 vinden wij aan het Marktveld Z.z. wonen den plateelbakker
te Delft, met
NICOLAES MATHEUSZ. VAN DER HOEVE, voormalig
plateelbakker
moeder
weduwe
MATHEUS
CLAESDR.
MARITJE
MOEYT,
zijne
JANSZ. VAN DER
financieel geinteresseerd
HOEVE ; in hun bedrijf was aanvankelijk
MARITJE's zuster:
ANNA

CLAESDR.

VAN CLAPWIJCK, weduwe van den Rotterdamschen
chirurgijn
te liggen
NICOLAES GREGORII VAN TEYLINGEN. Nog kwam een tegelbakkerij
aan de Goudsche
door CORNELIS WILLEMSZ. SONNEVELT.
Wagenstraat,
opgericht
tot de periode der Rotterdamsche
bedrijven
zijn wij genaderd
waarover reeds verschillende
werden door
plateelbakkerij,
gegevens gepubliceerd
in
werk
Hollandaise".
H. HAVARD
"La Ceramique
zijn

Met

deze

twee

KORTE

1.

TESTAMENT

MEDEDEELINGEN.

VAN

EEN

POURBUS.

Het protocol van den Leidschen notaris V a n d e r W u e r t (deel Leiden 8") bevat het
testament van J a n C I a e s z n. P o e r e b o s c h, antycksnyder, wonende te Leiden, gezond
gaande en staande. Zijn moeder M a r y t g e n J a c o b s d r. wordt universeel erfgenaam. Getuigen
Corneliszn.
Stoter,
zijn Jeroen
Gerytszn.,
antycksnyder, en Lenaert
poorteren
van Leiden.
Het testament is van 2 Juli 1592. De erflater teekent zich J a n C I a e s z n. P o e r b u s.
In Mei 1596 leeft hij nog, hij snijdt dan het blazoen etc. voor de kamer Liefde est fondament.
In de rekeningen wordt hij genoemd J a n C I a e s z n. P o u r b u s. x) Onwaarschijnlijk is het
niet, dat we hier te doen hebben met cen verwant aan het bekende Zuid-Nederlandsche
schildersgeslacht.
In verband met den tweeden getuige, die klerk was bij V a n d e r W u e r t, zij eraan
herinnerd, dat er een Leidsch schilder Cornelis s S t o t e r heeft bestaan.,2)
J. PRINSEN J.Lz.
II. EEN HALS.
Voor de genealogie van de Halzen kan mis8chien het volgende van belang zijn. Op 12
April 1596 compareerde te Leiden voor notaris Y a n_d e r W u e r t, A n d r i e s J a n 8 Bra e u w
van Haerlem, thans te Coelen, en verklaarde, dat "dobligatie, die zalige C 1 ae s H a I s F r a n s z n.
ten behouve van hem, aftirmant, binnen Coelen hadde verleden, innehondende was een somme
van twee hondert zes en tsestich gulden van XL groten tstuck ende zestien stuvers, nyet jegenstaende dat deselve obligatie bij N y c 1 a es v a n d e r W i e 1 e, oom van de voorsz. Hals,
opten IXen Octobris anno XVC drie ende tnel;entich aen zyn, affirmants huysvrouwe binnen der
stede van Leyden voldaen ende betaelt is mit een somme van twiehondert gulden ten pryse
voorsz. volgende zyn huyavrous zelfs eysch, ende quytantie daerop gevolcht, welcke obligatie
voorde zelve betalinge by de voorsz. H a 1 s door verstornisse gescheurt is" etc.
(Protocol V a n d e r W u e r t, deel gemerkt "Leiden 24" No. 75.)
J. PRINSEN J.Lz.
III,

UIT

DE

GESCHIEDENIS

VAN

DE TABAK.

Op huyden den XXVIIIen dach van November anno XVIC ende derthien compareerden
voor my Notaris publyck ende voor den ondergeschreven getuygen A b r a h a m S t o c k m a n s,
crudenier, out omtrent XXVIII jaren, ende O 1 i v i er J a n s z., schilder, out omtrent XXVI
jaren, wonende binnen der stede van Leyden, ende deposeerden ende tuychden by haer conscientien etc. ten versoucke van Jacob
L o u r i s z n., cleermaecker, woonachtich binnen der voorsz.
stede, waer te wesen, hoe dat geleden omtrent thien of elf weecken zonder den preficxen dach
onthouden te hebben, zy deposanten daerby present zijn geweest ten huyse van de Wede van
Mr. S y m o n de e V a 1 c k binnen der voorsz. stede, alwaer C o r n e 1 i s E 1 b e r t s z n., coopman
van Amsterdam, aende voorsz. requirant, aldaer beyde mede present zynde, verhandelt heeft
zeeckere rollen tuback, hebbende zy, deposanten, int zelve verhandelen gehoort, dat den requirant
vraechde, of den tuback oock wel mochte dueren, zoe hy deselve zoe haest nyet en zoude connen
quyt werden ende dat Cornelis s E 1 b e r t s z n. daer op zeyde: "Jae, al waert jaer ende dagen"
ende dat deselve eer beter als erger werden zoude. Presenterende etc. Getuigen: twee notarisklerken.
(Protocol V a n d e r W u e r t, deel gemerkt "Leyden 5").
J. PRINSEN J.Lz.
2) Zie ORLERS(1781),p. 403.
1) Zie BijdragenHist. Gen. XXV, 475.
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IV.

DETAIL-WERK

VAN PIETER

POST

IN

1660

EN

'61.

Dat de beroemde architect P i e t e r P o s t [i6o8-166g]
in zijn laatste levensjaren nog
allerlei kleine werkzaamheden verrichtte, blijkt uit de volgende aanteekeningen, welke ik terug
vond in de documenten bij de rekeningen van het Hoogheemraadschap Delfland, op het
jaar 1662.
Declaratie van teyckenen ende vacatien, gedaen
ten dienste van de Heeren Dijckgraeff ende hoogheemraden van Delflandt door den architect
Pieter
Post.
Anno 166o Den 1 December, met de Heeren gecommiteerde, geweest op den durpe ter Hey,
ende aldaer besigtight, de afspoelinge, Ende is by de gemelde Heeren goetgevonden, naerder r
inspectie te doen, om te zien, middel tegen de afspoelinge te beramen, compt voor vacatie.e 6 - o - o
Den 14 dito, Met de heeren N i e p o o r t ende den penninghmr. M r. S o e t e n s, mitsschaders den lantmr. v a n d e r S a 1 m, naerder inspectie gedaen ende tot aenwijsingh sijn eenige
6 --- o - o
palen geslagen, compt voor vacatie ............... 2
Den 22 dito, met de laatste genoemde heeren ende den lantmeter. wederom op Ter Hey
geweest, Ende is goet gevonden, dat den landtmeter een Kaertie van het dorp zoudc maken om
daaruyt te connen sien, wat huysen wegh soude moeten, ende waer dat men die wederom ander
6-o-o
plaets soude geven, voor vacatie ................ f
Anno 1661, den 8 January, Gecopieerd de kaert vande landmeter v a n d e r S a 1 m, ende
daerin met letteren ende syfers aengeweesen. de hooghte van de gronden, ende een lyst van de
eygenaers, ofte bewoonders van de huysen, ende daer in aengeweesen. drie onderschyde manieren,
tot bescherming van de afspoelinge ............... 1!
5 - o - or
Anno 1661 den 8 January, Nogh doer drie genoemde onderschyde manieren, yder op een bisonder
papier om op de kaert van v a n d e r S a 1 m, gevoeght te connen werden, ende waren geteekent
J - 10 -- 0
met de leten A. B. en C.............. , ... of
Nog ingestelt een memorie tot verclaringe ende naerreghtinge van de gemelde teyckeninge
.e I - 10 - 0
Nogh op een grooter maet, een prophyll, volgens de vlackte decleviteyt, ende daer boven
nogh drie verscheyde prophylen, Letr. D. om ryswerck, Letr. E. om plaatwerck, Letr. F. om wier
2 - I O -°- O
Den I¢ dito, nogh een kaertie van het dorp Ter Hey met aenwysing van eenigh werck tegen
6-o-o
de zee ende hoedat men het dorp inwaars soude connen maken ..... JE
Den 26 dito, met de Heeren N i e p o o r t ende den penningmeester So e t e n s ende den
lantrnet(e)r op ter Hey geweest, ende is aldaer volgens het kaertie van 14 dito, afsteekinge ge6-o-o
daen, voor vacatie ... , .................e
Den 14 Febr. nogh een weergade van het kaertie van den 14 January voor de heeren
f 2-10-0
gemaakt .......................
Den 15 dito met de heeren int generaal geweest op den dorpe Ter Hey, ende syn doen
de teyckeningh hiervooren gemelt, ende de voordere consepten geexamineert, voor vacatie t 6 - o - o
- 6 - io
Te samen '.....e 49
M. G. WILDEMAN.

De

Portretten

der

Graven

van

Holland

te

Haarlem

DOOR
A. W. WEISSMAN

OEN ik den

25sten

Februari

, heidkundig
hield over

Genootschap
de portretten
te Haarlem
het Stadhuis

1895 in het Koninklijk Oudte Amsterdam
een voordracht

der graven van Holland, die op
uitte ik den wensch,
berusten,
die in de groote zaal van dat
! dat deze schilderijen,
haast niet te zien waren, eens in een goed licht
I gebouw
mochten

worden

geplaatst.

Nu aan dien wensch voldaan
tijdelijk naar een zaal in het

door de portretten
j werd,
museum van Haarlem
over te brengen, lijkt het mij wenschelijk
te vragen.
tretten nog eens in ruimer kring de aandacht
*
*
*

voor deze por-

De portretten
de graven van Holland, van DIRK I af, tot MAXIverbeelden
MILIAAN VAN OOSTENRIJK toe. De reeks wordt geopend door een heraut van wapenen en gesloten door den dood. CORNELIS VAN ALKEMADE (1654-1731)
zegt, eveneen bron te vermelden, dat de Karmelieter monniken te Haarlem
hebben doen
de portretten
getrouwelyck
"op de Muer van haer Kloosterkerck
Maer deze, met der tyd door vogtigheid,
schilderen met waterverwe.
afbrijzeling
- . -- .. ,

wel zonder

daarvoor
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en onduerzaemheit

des muers

der waterverwe

verdonckert

synde, sijn de Moniken
met wagenschot
en met

deze muer te doen beschieten
geworden,
genootsaeckt
sedert
in
die
gebruick was gekomen, te doen beschilderen".
d'olyverwe,
MICHAEL VOSMERUS, die in 1578 een werk in het Latijn over de graven van
Holland bij CHRISTOFFEL PLANTIJN het licht deed zien, verhaalt daarin, dat, toen de
van den muur genomen waren, de vroegere schilderijen
paneelen
tegenwoordige
die "de ware gedaanten en gewaden der vorsten" af beeldden, voor den
en dat de glasschilder
WILLEM THYBOUT die toen "getrouwelyk
afde
heeft
aan
VOSMERUS
eeuwigheid
wedergegeven".
voegt bij zijn werk
geteekend
van PHILIPS GALLE naar deze teekeningen,
welke prenten ook dienst
koperprenten
doen om een boek, dat BARLANDUS in 1584 te Leiden uitgaf, te vermoesten
sneed CORNELIS VISSCHER in koper; SOUTMAN te
luchten. Alleen de borstbeelden

in waterverf,
dag kwamen

gaf deze in 1650 uit.
der graven
Het is natuurlijk
mogelijk, dat THYBOUT inderdaad afbeeldingen
die voor den dag kwamen, toen de latere schilderijen
van Holland,
op paneel
hebben in 1587 gediend als pawerden, gezien heeft. Zijn teekeningen
verwijderd
voor geschilderde
tronen
glazen in den Doelen te Leiden. Van die teekeningen
er
verscheidene
der graven
W.
In zijn "Iconografie
PLEYTE
heeft Dr.
gezien.
van Holland en Zeeland" zegt hij ervan: "Zij kunnen niet als nauwkeurige kopieen
Haarlem

van vroeger
sieen". Alle
kunstwaarde

beschouwd
worden, maar grootendeels
zijn het fantaaanwezige
tot grondslag hebben, ook de door haar
prenten, die deze teekeningen
uitmuntende
van HENDRIK GOLTZIUS en van CORNELIS VISSCHER,
elders

der verbeelding
worden beschouwd.
dus als voortbrengselen
in werkeDe eerste, die een poging deed om de Haarlemsche
schilderijen
was CORNELIS VAN ALKEMADE. Hij liet ze in 16gg
na te volgen,
lijkheid
in koper brengen. De poging kan niet geslaagd
door een ongenoemd
graveur
heeten; de critiek, door PIETER LANGENDIJK op de prenten, een halve eeuw later,
moeten

dat "de standbeelden
lam, scheel of blind gemaakt zijn en van kousen
uitgeoefend,
tot de voeten
en lederen spanbroeken
zijn voorzien, terwijl onze graven van't hoofd
is
zeker
meest in 't blinkend harnas geschilderd
staan",
juist.
Deze PIETER LANGENDIJK liet in 1745 "De graaven van Holland, injaardichten
met alle de beeldtenissen
dier Prinsen, nauwkeurig
beschreven,
verrijkt
naar de echte aloude tafereelen op de Zaal van 't Raadhuis der Stad
getekend,
Haarlem"

het licht zien.

In dit boek verklaart
heeft

1578 bedrog
VERIUS en anderen
een

burger

dezer

van
LANGENDIJK, dat THYBOUT met zijn portretten
kan
zich
dat
SCRIniet
Hij
"BARLANDUS,
gepleegd.
begrijpen
dat bedrog niet gemerkt hebben en dat HENRIK GOLTZIUS,
en Plaatsnijder
stad, die een kunstig Schilder, Tekenaar
was,
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de figuren van THIBOUT in 't koper te graveeren".
Om
goedvinden,
zo
alle
de
nieuw
en
als
't
te
heelen
graaven op
nauwkeurig
"dit gebrek
mogelijk
heeft LANGENDIJK "het dienstig geoordeeld en geen kosten
zij te laaten afbeelden"
onder zijn toezicht te doen uitvoeren".
ontzien om het door bequamer kunstenaars
Hiervoor werden in 1743 "alle de Schilderijen op order der Edel Groot-Acht-

heeft

kunnen

bare

Heeren Burgemeesteren

ten huize van den kunstschilder

FRANS DECKER (mijnen
heeft verholpen,
zonder

die dezelve voorzichtig
gebracht,
Vriend)
hooggeachten
verloren is. Deze gelegenheid
oude
baarde lust aan
de
van
er
iets
dat
schildering
zijnen waardigen leerling TACO JELGERSMA., die reeds voor veele jaaren ten zijnen
in de kunst geoefend hadde, om dehuize gewoond en zich ijverig en meesterlijk
na te tekenen. Wij hebben ons van de hand
eigen liefhebberij
om alle de graaven na zijn uitvoerige Tekemeesters
bediend
deezes kunstrijken
ningen in 't koper te laaten brengen door mijnen neef HENRICUS SPILMAN, die
dat het onze verwachting
te boven ging".
dezelve zo gelukkig volgde,
die LANGENDIJK geeft, met de origineelen,
men de afbeeldingen,
Vergelijkt

zelve

voor

zijn

dan blijken de prenten weinig getrouw. De meesters der achttiende eeuw vermochten
der vijftiende eeuw te vatten, al deden zij ook hun best "om
niet het karakter
Dat de achtergronden
te veranderen".
werden
Standbeelden
niets aan deeze
der kleeding, der
maakt een vreemden indruk.
Bij het wedergeven
weggelaten,
de
zich
teekenaar
velerlei
heeft
en
der
vrijheid veroorloofd.
wapens
wapenrustingen
als
de
dat
erkent
"te
LANGENDIJK
hij
figuren
lang zijn geschilzegt
dit,
Argeloos
der leeden of proportie
en de vrijheid gebruikt is om aan de evenmaatigheid
die bestaan;
Toch zijn deze reproducties
iets te verbeteren".
nog de beste,
zij
dan
waarmede
FRANCOIS
wat
heel
beter
HALMA
in
ieder
die,
zijn
geval
zijn
De
klassieke
Nederlanden"
verluchtte.
en
der
achtergronden
Vereenigde
"Tooneel
van
hier
een
den
de vreemdsoortige
vinding
graveur.
zijn
omlijstingen
derd

De schilderijen

zijn op paneel

in olieverf

en negentien in getal.
uitgevoerd
telkens
twee portretten te
geven
hem een banderol. Drie paneelen zijn

daarvan

Zestien

vijftien
zijn ongeveer vierkant;
met naast
den
zestiende
heraut.
zien,
en de dood
MARGARETHA
daarop zijn ADA,
langwerpig;
het

geschilderd:
staat en dit kan ons niet verbazen.
zijn niet in besten
schilderijen
worden met
Want
CORNELIS VAN ALKEMADE schreef in 1699 : ,,De schilderijen
die doorgaans
dat de jaarlijxe zin(de)lijkheid,
zoo weinig opmerking
gadegeslagen,
zoo
met
dezelve
omtrent
vrouwen
Hollandsche
de
groote verMeytijd overkomt,
De

en met het schoonmaack-tuyg
behandelt
zoodanig komt te schenden,
waarloozing
verwe
der
afschueren
door
't
Beelden-schennnis
de
dat
op vele plaatsen ons begint
te berooven van het heerlijk en zeldzaam beschouwen dezer schilderijen ; waarvan
wij, tot ons leedwezen,

zelt nog getuige

waren".
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Het

is te

dat de paneelen in een treurigen
staat waren, toen
begrijpen,
FRANS DECKER in 1743 aan het "verhelpen"
ging. De restaurator
heeft, naar het
dien
van
de
stukken
voor
het
tijd,
grootste gedeelte overgeschilderd,
wat,
gebruik
maar al te duidelijk bleek, of het nog
toen ze in een goed licht waren geplaatst,
te verwijderen,
durf ik niet beslissen.
mogelijk zou zijn, dit overgeschilderde
.

Ook de onderschriften
dit schijnt reeds gebeurd te
werden overgeschilderd;
overschilderen
dit
werden
allerlei fouten gemaakt,
voor
LANGENDIJK'S
tijd. Bij
zijn
omdat
men de gothische
minuskels en de daarbij gebruikelijke
afkortingsteekens
Een kenner van het Middel-Nederlandsch
zal zeker de fouten we!
niet begreep.
is die, waar gezegd wordt
vinden en herstellen kunnen. Een der sterkst sprekende
GODEVAART DE BULTENAAR, nadat hij te Antwerpen gewond
stond "trock te wtrecht",
maestricht"
terwijl daar oorspronkelijk
STOKE vermeldt.

dat

was "trock te
gelijk ook MELIS

Zijn deze op- en onderschriften
dus, wat den tekst betreft, in gebrekkigen
staat bewaard, en hebben de "Ouwerwetsche
Rijmen", waarin ze volgens LANGENtoch
vervat
DIJK
zijn ze voor de wetenschap van belang.
zijn, geen kunstwaarde,
Het meest uitvoerige is het opschrift der banderol naast den heraut, waar
deze als volgt

spreekt:

,

afkomst van hollant zal ic vertoonen
bew?isen waer die eerste heer was geboren"
"Die

doet, waarbij hij de afkomst der graven tot Troje laat opwapen dat zij voerden, de roode leeuw op het gouden veld, werd
Dit schijnt ons nu vreemd. Maar wij
reeds door de vorsten van Troje gevoerd!
een vorst zonder wapen iets onmogedat in de middeneeuwen
moeten bedenken,
uit Homerus'
gedichten stelde men zich in de vijftiende
lijk leek. Zelfs de personen
en

dan

klimmen.

een verhaal
Het

meenden dat zij de afstamvoor. De Romeinen
die het opschrift bij den heraut
der Trojanen
waren; de kloosterling,
melingen
en
zoo
liet hij ook zijn graven van de
kende
blijkbaar VERGILIUS,
vervaardigde,
afstammen.
Trojanen
behalve bijzonderheden
omtrent
De verzen onder de portretten
bevatten,
eeuw

als ridders

met blazoenen

van den afgebeelden
vorst en eenige chronologische
medefamiliebetrekking
- welker juistheid
is
door
de
dikwijls
twijfelachtig
overschildering
deelingen
ook meest eenige gebeurtenissen
uit het leven van den graaf of
geworden
de

de gravin.
Van

dees
DIRK I wordt vermeld dat "'t eginont st£chte een nonnenclooster
de
Il
desen
van
waarin
DIRK
werd,
houte",
"nadat
hij begraven
terwijl
edelman,
clooster t'egmont harde schier van steenen"
vriesen bracht in verwijcke vernieuwde't
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Omtrent DIRK III wordt gezegd:
met blifde chier monnycken".
van
metter
d'wtrechts
zeghe quam
spoet rysde hy te ierusalem wt wyser
"nadat hy
sede" en van DIRK IV dat hij "te dordrecht
en met een
wert yebracht int verdriet"
dood van
van
strale"
werd
Ook
den
een
gedood.
pijl
fenynde
vergiftigde
en "zette

Floris

daarin

I wordt

wonne

tsynne
luste t e hamert".

met de woorden : "doe hy syn vyande had vergemaakt,
als his sliep met
wert
hy van syn vyanden verslaghen
onghewinne
gecvag

die met haar zoon DIRK V aan de hand is
"Floris wift Gheertruyd",
atgebeeld,
zegt het vers dat zij "nam eenen man van herten coen daert herte met
van dien man, ROBERT DE VRIES, die
Het wedervaren
ionste was toegheneg en".
van zvtrecht" verdreven werd,
"van de lcertogh van lotrike met biscos verstercken
Over

volgt

dan.
Bij

de

stichting

het

vers
van

onder
Delft

het portret van GODEVAART DEN BULTENAAR worden
die op zoo ongewone
en de verwonding
te Antwerpen,

niet vergeten.
wijze gebeurde,
Van DIRK V wordt overigens niets medegedeeld,
en ook van FLORIS II
die de rijmen maakte, verzuimt niet te verweinig gezegd. Maar de kloosterling
stichtte.
melden, dat FLORIS' vrouw PETRONELLA ,het clooster te rynsburclz"
Van DIRK VI wordt de pelgrimstocht
naar Jeruzalem herdacht; FLORIS III
,,die met veel kersten heeren trock onrt heylighe lant te wÍ11nen"
Van DIRK VII vinden wij niets merkwaardigs
terwijl ADA
geboekstaafd,
herdacht
wordt in het volgende korte gedicht, dat tevens eenig denkbeeld
geven
kan van den trant der andere:
is de vorst

"Ada volchae haren vader dat is wel blyckelyck
die Prince reyn graaj lodewyck van loon
was haer tot man ghegevm ryckelyck
maer eer hy beslapen mocht die vrouwe schoon
starf zy ghodt breng se ter hoogster troon."
voor een Haarlemsch
WILLEM I was natuurlijk
Karmeliet
een zeer belangrijke figuur; met trots vermeldt hij : ,mits hulpe der luyden van haerlem in syn
ionghen tyt zvon hy daznyaten die onwinlycke stede daer creghen die van haerletrt
wt wyser sede haer wapen."
FLORIS IV "wirt verslaghen
van den grave van
cleermont

te corbi in een tornoyspel".
Het Room sch-ko n ingschap
van WILLEM II,
van Aken, zijn overwinning
der Friezen en der Vlamingen en zijn
zijn belegering
dood te "hoghenwoude"
worden onder het portret van dien vorst herdacht.
Maar
omtrent
FLORIS V is de dichter
veel minder uitvoerig;
van 's graven
krijgs-

bedrijven wordt nauwelijks
gerept, en als nog gewag is gemaakt van "vÏJ! sloten"
in Friesland
gesticht, volgt, als iets zeer gewoons : "daernae wert verslaghen dees
van gheryt
edelman
van velse?c". JAN I ,starf
te haerlem zonder kynderen en
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En JAN II, de eerste graaf uit het Henegouwname te winnen".
ridderlycke
sche huis, had "tegen die vlamyncken grooter onvrede".
Wat de dichter tot dusver over de graven zei komt in hoofdzaak
overeen
die den rijmkroniekschrijver
met MELIS STOKE en met de "Annales Egmundenses",

zonder

er zijn ook afwijkingen,
welke hier evenwel niet vermeld
zullen worden.
Welke bronnen de dichter gebruikte
bij het maken der volgende
heb
ik
kunnen
niet
onderschriften
vinden.
Dat WILLEM III, "die ghoede graef willem acht daech te haerlem hof hield
met XX graven,
en M ridderen"
scheen den dichter natuurlijk
C bannerheeren

als bron

dienden.

vermeldenswaard.
meestering
Een

Maar

WILLEM IV hield hof
en zijn sneuvelen

van Utrecht

der uitvoerigste
.

gedichten

te colen"

dus te Keulen ; ook zijn verStavoren
worden geboekstaafd.
bij
is dat onder het portret van MARGARETHA.

,n4 willein quam zyn zuster keyserin margriete
by die van beyereit keyser lodewyck hadde gew01l1zen
twee soonen, herfocit willem die men den dollen graef hiet
en hertoch aelbrecht als doen twee fiartyeii bdghonnen
hoeck mde kabe jauw zoodat onder der sonnen
niet stryt en geschiede soo over fel
als tusschen haee en doudste zoone, want root bronnen
was die mase van bloede verstaet dat wel
maer hy behielt hollant en seelant na tswaar rebel
ent graefsehah heneghouwen".

here gepresen"
genoemd, ofschoon hij "wiert verHet vers onder ALBRECHT geeft een uitkeert van zinne en van bedrijven".
zoo
echte als onechte. Hij "dwang de vriesen
staat
van
voerige
zijn nakomelingen,
was een "heere vaeljant"
en "ruwaerd".
Als wapenfeiten
van
en d'wtrechtsclae",
WILLEM VI worden genoemd dat hij "die VrÙSe11, en die van arckel bedwa11ck",
WILLEM V wordt

"dees

everstin verdorf te gronde"
dat hij "die heeren van haspern, hagestin,
en dat hij
versloech".
"die luycke1zaers
Het gedicht onder JACOBA VAN BEIEREN's portret spreekt van medelijden
met deze ongelukkige
vorstin, die
,haers vaders lant niet en mochte
regeren befitten noch houden met mÍ1men
wan' hertoch ian haer oom int verdriet haer brochte
daerna hertoch fihilifis haer mede versochte
met moeyte swaerlyck dies zy ghequelt was".
haar afstand der
JACOBA's vier echtgenooten
genoemd,
en het slot is ,.,e?1,starf op
aan PHILIPS VAN BOURGONDIË vermeld,
Hieruit valt af te leiden, dat de dichter dit, als
zoo my vertelt was".
heeft vernomen.
mondeling

Daarna
regeering
taylingcn
tijdgenoot,

worden
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PHILIPS

VAN BOURGONDIE wordt

conincklycke
lutsenborch,
te g ronde".

brug,

*Inachtich"
genoemd,
en
dan
heet
het :
gemaakt

wordt

vrouwen"
ghent,

gewag
beleyde deventer

van

zijn

"drie

won
paris
en die stat van calys, dynant verdorf hij

is het, dat de dichter weinig uitvoerig is over "hertoch karet
ofschoon
die toch zijn tijdgenoot
was. Hij zegt ,,-n had veel
bourgongen",
van vrankryck",
victorye tegen 's conynx ghespan
"won nancy mede" en "lach
voor nuis'' ; dan volgt het verhaal van 's vorsten treurig einde.
Bij MARIA VAN BOURGONDIË worden slechts familiebijzonderheden
genoemd,
als haar huwelijk
met "maximiliaen
den Itertoghe
van ostenryck
fiere keyser
Merkwaardig

van

sone

frederyx

van

bloede

haar kinderen
diere",
philips
is den conyne die van vranckryck
voer ten hoochsten troone".

die versekert

"margriete

ryn van persoone",
draecht de croone" en

die iong
,Jranciscus
MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK is de laatste vorst, die afgebeeld wordt. Van
hem getuigt
de dichter "dat hy een stryt hadde groot en vervaerlyck
teghen die
als iets "dat elc weet claerlyck"
die hy heeft tonderglaedaen" ;
worden
fransche
en
en
van
Gent
de belegeringen
van Utrecht
ten slotte worden
genoemd,
en kroning als Roomsch
MAXIMILIAANS verkiezing
De dood, die de hekkesluiter
is, zegt dan :

_

graven

van
Dat

vermeld.

,ghy Izollantsche graven hier alghemeene
ghy gravinnen ghy voochden die syt voorleden
daer en isser gebleven titans uwer b heene
maer syt aen mynen dans ghetreden
nu ghy geregeert hebt bey lant en steden
men weet dit thans wel altemalen
ist al geschiet na recht en reden
zoo mooch dy voor godt u loon nu halen
ist ooc soo nitt soo zalt u falen
want heeft gunst of haet dat recht verkeert
zoo moet ghy met pynnen dat 1t1¿betalen
ia gy fiadt voor pilgrim veel bet gaan dwalen
dan dat ghy u landen hebt soo gheregeert."

.

Dit

koning

is

de

moraal,
Holland trekt.
de portretten

die
voor

de
het

kloosterling-dichter

'

uit

de

geschiedenis

der

gedeelte
geen portretten
zijn, is
der
het heeft tot het begin
duidelijk.
vijftiende eeuw geduurd, eer de
schilders zich op het getrouw wedergeven
hunner modellen toelegden.
Voor dien
de
werd
om
te
was
heraldiek
aan
wie
tijd
voorgesteld.
gebruikt
duiden,
Omtrent den tijd, waarin de paneelen werden vervaardigd,
zijn verschillende
grootste

Immers

dat zij
Dr. W. PLEYTE meent,
gewaagd.
gissingen
toen de oudere portretten
door het kaas- en broodvolk

zijn na 1492,
geschilderd
zouden zijn vernield.
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Maar
en dat alleen

als

dat MAXIMILIAAN in 1493 Duitsch Keizer werd,
bedenken,
had
tot Roomsch Koning, die in 1486 plaats
zijn verkiezing
v66r 1493 moeten
dan lijkt het waarschijnlijk,
dat de portretten
wij

van

wordt,
gerept
als de verkiezing
tot keizer zou zeker
Immers iets zoo belangrijks
ontstaan.
zijn
niet onvermeld
zijn gelaten.
Voor de bepaling
van den tijd, waarin de stukken geschilderd
werden,
der afgebeelde
kan ook het kostuum
personen
aanwijzing
eenige
geven. De
allen
meest
een
met
een
tabbaard
sommigen
dragen
wapenrusting,
mansfiguren
Die
heeft
het
der
karakter
of een ander gewaad daarover.
vijftiende
wapenrusting
van
Na 1400
alleen
maar
nut
toen
was.
bij
nog
steekspelen
werkelijk
zij
eeuw,
van beteekenis
is er in die wapenrusting
geen verandering
gekomen, zoodat zij
voor eenige meer nauwkeurige
tijdsbepaling
geen dienst kan doen.
ons wel iets. Dit vertoont,
kostuum
der
leert
het
Doch
op 66n
gravinnen
na, de mode, die door AGNES SOREL in den smaak was gekomen,
uitzondering
kleed met langen sleep, nauwe mouwen tot over
namelijk een zeer gedecolleteerd
muts of "hennin",
die al het haar
en een hooge,
de handen
spitstoeloopende
Zoo
sluiers
was
MARIA
VAN
BOURGONDIË
en
waarvan
afhingen.
verborg,
gekleed
die
de
muts
door
er
nieuwe
een
hoofdkwam
een
in
spitse
mode,
lager
1490
pas
deksel

in den vorm

van een tulband

verving.
waarvan gesproken
werd, vormt JACOBA VAN BEIEREN.
uitzondering,
een
nauwsluitend
Deze vorstin
gewaad zonder sleep, welks hermelijnen
draagt
den "escoffion",
een
onderrand
juist den grond raakt. Zij heeft als hoofddeksel
soort van hoed met twee horens, die in de eerste helft der vijftiende eeuw werd
De

Men ziet dien hoed zoowel op JACOBA'S portret in het Rijksmuseum te
gedragen.
als op het bronzen beeldje derzelfde verzameling,
dat de gravin voorAmsterdam
stelt en uit het oude Stadhuis te Amsterdam
is.
afkomstig
moet de schilder gekend en nagevolgd
Een dezer portretten
hebben. Van
waren blijkbaar
de overige vorstinnen
geen portretten
aanwezig. Daarom werden
alle
het
van
in
dat
ten
MARIA
VAN
BOURGONDIE
tijde
gewaad,
gedragen werd,
zij
afgebeeld.
met den Rijksadelaar
De heraut, die de reeks opent, draagt een wapenrok
Fransche
heeft
in
de
rechterhand
een
de
lelidn.
en
staf, als teeken zijner
Hij
en in de linkerhand
een groote banderol,
staat
waarop geschilderd
waardigheid
wat hij zegt. Acht wapens, namelijk die van het H. Roomsche
Rijk, Frankrijk,
Delft en Leiden, zijn daaronder
Haarlem,
Holland,
Troje,
geplaatst.
Dordrecht,
Waarom hier deze stadswapens
is
niet
Wellicht
waren
duidelijk.
geschilderd
zijn,
er vroeger
de blazoenen
van Henegouwen,
en Oostenrijk
Beieren, Bourgondie
aanwezig.

-
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CORNELIS VAN ALKEMADE merkte reeds op, dat alle graven, die sneuvelden
zwaard dragen, terwijl zij, die op hun bed stierven, op hun zwaard
een opgeheven
leunen. Een eigenlijk schild of beukelaar
dragen de graven niet; op hun schouder
In het laatst der vijftiende
is een heraldiek
schild met hun blazoen bevestigd.
het had nog slechts
het schild niet meer tot de wapenrusting;
eeuw behoorde
Ook de gravinnen,-behalve
GEERTRUID, zijn van zulke
wapenschilden,
geheel gelijk aan die der graven, voorzien. Pas in de zestiende
voor
eeuw zou het ruitvormige
schild, dat nog bij onze vroedvrouwen
uithangt,
in gebruik komen.
vrouwe-wapens
als een man met lang haar en baard; over zijn
DIRK I is voorgesteld
terwijl zijn hoofd door een hoed wordt
draagt
hij een tabbaard,
wapenrusting
II
een
over
heeft
ook
DIRK
baard;
zijn harnas draagt hij een kort buis
gedekt.
een zinnebeeldige

beteekenis.

met zeer lange mouwen, op zijn hoofd een baret. Het dragen van een baard was
men heeft de beide eerste
in het laatst der vijftiende eeuw geen gewoonte;
graven
dat zij zeer lang geleden
om aan te duiden,
met dit sieraad
afgebeeld
leefden.
maar zijn mouwen
ARNOUT draagt hetzelfde kostuum als zijn voorganger,
zijn minder lang; daar zijn hoofd door een helm is gedekt kan men zijn gelaat
van DIRK III bedekt het harnas bijna geheel;
slechts voor een deel zien. De tabbaard
en met lang goldeze vorst is, naar den smaak der vijftiende eeuw, geschoren
een baret met veer wordt gedekt. De helm van
baardeloos
zijn
gelaat te zien komt; een kort buis ot
open,
heeft hij over zijn wapenrusting
schoudermantel
aan.
in profil voorgesteld,
FLORIS I, van achteren
uitdraagt de eigenaardig
in
die men
de vijftiende eeuw
mouwen,
sleepende
geschelpte
op den grond

vend

haar

DIRK IV

verbeeld,

is

dat

door

zoodat

noemde; zijn helm is gelijk aan dien van ARNOUT. ROBERT DE
"houppelandes"
is
in een tabbaard,
die tot zijn knieen re.ikt, en waarvan zeer
VRIES
gekleed
mouwen, maar aan een kort buis, draagt
lange mouwen afhangen.
Soortgelijke
ook de gehelmde BULTENAAR.
FLORIS II, die een baret op heeft, is gekleed met een rok, waarvan de
uit deze mouwen komen ter halver hoogte
hebben;
de armen te voorschijn.
Zulke mouwen heeft ook DIRK VI aan zijn langen tabbaard.
herinneren zijn baard
Aan den pelgrimstocht,
door FLORIS III ondernomen,
en de rozenkrans
in zijn rechterhand.
munt uit door rijkdom, gelijk
Zijn tabbaard

mouwen

den vorm

van zakken

omzoomd is.
ook die van DIRK V, welke met hermelijn
van DIRK VII, die ook nog een
Een rand van bont vertoont de wapenrok
I
is in een langen mantel verbeeld, en met een baard;
WILLEM
mantel
draagt.
Aan het steekspel te Corbi,
het wapen van Haarlem.
hij houdt in zijn linkerhand
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waar FLORIS IV den dood vond, herinnert
de tournooi-rusting,
welke deze vorst
de
helm
is
helmsieraad
voorzien.
draagt;
gesloten en van een laat-gothisch
De koningsmantel
en de kroon kenmerken
den Roomsch Koning
WILLEM II; -,
de kroon is echter slecht gerestaureerd.
FLORIS V is in harnas, met geopenden
helm, afgebeeld, JAN I in een met
rok. De lange tabbaard
van Jan II is van voren open; bij
WILLEM III wordt de wapenrusting
door het opperkleed
bedekt. WILLEM IV is
als ARNOUT gekleed, WILLEM V in een korten wapenrok
en een mantel.
bont

omzoomden

ALBRECHT draagt den hertogshoed
en een langen mantel zonder mouwen.
VI is als FLORIS II gekleed ; hij heeft een speer in de linkerhand
en
de Tuinorde
om zijn hals. PHILIPS en KAREL VAN BOURGONDIE hebben
draagt
aan en dragen den keten van het gulden Vlies. PHILIPS heeft den
rijke mantels
hertogshoed
op het hoofd, KAREL draagt een helm met geopend vizier.
MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK is blijkbaaar
de eenige vorst, die naar het
leven werd geschilderd.
met wijde mouwen
Hij is gekleed in een rijken tabbaard
en van voren gesloten. Aan den hals ziet men een geborduurd onderkleed te voorWILI,EM

MAXIMILIAAN draagt den keten van het Gulden Vlies. Den eigendien
aardigen hoed,
hij op het hoofd heeft, zien wij ook den heraut, DIRK III, FLORIS II
en WILLEM I dragen.
schijn

komen;

MAXIMILIAAN 5taat naast MARIA VAN BOURGONDIE, die hem een ring geeft.
met andere, die van hem bestaan.
Zijn portret heeft groote overeenkomst
De achtergrond
van alle paneelen wordt gevormd door een gewelf-architectuur

in

er in. De vloeren zijn
met halfrond gesloten vensters
traveeen,
en
naar
de
der
daar,
tegels
belegd,
vijftiende eeuw, de horizont
gewoonte
zeer hoog is geplaatst,
komt daar veel van te zien. Achter ieder figuur is een
waarvan de kleur
dat
een heraldiek rozen-motief
tapijt
uitgespannen,
vertoont,
telkens afwisselt.
twee

met

In het heldere

van Haarlem's
dat de paneelen, toen zij de gastvrijheid
museum genoten, bestraalde,
bleek duidelijk, dat FRANS DECKER, die in 1743 de
veel meer bijgeschilderd
schilderijen
heeft, dan men tegenwoordig
restaureerde,
zou doen. Mischien was dit bijschilderen
na de jarenlange
miswel onvermijdelijk
licht,

Maar het zou toch
waaraan de kunstwerken
hadden blootgestaan.
handeling,
kunnen wezen, dat er van het oorspronkelijke
werk genoeg over was, om het
van het bijgeschilderde
te wettigen. Het is daarom t? hopen dat
wijderen
met een der minst overschilderde
paneelen eens de proef moge nemen, of
het niet weder in zijn oorspronkelijken
staat kan terugbrengen.

ook
vermen
men

Een

tusschen

conflict

Frans

Judith

Hals

en

Leyster
DOOR
DR. A. BREDIUS.

ik te Haarlem weemoedig
EN poos geleden doorbladerde
van de eens zoo
zeer geringe overblijfselen
de slechts
Lucas
van
het
St.
Gilde, toen
omvangrijke
papieren
dat ik mij
op een klein gebeuren,
in VAN DER WILLIGEN's "Artistes
de
Harlem"
gelezen te hebben.
Ik had altijd gedacht,
dat de Haarlem'sche
doctor
aan het schildersgilde
die weinige
wel
herinneringen

mijn aandacht
niet herinnerde

zeer volledig

had uitgepluisd.

Maar

viel

ziedaar !

deze kleine

episode

schijnt

hij niet

te hebben.
genoeg gevonden
ik ook, dat hij niet altijd juist gelezen heeft.
die
ontdekte
Bij
gelegenheid
Waar
het mij bijv. altijd verbaasd had, dat ISAACK VAN OSTADE in 1643 aanvoor f 27.te schilderen,
genomen zou hebben 13 schilderijen
blijkt nu, dat dit
belangrijk

abusiet

is en het bedrag f 77. was. Nog wel niet veel, maar toch iets
Nu
tot
de
kleine
uit
het leven van HALS' begaafde leerlinge
begrijpelijker.
episode
JUDITH LEYSTER. Deze schijnt vele leerlingen
gehad te hebben. Ten minste in
de

gelezen

documenten
leeren wij er drie kennen.
Een daarvan
WILLEM
volgende
om zich bij FRANS HALS als leerling
WOUTERSZ. was van haar weggeloopen
aan te geven, die hem ook aangenomen
had. JUDITH eischte nu van zijn moeder
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zijnde 8 gulden, die deze niet wilde betalen, daar de jongen
1/4 jaar leergeld,
maar drie of vier dagen het atelier der schilderes
bezocht had. De zaak kwam
voor het bestuur van - het St. Lucas Gilde. Het was in October 163 5 en HENDRICK
POT (de "Heer",
hij was in Londen geweest en had daar den Koning geportretwas
Deken.
teerd !)
Wij zien het verloop der zaak, totdat FRANS HALS ook ontboden
wordt,
om een reprimande
te ontvangen,
omdat hij een leerling aangenomen
de keure" aan te geven.
hem "volgens
was ook niet veel!!!
leergeld in drie maanden
f 8.schilder

Is de groote
gelaten? De helaas

had zonder

gekomen en heeft men de zaak maar blauw blauw
boeken van het St. Lucas Gilde geven ons geen antwoord op die vraag. Maar 't geheel geeft ons toch wel een aardig kijkje op 't
dier dagen.
leven onzer groote kunstenaars
en

Zitdach

niet

ontbrekende

vergaderinghe

1635 tot den heer

H. POT.

Deken

ART.

hem

van de Deecken

is ontgaen
en belast de knecht
te wijsen en langer

Sitdagh ....
den Heer
Deecken

5.

POT itrt Collegie openingh gedaen wegens klacht
van
hoe dat haer
Juffrou JUDITH JANS LEYSTER, Schilderesse,
gedaen
dewelcke
een leerjonghen,
beslooten
bij FRANS HALS is aengenomen;

Vorder
aen

den 4 September

gehouden

aen FiALS voorsz
niet houde

te doen

op de boete

waerschouwen

(van)

den jongen van hem

3 gulden.

tijt en versaemplaets,
1635 ter gewoonlycker
tegenwoordich
POT en de vinderen MEYNERTSZ, VELDE en SCHONEUS (tot den

20 Oct.
Deecken
H. PoT).

ART. 3. Ingestaen
(.=.= binnengeroepen)
Juffrou JUDITH JANS LEYSTAR, Schilen
ANNEKEN
moeder
van WILLEM WOUTERSZ., leerWILLEMS,
deresse, versoeckster,
lingh by JUDITH voorsz. als gedaechde van deselve; heeft JUDITH JANS, aen ANNEKEN
WILLEMSDR. versocht betaelt te weesen van het 114jaers daer haer soon in getreeden
was en eenighe dagen in geleert hadde, twelck bedroegh bij yder
jaers 8 gulden
haer
de
tusschen
te
weten
dan
van
den anderen
volgens
besteedingh
beyden gedaen,
te moghen
etc.
ANNEKEN WILLEMS seyde tselve met alle
scheyden
waerop
onbillicheyt
geeyst wierde overmits het maer een dach 3 ofte 4 int begonnen 1/.
en voor dien haer soo minnelyck
hadde bejegent,
jaers was getreeden
(er)kende
niet schuldich te weesen. En naer veele woorden tusschen haer vallende
hebben
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eyntlijk
wilden

vinderen

gevraeght
en vonden

ofte sijlieden tselve niet tot wtspraeck
't goet te weesen; sijn daerop buyten

van haer lieden

brengen
gestaen en (is)
bij vinderen beraemt dat ANNEKEN WILLEMS soude moeten betalen 4 gulden aen
JUDITH JANS en nu voortaen metten anderen te vreeden te weesen; sijn daermede
en souden sulcks naer komen; en quiteerde
vertrocken
hiermede JUDITH JANS de
jonghen tot vryheyt te mogen gaen daer hij wilde en hem beliefde midts dat JUDITH
Heeft
JANS door haer knecht hem all sijn goederen thuys soude doen brenghen.
haer
HENDRICK
JACOBSZ. burger en
opt selve instant aengegeven
leerlingen, te weeten
DAVIT DEBURRY burger, heeft geseyt aen onsen knecht tselve te betaelen als hij komt.
ART. 8.
Mede

bij vinderen beslooten Mr. FRANS HALS tegens de naesten te ontbieden
over het aenhouden
van sijn discipul WILLEM WOUTERsZ. teegens 't verbodt van
mede
sonder
deselve aen te geven volgens de keur,
vinderen,
dat bijna al de notulen van dit gilde verdwenen
zijn ! Hoe
jammer,
geeft 66n zulk een kleine episode een blik op het intieme leven onzer schilders
der XVIIe
En te denken
eeuw!
dat van het Amsterdamsche
St. Lucas Gilde
is! t
alles vernietigd
Hoe

TYMAN

DE

YSBRANTSS.

GOUDSMID,

DOOR
DR. MR. S. MULLER

Fz.

YMAN YSBRANTSS. de goudsmid was in zijn tijd een man
van gewicht te Utrecht. Telkens komt zijn naam in de
rekeningen
(vooral in die van de kerken) voor; in den
hij als goudsmid van het kapittel ("aurifaber
is
noster", zeggen de heeren) een vaste leverancier was,
in de sacristie en ook in de kerk zelf vrij wat
stellig
werk van zijne hand te zien geweest. Bepaaldelijk weten
Dom,

waar

dat onder de
kunstwerk,
wij dit van een merkwaardig
zeer de aandacht
trok.
In de jaren 963 en 966 had bisschop BALDERIK uit Italid medegebracht
drie hoogst belangrijke
relieken, name eerst de lichamen (de geraamten natuurlijk)
van St. Agnes
en St. Benignus, drie jaar later ook dat van St. Pontianus.
Hij

schatten

schonk

der kathedraal

deze

zijn die onder de grootste
Dom, en sedert
der kerk gerekend.
door het
Eeuwenlang
zijn de dorre gebeenten
in
met
eerbied
aanschouwd
en
totdat
het
midden
publiek
vereerd,
eeuw het Domkapittel,
door
den
naar
weelde dier
bezield
drang

relieken

kostbaarheden
kerkbezoekende
der vijftiende
periode, besloot

aan

in passender
overblijfselen
gewaad te kleeden dan
was
De
beenderen
van
St. Pontiaan, die het omvangvroeger
geweest.
rijkst schijnen geweest te zijn, waren het eerst aan de beurt : in of kort na 1459
sloot het kapittel eene overeenkomst
met zijnen goudsmid
TYMAN YSBRANTSS.,
het geval

de vermaarde

zijnen
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waarbij deze aannam, om binnen drie jaren eene kas voor de relieken te maken,
wel te verstaan
waarom
houten
van Sinte
kasse",
"een
"dit sulverwerck
Ponciaens
kasse geset"
werd 1), dus een houten kas (stellig een beeld van den
met
door
was.
dat
TYMAN YSBRANTSS. vervaardigd
heilige)
zilverbeslag,
Dit beeld
stond
in
die
in
eene
houten
I5 i6 verveiligheidshalve
kast 2),
door een "huys" van St. Pontiaan,
waarvan toen ?de eerste steen
werd
dat
dus
een
steenen
en
moet geweest zijn, waarin
geleyt"
gebouwtje
3)
- fraai werk
tralidn"
waren om het beeld te vertoonen,
,yseren
geplaatst
want JAN TEMPELAIR leverde
vooraf een ontwerp van de tralien bij
blijkbaar,
het kapittel
in ("een tafel, dair die yseren tralie van Sunte Pontiaens
huys op
vangen

werd

geteyckent
staet").
stond
dus de zilveren
in zijn huisje. Maar een paar
Zoo
heilige
malen
verliet
die
en
met St. Agnes,
werd hij, tezamen
'sjaars
hij
woning
door
de stad
in statige
van de Utrechtsche
processie
gedragen
geestelijkheid.
Voor
dit doel
waren (1487i8) "twee boemen
terwijl later
gemaect",
ook
(I5o3)
was echter

acht

die casse te dragen".
werden
Er
aangeschaft
,tot
meer noodig:
het kapittel
bestelde
eene zilveren draagbaar,
welks
in 1489 eveneens
aan den goudsmid
TYMAN YSBRANTSS, werd

vervaardiging
opgedragen
De

4).
maker

kussens

van

zulk

een

kunstwerk

was

uit

den aard

der zaak

in eene

middeleeuwsche
natuurlijk
waar dus
in

1481
werd, om

een persoon van aanzien;
maar nog meer was dit
bisschopsstad
het geval in eene stad als Utrecht, waar de gilden de baas waren en
een ambachtsman
eene geheel andere positie had dan elders. Toen
naar Antwerpen
door geestelijkheid
en stad een gezantschap
gezonden

van aartshertog
Maximiliaan
te ondervertegenwoordigers
handelen
over de wegneming
der wederzijds
bestaande
vinden wij
grieven,
zestal
YSBRANTSE
die
onder het
"TIMAN
afgevaardigden
opgenomen
goutsmit", en
wel als lid van den ouden raad der stad 5). En in het volgende jaar, op den dag
daar

voor I,ichtmis,
hij
geroepen :

met

werd
werd

"TYMAN YSBRANTSEN die goutsmit"
op nieuw tot hooge eer
tot een der twee overste oudermannen
voor
toen gekozen

1) Zie de fabrieksrek. van i454J5·
°) "
In 1488J9en 149314.
r
79 1516/7.
3) a n
t) Of de kunstenaar dit werk ook nog voltooid heeft, blijkt evenwelniet; nadat jaren lang in de
rekeningen van den Dom melding van de zaak gemaakt is, lezen wij in die van 149415,dat het kapittel
eene som betaalt aan ABEL,"aurifaber noster", "pro laboribus suis, factis ad reliquiasSancti Ponciani". Ook
het vorige jaar wordt TYMANYSBRANTSS.
niet meer in de rekening vermeld :vermoedelijkis hij dus toen
overleden. Dit wordt bevestigd door het renteboek van het H. Kruis-gasthuis:in het jaar 1491J2wordt
aan het gesticht betaald uit een huis
daar vermeld eene rente van 8 lood zilver, door TYMAN
YSERANTSZ
onder den borch ; in 1493J4wordt die rente betaald door wTYMAN
Y9BRANTSZ.'
nacomelingen".
5) Annales, in: Matthaeus, Veteris aevi analecta. II p. 20.
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het

jaar

1482 1). En
te Amersfoort

was

niet

zijne eenige eerepost:
bij het halen van
werd TYMAN YSBRANTSOEN
op O. L. Vrouwen-visitatie
proviand
GHERIT ZOUDENBALCH aangewezen
als kapitein
den patricischen
van
naast
dat het werk verrichten
der burgerij,
zou. En hij toonde zich
het vierendeel
dat men in hem stelde. De troep gehuurde
het vertrouwen
waard,
ruiterij, die

het

maakte op het laatste oogenvan het vervoer zou medetrekken,
ter bescherming
der soldij en weigerde
eischte
anders
mede te
blik een opstootje,
betaling
hen
te
maar
aan
den
De burgemeester
Amersfoortschen
trekken.
dwong
gaan;
berg
Wijk
Toen

de
dreigden
bij Duurstede
ontzonk

GHERIT ZOUDENBALCH de moed: hij ?sprack niet
de ambachtsman
TYMAN YSBRANTSS., behield
collega,

den voornamen
maar

een woort";

het geheele
naar Holland of naar
ontevredenen,
gezelschap
te drijven, wanneer hun de soldij niet aanstonds betaald werd.
zijn

van geest en zorgde,
dat het geld bijeenkwam,
zijne tegenwoordigheid
waren
de burgers gered
2).
Dit alles moge dienen, om duidelijk te maken, dat de goudsmid
YSBRANTSS. in zijn tijd en in zijne stad een persoon van beteekenis moet
Dit laatste, voor ons de hoofdzaak,
en als kunstenaar.
zijn, als burger
want het kostbare materiaal, waaruit
evenwel
op goed geloof aannemen;
wij
kunstwerken
al

sedert

vervaardigd
weder
eeuwen

zoodat
TYMAN
geweest
moeten

zijne
oorzaak geweest, dat al dit fraais
waren, is natuurlijk
versmolten
is en onder ons verkeert in den vorm van
dus tot nog toe over de beteekenis
van
Wij konden

en rijksdaalders.
guldens
dat wij dit ooit
niet oordeelen, en het scheen kwalijk denkbaar,
onzen kunstenaar
zouden kunnen doen. Maar een gelukkig toeval geeft mij onverwachts de gelegenover aard en karakter van het
heid, u in staat te stellen, om althans eenigszins
kunstenaar te oordeelen.
Utrechtschen
werk van dezen beroemden
te hebben,
1461 blijkt de stad Utrecht de gewoonte aangenomen
om voor de door haar uitgegeven
lijfrentebrieven
speciale zegels te doen vervaarin
zich
met
dit
doel
tot den goudsmid van den Dom
wendde
En
1483
zij
digen 3).
en
verzocht hem om twee zilveren zegels te maken, waarTYMAN YSBRANTSS.
Sedert

.

voor hij (voor zilver en graveerwerk)
ontving de (nagenoeg gelijke) sommen van 21I
22
2 sc. 6 d. Gedurende
en
twee jaren
stadsponden
15 schellingen,
stadsponden
is althans
een dezer zegels voor het bezegelen van lijfrentebrieven
.gebruikt en
Van die afdrukken
van TYMAN
in het begin van 1486 weder vernietigd.
daarna
YSBRANTSS' stempel
bewaard,
beschadigd,

heeft een gelukkig toeval ons althans
dat ik derhalve hierbij afbeeld.

66n exemplaar,

hoewel

1) 1. c. p. 6z.
9) 1. c. p. 99.
3) Zie daarover meer in mijne onlangs uitgegeven: Beschrijvingder Utrechtschestadszegelsp. 31 vtg.
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Zegel door TYMANYSBRANTSS.1483.
wel merkwaardig,
dat, toen een paar jaren later, in 1488, de stad
een nieuw lijfrentezegel
bestelde aan den goudsmid
GIJSBERT VAN WEDE, deze
de
zoon
van
den
BERTELMEUS
VAN WEDE, die ook een
zeker
goudsmid
(hoewel
is

Het

aanzienlijk
persoon in de stad
van zijn beroemden voorganger
wat minder dan zijn kunstrijke

maar met minder talent, het werk
was) aanstonds,
heeft;
hij ontving daarvoor trouwens vrij
gekopieerd
slechts 3 stadsponden
5 schellingen.
voorganger:

is TYMAN YSBRANTSS' werk in kopie nog tot 1522 door de stad Utrecht gevan deze kopie kan ik ter vergelijking hierbij voegen.
bruikt ; ook eene afbeelding
Zoo

'

Kopie naar TYMANYSBRANTSS.
door GIJSBERTVAN WEDE. I488.
Maar

in

nauw

ook met het werk

verband

maken, namelijk
de lijfrentezegels

van een ander persoon, die met TYMAN YSBRANTSS.
kennis
kunnen wij door de Utrechtsche
stond,
lijfrentezegels
met het werk van zijn (van elders onbekenden)
zoon TYMAN. Onder
is en waarvan
vinden wij er toch een, dat in 1482 vervaardigd
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TYMAN TYMAN YS&ItANTSS, als maker
stadsrekcning
hieronder
volgen.
zegel

de

noemt.

Ik laat

ook dit

'
'
Zegel door TYMANTYMANYSBRANrss. 148z.
feit, dat dit zegel door den zoon van den beroemden goudsmid vervaardigd
moet zijn, is, hoewel het stuk iets ouder is dan het werk van den vader, toch zeer
Immers, het zegel vertoont een meer modernen
aannemelijk.
stijl dan dat van den
Het

ouden TYMAN; en toch ontving de maker een belangrijk
lager loon dan de oude
voor de beide exemplaren,
dus i s £ per stuk 1)?
man gehad had: 30 stadsponden
vader een jaar later voor zijne beide zegels ruim 21 en 22
terwijl de beroemde
zou
stadsponden
ontvangen.
VANWEDS;,
1) Dus toch nog niet onbelangrijk meer dan de zooevengenoemde goudsmid GtrSBERT
die in 1498voor zijn zegel 13 pond 15 sc. zou ontvangen.- Het trekt de aandacht, dat er dus destijds in de
niet groote stad Utrecht vier goudsmedenmet voorname afnemerswaren,waaronder tweeaanzienlijkepersonen.
Het bevestigt mijn indruk, dat Utrecht in de middeleeuweneen centrum van goudsmederijzal-.geweestzijn.

in

Niederländer

den

Gottorffer

Rentekammerbüchern
VON
DR. HARRY

I
N den
undt
men

SCHMIDT

Gottorffer

den EinnahmeRentekammerbuchern,
der
Gottorffer
Ausgabeverzeichnissen
Herz6ge, komNamen
von
Nieder1ändern
vor. Diese
haufig die

Rechnungsbmcher
Sie haben die
Gottorffer

der

(Flensburg).

umfassen

die Jahre von t 590- y2o .
des gesammten
Schicksale

wechselnden

Archivs

geteilt

seit langem im
der Jahre
Bilcher

und sind leider

Reichsarchiv

zu

Kopenhagen.

1599-1604
und Teile

und

606- t 6 ? 9

Die
fehlen

befinden

v6llig. Bruchstücke
sich im Staatsarchiv

Rentekammerbticher
der Quitungen
zu Schleswig, die Quitungen
von i68o ab beruhen im Reichsarchiv zu Kopenhagen,
freilich mit starken Liicken.
Bisher sind die Kopenhagener
Rentekammerbticher
so gut wie garnicht von der Forschung
benutzt, obgleich sie eine reiche Ftille von
urkundlichen
des 16. bis 18. Jahrhunderts
Nachrichten
uber Kiinstler
bieten. 1)
Die Gottorffer
Herzoge hatten ja stets einen offenen Sinn und eine offene Hand

1) Auf dem Material der GottorfferRentekammerbúcherberuht z. B. mein in Oud-Holland,4. a9., 1914
veröffentlichterAufsatz :Das Portal der 'herzoglichenGruft im Doni zu Schleswig,ein Werk des ArtusQuellinus.
*
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fur

Kunst

und

Wissenschaft.

Der

Hof

des

hoch im Norden
Landes,
auf
Deutschlands,
Anziehungskraft
Ktinstler, Gelehrte und mit
handelnde
Kaufleute aus, sei es, dass sie sich auf der DurchKunstgegenstanden
reise in Schloss Gottorff oder der Stadt Schleswig aufhielten und auf dem Schloss
ihre Kunstwerke
anboten oder vorubergehend
ihre Kunst austibten, sei es, dass
ubte

eine

kleinen

starke

dort verblieben
und in die
sie, wie viele Ktinstler und Gelehrte, lebensl?,nglich
Dienste der Fiirsten traten.
Auch Niederlander 1)
sind gleich andern Auslandern
in
Gottorff
oder
oft
als
mit den Herz6gen in
Kaufleute
hgufig
gewesen
irgendwie
eine Folge
der regen Beziehungen,
im 17.
die besonders
Verbindung
getreten,
zwischen
und
Allerden
Niederlanden
bestanden.
Jahrhundert
Schleswig-Holstein
der Niederlande
auf Schleswig-Holstein
in ktinstlerischer
dings ist der Einfluss
Hinsicht
nicht im entferntesten
so gross, wie man frfher anzunehmen
pflegte.
Zwar geh6rt unser bedeutendster
Maler, JtiRGEN OVENS, 2) ganz zur Niederlandischen

dem Lande der
die in Schleswig-Holstein,
Schule, aber die Bildhauerei,
der Holzbildhauer,
eine so grosse Rolle spielte, hat sich von fremden
Bildschnitzer,
Einfluss nicht zu ihrem Schaden - doch recht frei gehalten.
Als Beweis seien
nur der BRuGGEMANNSCHE Altar im Dom zu Schleswig (iSIq.-2I),
die Werke
HANS GUDEWERDTS, des Bildschnitzers
von Eskernf6rden
und die leider so wenig
im Schloss zu Husum genannt, die, wie
von
HENNI
HEIDZRIDER
gefunden
hat,
geschaffen sind.
(I612-i5)
Er ist, nach den Worten des Entdeckers,
der mit dem feinsten Formensinn begabte
Meister aus der Bliitezeit der deutschen
der in seinen figurenreichen
Renaissance,
bekannten

wundervollen

Alabasterkamine

BIERNATZKI

Werken

tiefsinnige Gedanken
Sehr auffallig ist es,

voll Kraft
dass

und Amnut

die Gottorffer

zum Ausdruck

Rentekammerbfcher

brachte.
keinen

der

ARTUS

Meister nennen, abgesehen
von dem Bildhauer
ihres
also zur Befriedigung
Gottorffer
wandten
sich
Die
QUELLINUS. 3)
Herz6ge
starken Kunstbedtirfnisses
an
Sterne
bis auf cine Ausnahme
nicht
die strahlenden
grossen

am

niederlandischen

Himmel

der

niederlandischen

Kunstwerke

sonstige
REMBRANDT noch

niederlandischer

Kunst.

Freilich
aber

kauften

Meister,
RUBENS noch VAN DYCK, kaum auch -

sie viele Bilder

zu ihnen

und

weder

gehbrten
bis auf jtiRGEN OVENS -

1) Zu den Niederlandern rechne ich auch die Bewohnerder von hollandischenRemonstranten 1621gegrundeten Stadt Friedrichstadta. d. Eider. Unter ihnen waren besonders in den ersten jahrzehnten zahlreiche
Hollander. HollandischerEinfluss iiberwog durchaus noch bis ins 18. Jahrhundert hinein. Ueber F'riedrichstadt
vgl. vornehmlichF. PONT,Friedrichstadta. d. Eider und die gottorpische Handelspolitikin den letzten dreiszig
Jahren des spanisch-niederlandischenKrieges (Verlag von ERNSTKLINGER,
Friedrichstadt,1913). Derselbe,
Die
Burgwalle und Treppengiebel (Schleswig-HolsteinischerKunst-Kalender 1914, S. 43-52)· CARSTENSEN.
Grundung und anfanglicheEntwicklungvon Friedrichstadtan der Eider (Kieler Dissertation 19'3).
2) Die ihn betreffendenZahlreichen Rechnungsbelegeubergehe ich hier, weil ich ihm eine besondere
Arbeit zu widmen gedenke.
3) Vgl. meinen oben bcnannten Aufsatz in Oud-Holland.

"
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zweiten

Meister

RANGES Vielmehr

Diese

sie die weniger
bedeutenden
bevorzugten
Dienste, von ihnen erwarten sie Kunstwerke.

zogen sie in ihre
auch die Gottorffer
Schlossinventare
verzeichnen
Dementsprechend
Kunstlern nur QUELLIN 2), sonstige Werke
bedeutenden
niederlandischen

Kinstler.

niederlandischen
Eine

1) von den
der grossen

sind nicht im Besitz der Gottorffer Herzoge gewesen. 3)
ist bei JuRGEN OVENS, dem Hofmaler der GotFeststelling

Meister

ahnliche

Herzoge, zu machen. Er det lange Jahre in Holland lebte, der was ich freilich
sein
stark
REMBRANDTS Schfler
soll, der zu GERRIT
bezweifle,
gewesen
UYLENBURGH und anderen Mitgliedern
dieser REMBRANDT nahe stehenden Familie

torffer

hatte,
Beziehiingen
er nach Gemalden
sehr

bemerkt

er

besass

kein Werk

von' VAN
schatzte,
hat auch Originale
hoch

kopiert,
(er
wie ich einmal

von REMBRANDTS Hand. Dagegen hat
und
weil er sie, wie er
RUBENS gezeichnet
DIJCK
er hat van Dijcksche
und Rubensche
Gemalde
dieser

beiden

Meister

4). OVENS stand,
Vlamen innerlich und ausserlich
besessen

ausfuhrte 5), offenbar den grossen
näher als REMBRANDT, ahnlich ihrem Hofmaler erging es den Gottorffer Herz6gen.
Mit REMBRANDT jedenfalls
Band. Der
sie auch nicht das loseste
verkniipfte
Grund

wird

war, dass
Es
Gottorffer

einfach

seine

gewesen
Werke ihrem

folgen nunmehr,
Rentekammerbticher,

1593. No. 200.
61 £ 14
In

sein, dass REMBRANDTS Kunst ihnen fremdartig
Geschmack
nicht zusagten.
in zeitlicher
die Belege der
Reihenfolge
geordnet,
soweit sie Niederlander
betreffen : 6)
'

30

Tal: ....

F.
genanndt.
Godtsahligen
Wegen
bezahlett.
POGWELLEN, Contrafantur,

Einem
G. Hertzog

Conterfeier

JACOB DE HANE 7)
"
TOBIAS
ADOLFFEN. Imgleichen

1) Vgl, meine Aufs3tze: Angaben iiber Gemalde in GottorffischenSchlossinventaren(43. Band der
Zeitschriftder Gesellschaftfur Schlesw.-Holst.Geschichte,S. 434 ff.) und GottorfferSchlossinventare.(4. Band
der Quellen und Forschungen der Ges. f. Schl.-Holst. Gesch., S. 303 ff.)
) Vgl, meinen oben genannten Aufsatz in Cud-Holland.
ein Gemalde des RURENS
3) Nur ein einziger Mal kauft Herzog FRIEDRICH
von JURGRNS
OVENS,
wie aus einer eigenhandigenQuitung des Malers OVENS
hervorgeht.Weitere Nachrichtenuber dies Rubens'sche
Gemalde fehlen. Es findet sich weder in den Gottorffer Rentekamrnerbüchernnoch in den Schlossinventaren
erwahnt.
4) Vgl, das von mir herausgegebene Nachlass-Inventardes Malers JuRGeN OVENS(7. Band der
Buchersammlungder Ger. f. Schlesw.-iIolst.Gesch. 1913)und den Auszug daraus, den ich in Oud-Holland
1913 veroffentlichte.
) Vgl. meinen Aufsatz :JuRGENOVENS(Schlesw.-Holst.Kunstkalender 1913, V. 8).
6) Die Veroffentlichungdes gesamten umfangreichenStoffes werde ich beginnen mit einer Arbeit: Aus
dem KunstgeschichtlichenMaterial des Reichsarchivs zu Kopenhagen. Sie wird erscheinenin 4 Bande der
vquellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig Holsteins, herausgegeben von der Gesellschaft fur
Geschichte,Leipzig, (HaesselsVerlag i916.
Schleswig-Holsteinsche
7) Ein Maler GERT HANEist um 1579-88 in Lubeck nachweisbar.(Wolff, Kunstdenkmaleru. 8, f.
Stadt Lubeck). Herzog ADOLFII regierte von I544-I586·
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I595etzlicher von Hausz ausz bestelte Dienern.
[Unter] Auszgabe-Betzalung
No. 80: 100 Tal: dem Bauw Meistern GORRIESZ (JORIS?) DE VREESZE 1)
Pension ....
wegen seiner jahrlichen
vom 12 Marz Ende des Jahres].
1596. [In dem Rechnungsbuch
GORRIES" wieder genannt, "der zu dem
In No. 72 wird "der Meester
neuen
Gebeude
bestellet".
Itzigen Gottorffischen
etzlicher von Hausz ausz bestelte Dienern:
1597 [Unterl Auszgabe-Betzalung
anstadt seiner BeGORRIES DE VREESZEN, dem Baumeister
100 Thaler
bekommen.
vund
hat
damiet
seinen
Urlaub
soldung ....
12 Marz - Ende
des Jahres]. No. 212,
vom
dem
Rechnungsbuch
1 s96. [In
25 Julij.
44 Thaler noch auff P. F. G. befehlig ABRAHAM VON DORT 2) Inhalt siener
No. 212 wegen dessen dass ehr S. F. G. zweimahl in Wachs pussieret
Quit:
(geboetseerd)

und abcontrafeiet

No. 213.
5o Taler.

Noch

ihme

hat,

dero

Arbeit

halber

bezalet.

insonderheit

fur zweij andere
gefertiget worden. Inhalt

F. G. Contrafei mit
seiner sonderbahren

Vund von ihme
pussieret
No. 262.
No.
bezahlett.
213
Quit:
auff F. G. befehlich, dem Contrafeier
ABRAHAM VON DORTE
95 Thaler
so
ehr
auf
dehren
Kunst
G.
fur ein gemalt
F.
Stucke,
begehr Underthenigst
Vund dan noch, wegen eines sonderbahren
Uberlassen
(besonderen) kleinen S. F. G.
Farben

gefertigten

wegen

Contrafeies,

vormuege

bei

uerw.

seiner

Quit:

No. 262 vorgenueget.

bis zum 22 Mai:] No. 212.
1597. [In dem Rechnungsbuch
dem Conterfeier
von Hamburgh
GILLIES CONGETTE 3),
150 Taler ...
so S. F. G. selbst bedingt haben, bezahlet.
ezlicher contrafey,

geheisen
) Ein bisher unbekannter hollandischerArchitekt, der wohl JORISDE Vtttrs oder DEVREESE
haben mag.
zu vergleichen: AllgemeinesLexikon der
VANDER DOORT(auch DORTGEN).
2) Ueber ABRAHAM
und Maler (wohl Verwandter
bildenden Kunstler, Er was ein Niederldndischer Wachsbossierer, '_vIedailleur
des JACOBVAN DER DOORDT).Mit dem Jahre 1596, in dem er in Gottorff tdtig war und den Herzog
fi5nfmal portraitierte (davon vier PortrAts in Wachs bossiert) sowie ein gemalte Kunst 5tiicke" lieferte,
gewinnen wir ein bedeutend fruheres, festes Datum in seinem Leben als bisher bekannt war. Bisher kannte
II zu Prag tatig war.
man als fruheste Tatsache aus seinem Leben, dass er im 1610 im Dienste KaiserRUDOLF'S
ist zu vergleichen: Allg. Lex. der bild. Künstl. Er wurdezu Ant3) Ueber GILLrSCONGNET
(COIGNET)
werpen um 1535 geboren und starb zu Hamburg am 27. 10- 1599. Dorthin zog er spatestens 1595von
Amsterdamaus. Die GottorfferBilder fallen also in seine letzten Lebensjahre. Die Nachricht we.,en ezlicher
Contrafeij"ist deshalb besonders wichtig,weil wir bisher von Portriits seiner Hand nichts wussten. Die "zwey
stucke Mahlwerkes"sind leider nicht genauer angegeben, werden aber Figurenbildergewesensein,wiesie deren
der Artikel im Allgem.Lex. mehrere anfiihrt.
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¡

1598.
No. 66.

von Hamburgk,
GILLIES CONGERT,
5o Thaler einem Contrafeijer
so F. G. bei ihme bestellet Vund vorfertigen
Mahlwerkes,
zweij Stucke
bezahlet.

wegen
lassen,

1621. [Unter gemeine
1 30. R. Thaler ....

im Januario]
No. 193.
Aussgabe
JACOB VON DORTH, Contrafeithern

5o Rthaler, und fur zweij mit halben
pussirtes
Contrafeithe
80 Rthaler bezahlet.

ftir ein in Wacs
Fmrstliche
I62I.

Aussgabe

[Unter

in Octobri:]

zum Kiehll

den

1) unterschietlich
Leiben gemah lte

I Octobris.

No. 337.
220 Rthaler ....
von Hamburgh
JACOB VON DORTH, Contrafeithern
ftir F. G.: eins mit gantzem,
zwey mit halben Leiben, und eins auf Papier mit
der Feder zum Kupferstiche
eins F. G. Hertzog ADOLFFEN
gerissenes,
imgleichen
vund geliefferte
inmassen dieselbe von F. G. selber in
Contrafeithe,
gefertigte
also mit ihme

Summen

verdinget,

bezahlet.
'

1622.
Laut

No.

185 erhalt

Contrafeither
biss zum

von Hamburgh
Anno
Octobris
17

30 Rthaler fur das was der
JACOB VON DORTH mit seinem Jungen vom 17 Junii
t621 in 15 Wochen, an Kost und Bier bey ihrer-

eine Wirtin

vor Gottorff'

verzehret."
1626.

erhalt

zu Hamburg
fur ein in
JACOB VON DOORDT, Contrafeiter
des Fiirsten
50 Reichsth., ftir drei Bildnisse der Herzogin
pussiertes Bildnis
Reichsth.
Von
waren
eins war in Oel. 2)
diesen
zwei
je 40
Miniaturen,
Wachs

1627.
No. 293. Denn
Hamburgh

hinn

22 February ....
wiederumb
erstattet,

inn
JACOB VAN DORTH, Contrerfeithern
welche Er unnlenngst
ftir eine gelieferte

1) Ueber JACOBVANDERDOORDT
(DORT)ist zu vorgleichen: AUg. Lex, der bild. K3nstl. Meinen dor
gegebenen Mitteilungen habe ich hinzuzufagen, dass den Gottorffer Reichnungsbucher zufolge er schon
1621 seinen Wohnsitz in Hamburg gehabt hat und schon damals, wahrscheinlichaber auch schon 1659auf
k3rzere Zeit, in Begleitung eines Lehrlings 15 Wochen in Gottorf gewesenist. Bei seinem Aufenthalt z620
verfertigte er 3 filrstlichePortrats (davon i in Wachs bossiert), 1621 dagegen 3 fiirstliche Portrats. Darunter
war eine Federzeichnung fur einen Kupferstich. 1627 lieferte er Kristall und kaufte fur den Herzog eine
Schreibtafelmit Pergamentblattern.Auch portratierte er den Herzog dreimall Miniatur und malte eine Blume.
1628 bezahlte der Herzog nicht nur seinen und seines DicnersAufenthaltlinSchleswig,sondern auch die Fahrt
von Hamburg nach Gottorffund zuruck. Wahrend der 33 Tage seines damaligen Aufenthalts portrattierte er
den Herzog filnfmal (Miniatur).
hantschriftlicheSammlungurkundlicherNachrichtenzur Kunstgeschichte.Schleswiga) S. BiERt4ATZitt's
Holstein.
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so

Chrystalle
Btichsleinn

zu

F.

G.

kleinem

mit

Diamanntenn

versetztenn

Contrafeithes

vund fur eine daselbst erkauffte Schreibtai?ell mit Pergamenenn
und verlegt hat 131/2 Rthl.
Bletteren,
aussgegeben
No. 359. Denn 23 Junii ....
zu
JACOB VAN DORTH, Conntrafeithernn,
Furstlichenn
Conntrafeithenn
inn
kleinenn
der
dreij
Hamburgk,
wegen gefertigter
Bluhmenn
1 30 Reichst.
Miniatur, vund einer abgemahletenn
kommen,

1628. [Unter:

Ausgabe

wegen

Aussquitung

frembder

Diehnern

und Pferde

Zehrung:] ]
was der Contrafeither
von Hamburgk JACOB VON
No. 148. den 13 Martii ;....
von
biss
zusambt
Diehner
10
Februarii
dato in 33 Tagen ....
DORTH,
beyhabendem
Feuer und Licht in allem bezahlet 26 Reichst.
verzehret ftir Kost, Bier, Stubenheur,
den II Februarii
zu
No. 210. [Unter:
Gottorff im Februario]
Aussgabe
von Newmtinster,
welcher den Contrafeither
einen Fuhrmann
JACOB VON DORTH,
Gerathe
von
anhero gefuehret,
vundt
zusambt
Hamburgk
Jungen
beyhabendem
6 Reichst. 32 P.
Fuhrlohn
an bedingtem
Laut No. 228 fahrt derselbe Fuhrmann
wieder

nach

Hamburg

zurtick

am

den Ktinstler

und seine Begleitung

12 Marz.

zu Hamburgk,
No. 22g den 12 Martii ....
JACOB VON DORTH, Contrafeithern
Fiirsten vund Herrn itzo verfertigter
funff kleinen
wegen F. G. meines gnadigen
in
Rthaler
der
fur
derselben
vund
also
zusammen
Contrafeithe
Meniatur,
40
jedes
bezahlt 200 Reichst.
1621 [Unter:]
Bezahlung
Laut No. 261 werden
?welche

der Handtwerckere:
im

JOHAN VON DORTH, Herr

allerhand
Sachen geholt
April von T6nning
zur Horst, auss Hollandt
iiber schicket".

1622. No. 394.
20 Reichst. den 9 Octobris ....
dem Niederlandischen
Mahler WILHELM
der Historien
von Pyramo und Thysbe, und anderer
PIJHLL 1) wegen Verfertigung
Actum
den
I
1.8'
bris.
Arbeidt,
Anno 1623 im Februario.
1623. [Unter :] Gemeine Ausgabe
No. 238. 3o Rthl. 7
Febr. WILHELM PYHLEM, Connterfeytherm
fohlener

Verfertigung
in meinem Abwesenn

vund

ich demselben

eines

Gemältes

zu annbe-

abermohlen

welche
enntrichttet,
auf Rechnung
nacherm Befehll der Ambtschreiber
HANNSS LUCHT verlegt
hinn wiederumb
erstattet.

1) Im Haag gab es im I7en Jhrt. mehdere Maler namens PYLL.Um 164o einen Portratmaler PIETER
PYLL,um xb5j/6o eine JACOBJANSZPYLL,Spater einen ARENTPYLL.(Red,)
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.

No.

265.

[Im

März]

20

Rthal ....

WrLHELM

dessenn

einns

PYHLL Conntrafeithern,
vom Priamo (sic 1)

die Historie

wegen zwey verfertigter
Gemählte,
vund Thysbe
vund das annder die 9 Musae welche F. G. selber mit Ihme vertiber die unnderschietlich
denn II October negst verschienem
vund den
dinget,
5o Rthaler pro resto bezahlet.
9 Januarii dieses Jahres darauf empfangene
1624

ein Niederlandischer

erhalt

Garner

PETER MULIER Jahresbesoldung.

der Handtwercker.
1627. [Unter:] Bezahlung
Laut No 202 liefert der "Niederlendische
Sachen.
VONN NYENNDAHLL ezliche gedreihete

Thressler

(Drechsler)

JOHANNA

zu Gottorft im Januario : 25 Januarii :
Aussgabe
CORNELIO LANCKHUYSENN vonn der Friederichstadt
[wahrifr eine Sttick Schillerey
oder Mahlwercksz
scheinlich ein holl. Kaufmann]
vonn
welches F. G. durch dehro CammerPROCELLEN (PORCELLIS) ein Vungewitter
1627. [Unter:]
No. 270. - - -

diehner

von Ihme

Liibisch

bezahlet.

unnlenngst

aussnehmen

vund

bedinngen

lassen,, annstath

225 X

'
1627. No. 294 denn 22 Februarij :
Stathalteren
ADOLFF VONN DEM WAHLL, Herren vonn Morssbergenn,
zur
und
aus
fur
blaue
weisse
Hollandt
vund
Friedrichstadt
zu
1)
verschriebene,
des lanngenn
Dannz Sahlss in negst verschienenn
1626 Jahreannhero
Pflastierung
14 /3 6 :3-.
1253 Reichst.
geliefferte Steine ....
fur denselben Zweck ,,600 blaue
Laut No. 350 (9 Juni) liefert er nochmals
Italiansche
verschriebene
Steine" und erhalt dafur
vund 400 weisse aus Hollandt
280 Reichst. 38 /3 6 go.
1627. den 3 Martii.
No. 295 .... CHRISTIANN

BECKEREN zur Friederichstadt 2)
welches F. G. unnlenngst
von Ihme

oder Mahlwerck,
Schilderey
dehro Gnadigenn
vund vielgeliebtenn
bezahlet 5o Reichst.
1627. Laut No.
Burgwall zu Gottorfl.

302

leitet

Frawenn

Mutter

der Ingenieur

fur eine Stuck
erkaufft vund

zum newenn Jahr verehret,

ISAAC DE MOL die Arbeit am

1) Ueber den Statthaltcr ADOLFVANDE WAEL, Heer van Moersbergen,einen Edelmann aus der
Utrechtschen Ritterschaft vgl. F. PONT,Friedrichstadt.u. s. w. S. 4 und 25-28.
3) Er war einer der ersten holländischenKolonisten, die nach Friedrichstadt kamen (S. F. PONT)1626
erhielt er die Erlaubnisszur Trockenlegungdes Megger-Bdrmerund Bergenhusener Sees. Spater luachte er
Konkurs. (Mitteilungdes Kon. Archivars Dr, KlTPKE,Staatsarchiv., Schleswig).
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1632. [Unter]
No.
nieur dieser

I2I.

Besoldungs

Aussgabe.

im Nordstrande,
Teichgraf
vund Ingean
verschriebener
Sdhleswig-Hollstein,
Besoldung und
vom 20 Junii A°. 1631 anzurechnen,
auff 6 t/a
Rthr.,

ISAAC DE MOLL, bestalter

Furstenthumbe

Jehrlich
25o
Kleidung
Monat ....
entrichtet

131 Reichst. 45
im selben Jahre den neuen Damm vor der Ftirstlichen Residenz auf.
Die weiteren ISAAC DE MOL betreffenden
Belege entnehme ich Biernatzki's
handschriftlicher
u. s. w.
Sammlung
Er ftihrt

1636. Am 23 Mai schliessen ISAAC DE MOLL, Herzog Friedrichs General Teichmeister, und sein Bruder ABRAHAM DE MOLL einen Kontrakt wegen Verfertigung
von Friedrichstadt.
eines bestandigen
Hafens nebst Deich bei der Osterschleuse
Seine

Besoldung

Sept.

in Friedrichstadt
1640. Erbewohnt
geht an ihn ein Bote von Husum

.

betr?gt

25o Reichst.
ein dem Herzog geh6riges
nach Friedrichstadt.

Haus. Am 2

1630. Laut No. 465 erhalt MARTEN VON BoCHOLD'r 1) zur Friederichstadt
"fur 72 Stuehle dehren 48 mit rothem wande vund 24 mit Sammitt 3berzogen,
mit seidenen
Frenssen
vund mit verguldten
besezet
umbher
Nageln
allesampt
50o Reichst.
9
beschlagen.
lasst
die
16io
Juli
Herzogin
(S. Biernatzki wie oben.)

Sie waren

geliefferten

gcdruckten

grune

verschrieben.

(Bereits 24
von Tonningen
holen
'

Stuhle

'

Gemeine Aussgabe.
1632. [Unter:]
No. 298 denn I Februarii ....
fur 623 1j2 Hollendischer
Ehlen
richstadt,
allhie

aus Holland

8 hollandiscbe

gtildinen

MARTBN voNN BOCHOLDT zur Friededes langen Dantzsaahls
zu Beschlagung

Leders

(goudleer)

708 Reichst.
'

1633 [Unter:] Gemeine Aussgabe.
denn 6 Aprilis.
Wittiben
No. 326. JACOB HUEFFNAGELS hinterlasser
in der Miniatur, deren
eins ein Satyrus
fur 2 Kunstgemelte
220 Reichst.
Adam und Eva......,

44 Q.

zur Friederichstadt,
vund der ander von

lieferte 3 feine Tape1634. JORIS NAUWINCK (NAIWINCX) von Amsterdam
sich 1636 fur 18
berechnete
zu 185 Reichst.
Derselbe
Teppichmacher
vom 4 Oct. mit eigenhandiger
1835 Reichst.
Quitung
gelieferte
Tapezereien
zereien

Unterschrift

im Staatsarchiv

zu Schleswig.

(BIERNATZKI).

erwuhntDanckwerthin der NeweLandesbeschreibung....
1) Kaufmannn.SeinenGartenin Friederichstadt
x6.52als besondere SchenswurdigkritS. 137: An dieser Stadt ist zu sehen MartenBockboltzGarte,aus welchem
und Truahtenversehenwird
aus welchemSemenarieschierdie gantze Gegendhieherummit jungenBkumenBlumen
ist.
(Offcnbar ist der sog. grosse Ciarsengemeint, der schon auf dem Grun, driss der Stadt von 1649 angegeben

87
der Handwercker.
1635. [Unter:] Bezahlung
No. 443. r2 Mai. MATTHIAE AVENARIO Possirern
auss dem Haag, so
zu Kauffe underthenig
Kunstilck
dass
F. G. ein in Wachss possirtes
praesentirt,
zur Verehrung
entrichtet
6 Reichst.
aber S. F. G. von ihme nicht erhandelt,
BIERNATZKI ist MATHIAS AVENARIUS mit seinem vertertigten
Kunststuck
Er der als ein gut
arm Gesell,' beund hat 8 Tage aufgewartet.
herbeigereist
zeichnet wird, bittet dann um eine Gratification).
(Nach

1635. [Unter:]
No. 75 ....

der Jubilierer
Bezahlung
(Juweliere).
ABRAHAM DE LA RUELLE (Jubilierern

in Hamburgk
durch ADAM DE COSTER 1), Mahlern
gefertigte
bezahlet
2 to Reichst.
F. G. selbst mit ihme bedinget

Reise

ftir 2
welche

an aufgewandten
1 647. 14 Martii. NICOLAO DE By, Agenten ins Graffenhaag
und Zehrungskosten
aus Hollandt
anhero wegen Beteichung
des Nordeinhalt

strandts,
Schleswig
nehme

zu Hamburgk)
Nachtstiicke,

findet

bezahlt 2 So Reichst. (Im Staatsarchiv
in
der Quitung No.....
sich eine Rechnung des N. de By uber "das jahrliche Traktament.")
uber den Bildhauer
CORNELIUS VAN MANDER 2) entHngaben

Folgende
ich BIERNATZKI's handschriftlicher
Sammlung
zu Gottorff:
Aus der Amtsrechnung

(s. oben).

hat HINRICH POLACK einen
1642. CORNELIS VON MANDERN (accusativ!)
wof3r Bruche 2 Reichst.
Schelm und Mtirder gescholten,
CORNELIS VON MANDER,
1647-1649.
vor Gottorff gepachtet,
ftir j?hrlich
5o Reichst.
1649. CORN. VON MANDER ....
in Kropp 2100 Mauersteine.

liefert

Ziegelmeister,

zur Reparierung

hat den Ziegelhof

der Hardesvogtei

1) Ueber ADAMDE COSTERist zu vergleichen: Allgemeines Lexicon der bild, Kanste. Er war ein
flamischer Maler geb. in Mecheln um 1580 und tKtig in Antwerpen, wo er 1607/08Meister wurde und am
4· 5:
1 1643starb. Von einem Aufenthalt im Auslande,in Hamburg 1635 war bisher nichts bekannt.
VANMANDER
ist vor allem zu vergleichen: F. R. FRIIS.Bidrag
2) Ueber den Bildhauer CORNELIUS
til Dansk Kunsthistorie, Kopenhagen 1890, der S. 73-99 von der Künstlerfamili VANMANDER
handelt.
CoxHELmswar nach S. 86 ff. wahrscheinlichein BruderdesHofmalerszuKopenhagenKAREL VAN
MANDERS Ill.
Nach Schleswig in die Dienste des Gottorffer Herzorgs kam er L641 oder frfher. 1641 liess er einen
Sohn JOHANNtaufen, der wie sein Vater Bildhauer (Steinhauer) wurde und zuerst 1663 in den Gottorffer
einen Sohn CARL,1649 einen Sohn RAPHAEL
Rentekammerbuchernerscheint. 1643 liess CORNELIUS
taufen.
In der FriedrichsborgerKirche befindet sich nach FRIISein Taufstein aus Sandstein mit seinem Namen
und der Jahreszahl x65i, Er ist 1657 gestorben. Nach BJERNATZKI,
Nachtrag zu Bildhauer,S. 46 schreibt er
VANMANDER.Nach Ausweis der von mir mitgeteilten,neuen, urkundlichenBelegewar
sich selbst CORNELIS
VAN MANDSBder eine Ziegelei besass und gelegentlich auch Gaste des Herzogs beherbergte,
CORNELIUS
haufig fur den Herzog tatig. Die wichtigste Arbeit war offenbar die an den Toren der Festing Tanning
(1648-50), wozu er auch B3ckeborgerSteine lieferte. Im Ganzen erhielt er uber 14oo Reichst, 1651 schuf er
u. a. ein grosses Portal zum neuen Werk, ein grosses Portal im Pommeranzenhausund einen Kamin. Auch
1652 war er am neuen Werk tatig.
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t649--?652
1651I am
Quartiergelder.
Im selben

reist
31I

er mehrfach

Dezember

Geschdften

er in Vollmacht

eines

in die Umgegend.
andern ftir dessen

fur das, was in November
1650 gelegeritlich
bei ihm als Gastgeber
des Furstlichen
von furstlichen
Beilagers
(Gastwirth)
Dienern
samt
verzehrt ist
Gästen
Pferden
und
Offizieren,
(Adligen,
Schreibern)
iog Rth. 5 p.
Jahre

erhalt

quitiert

in furstlichen

er

,
ein grosses Portal
fur Neuwerk:
1651 liefert er folgende Steinhauerarbeit
Saulen und 3 Bogen unter dem Tor des Lusthauses
mit abstehenden
(225 Reichst)
6 grosse Luchten und 2 kleine im Torhaus
zu 10 und 5 Reichst; einen Schornzu 30 Reichst.
stein (Kamin)
9 Ovale, ein grosses Portal und 2 Luchten im
Pommeranzenhaus
r 25 Reichst und 26 Reichst. 4 Ofenfusse.
(Orangerie)
stammen wieder aus den Gottorffer RentekammerDie weiteren Angaben
bilchern

zu Kopenhagen :

CORNELIS VON MANDERN, Bildhawern, fur unterschiedtliche
Fursten
und Herrn
verkauffte
gnadigsten
underthenigst
und Schillereyen
einhalt
des subscribierten
Zettels und der Quitting
Pistohlen
88 Reichst.
entrichtet
No...
der Stadt Tonningen.
wegen Fortificirung
Aussgabe
[Unter:]
1 648. 4 Januar.
F. F. Durchl. meinem

Den 8 May.
auff Rechnung
vund in Abschlagk
CORNELIS VON MANDER, Bildhawern
an dem Thor zu Tonningen anverdingten
der ihm nach auffgerichtetem
Contract,
entrichtet
Arbeit einhalt der Quitung No ....
50o Reichst.
am 30 Marz heisst es:
CORNELIS VON MANDER ....

Schon

auff Rechnung
der Arbeit an den Thoren
bezahlt 5o Reichst.
in T6nningen
lauth der Quitung No....
zu den Thoren
in der
Btickborgersteine
wegen geliefferter
[demselben]
desfalss
mit ihm auffgerichteten
Contracts ....
Vestung
Tonningen
verm6ge
abermahlen
bezahlt 300 Reichst.
'
.
Weiter:
[demselben]
Arbeit
verdingten

abermahlen
entrichtet

auff Rechnung
100 Reichst.

seiner an

Rubrik demselben
1649. [Unter derselben
Meister]
an
Portalen
.... in
seiner
Arbeit
den
Abschlagk
Reichst.
5 Februar

25 Reichst;

am 18 Juni

200 Reichst.

den Thoren

zu Tonningen

abermahlen

zahlt

100
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1650.
[Unter
Thoren

derselben

gefertigten

Rubrik

Arbeit

auff Rechnung

demselben

bezahlt

Meister]
I3o Reichst.

seiner

an dan

165I.
zu dem Gottorffschen
Bauwesen gehorig:
[Unter] Aussgabe
ftir allerhanndt
im nunmehr
CORNELIS VONN MANNDEREN, Steinhawern,
auf
Durchl.
Befehl
Arbeit
F.
abgelauffenen
J.
besage hienebenn
verfertigte
Jahre
vund Quitung
vorhanndener
No... ,
entrichtet
specificirtenn
Rechnung
432
'
Reichst. 46 Q,
1652 im Februar:
CORNELIESZ VON MANDERN, Steinhawern,
MRUM ADAMUM OLEARIUM besage des zwischen
Contracts
auffgerichteten
anverdungener
Termin
enntrichtet
200 Reichst.
. ersten
Am 28 August wieder 200 Reichst,
den 12 Octobris.
CORNELIESZ. VONN MANDERN....
Schorstein
gefertigten
(Kamin) entrichtet

Arbeit

auf

der ihn durch
Rechnung
I. F. Durchl. und ihm dess falss
auf dem newen

Wercke

fur den

am 30 Dec. 25o Reichst.
fur einen

in der Fürst!. Kunstkammer

35 Reichst.

1653 und 1654.
Die CORNELIS VAN MANDER betreffenden

Belege dieser Jahre sind bereits
von ROBERT SCHMIDT, Schloss Gottorp, ein nordischer Fürstensitz,
S. 8o ver6ffentlicht bis auf einen, der zur Erg?.nzung
hier folge :
Am 31 Mai 1653 erhielt der Bildhauer
ndmlich 174 Reichst.
1652 [Unter :] Gemeine
....
einem frembden

den 22ten Julii.
Aussgabe
Mahler, GOTFRIEDT VON KAMPHfSEN 1) ftir eine
Ihm erhandelt
so
von
worden, bezahlt 70 Reichst. (Die
Landschafft,
gemahlte
ist
Notiz
bereits kurz erw£hnt bei BIERNATZIm, Uebersicht
der Meister.
Nachtrag
zu C. Maler, S. 48 und Nachtrag
zum 2 Bande S 17 oben (III Band von HAUPT,
die Bau und Kunstdenkmaler
der Provinz Schleswig-Holstein.)
I653.
Am 17 Mai erhalt

ein Contrafaicter

ANSELMUS VONN HuLL, welcher

Ih.

Dtttxsz. CAMPHuijsitN,
der nach dem Allg. Lex. der bild. Kunstler etwa 1624
1) Gemeintist GOVERT
am 22 Juli z652 in Gottorff
geboren und am 4. 7. 1672 in Amsterdam begraben wurde. Da CAMPHUgSEN
gewesen ist, kann er nicht, wie MoEs in Allg. Lex. u. s. w. vermutet schon am 4. 3. 1652 in Schweden
gewesensein. Er hat sich offenbar fber Gottorff nach Schwedenbegeben und kann dort fru'hestensEnde Juli
durch Vermittlung oder auf Veranlassungdes GottorfFer
eingetroffensein. Wahrscheinlichist CAMPHUIjSEN,
der Kbnigin Von Schweden,getreten, fur die er
Herzogs in die Dienste seiner Tochter HRDWIG
ELEONORA,
nach MOES1655 titig war.
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zu Pferde unterthenigst
auch auff gehabte
Mt Contrafaict
praesentiret,
Kayserl.
Mt
meines
Fiirsten und
Ordre von Allerh: I. Kayserl.
I: F: Durchl.
gnedigsten
nach dem Leben hinwieder gesucht undt gefertiget hat, zu seiner
Herren Bildtnuss
neben einer giildenen Ketten enntrichtet
5o Reichst.
Abfertigung
MARIA
der
ELISABETH.
Herzogin
Rechnung
2)
Am
Schleswig

26

Mai

1653 werden

aus Hollandt

Schildereien

von Danemark

nach

tiberfuhrt.
2 Uhrmacher,

I65,¢ lasst der Herzog
aus Holland kommen.

HANS REGGALE (?) und einen CORNELIS

1655.
von I : Furstl:
Durchl: meinem
beyverwahrtem
subscribirtem
Zettels vundt der Quitung No.....
fiir vonn demselben erhandelte Schildereyen
GERRIT ULENBORCH Contrafaictern 3)
bezahlt 25o Reichst. (den 5 Jan. ?665, Rechnung der Herzogin MARIA ELISABETH:
Noch demselben
(JÜRGEN OVENS) wegen GERRIT UHLENBORG fur 3 zur
13 Juni....
F: u. H:
gnedigsten

ftirstl.

Bibliothec

gelieferte

(-stichen) verm6ge
y Reichst.
Befehl

vermtige
selbsten

1655 Rechnung
Ihrer Durchl.

rare

gleichmessig

Biicher

fur

subscribirten

und Kupferstticken
(vor) Jahren,
Zettels und der Quitung entrichtet...

der Herzogin
MARIA ELISABETH: 26 Juni. Auff gnedigsten
einen Hollandischen
Schilder, nahmens DAVIDT UHLENBURG 4)
und eingeschnittenen
Bildern lauth Quittung
Kupferstucken

wegen abgehandelte
Zahlt ....
74 Reichst.
1655.
Dec.
FRANCOIS
habendenn

Auff des

_

Herren

Contrafaictern

DENIJS
Forstl. Contrafaicte

HoffCantzlers

Anmeldenn undt
undt

5) wegen gefertigter
auff Rechnung
entrichtet....

noch

Quitung Nr....
unter Handenn

5o Reichst.

bescheinigte, dass "dem alhie anwesendenKayserl. Contra1) Der KammerdienaarOTTOJAGETEUFEL
faictern ANSRLMI1S
VONHuLL zu seiner Abfertigung 5o Reichtst. gezahlt sind". Gemeint ist ANSELM
VAN
HULLE,Maler, geb. zu Gent 1594, wo er 1668 noch titig war. Dass er in Diensten des Kaisers stand, in
dessen Auftrag er sich in Gottorffaufhielt um den Herzug zu portrateren, war bisher nicht bekannt.
handschriftlicherSammlungurkundl. Nachrichten u. s. w.
2) Ich entnehme dies: Notiz BIERNATZKi's
naheres in Wurzback.Niederlandisches- Kiinstler
lexicon. Er, der sich
3) S. uber GERRITUYLENBURGH
1655 in Gottorff authilt, bekommt erst 10 Jahre spater durch OVENS'Vermittlung Bezahlungfur gelieferte
Bucher etc.!
4) Bisher unbekannt. Er war gleichzeitig mit GERRIT(Bruder, Vetter?) in Gottorff. Zu diesem und
dem unbekannten DAVIDTtritt schliesslichnoch die ebenfalls unbekannte,,JumfferUYLENBURGH",
eine Malerin
von der in dem N ichlass-Inventardes Malers JuctcENOVENS(Origin alienNo. 91) ein Bluhmenstuck",dasauf
10 R,th. angesetzt war, vorkommt.
5) FRANSDENYSwar nach Thieme's Allg. Lex. der bild. KUnstlerein Maler,der um i6io in Antwerpen
geboren wurde und 1670 in Mantua starb. Ausser in den Niederlanden(auch in Holland) hielt er sich besonders in Italien auf. In Privatbesitz in Haarlem befindet sich von ihm eine grosse Portraitgruppe.
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1656 im Juli.
FRANCOIS DENIJS, Contrafaictern,
bezahlt
Contrafaicte
Ftirstl:
eingeliefferter

wegen gefertigter
ioo Reichst.
....

undt

underthenigst

MARIA ELISABETH:
der Herzogin
1656- Rechnung
nahmens
28 April haben Jh. Durchl. ein Hollandischen
Conterfeijer
zahlt....
Reichst.
SCHORMAN 1) wegen abgekaufite
72
Kupferstucken
der Herzogin
MARIA ELISABETH.
1660. Rechnung
I I Febr.
LoUYs MOLLEVAULT erhalt ftir verschiedene
auf Pergament

und einige

Kamme....

illuminirte

JACOB

Schilderei

24 Reichst.

I66I-I663.
Die Belege, die ARTUS und HUBERT QUELLIN, FRANCOIS DE SAGER,
Steinhowern
von Amsterdam
betreffen, habe ich bereits in Oud Holland veroffentlicht.
hier

Zur Vervollstandigung
der damals mitgeteilten
welche Arbeiten
zwei Belege angegeben,

urkundlichen
des Franzosen

noch

VILLERS fur das fiirstliche

Erbbegrabnis

betreffen.

Angaben seien
JEAN ARNAUD

2)

167I.
Sarg

3 September.
im Dom ....

D'VILLERS

fur

Gipsverzierungen

am f3rstlichen

steinernen

160 Reichst.

1671.
Tafeln von Gips;
14 und 27 November
JEAN VILLERS, 2 blumengezierte
Arbeit
am
fur
Durchl.
Frau
und
F.
Muttern
Pfeiler der Dom
gleiche
J.
Sarg
Kirche in der Fiirstlichen
160 R.th.
Sterbekapelle
der Herzogin
1663. Rechnung
Mai:
Italienische
Flursteine
19
aus Holland

Er erhalt

MARIA ELISABETH :
und Glas werden von ADRIAEN CORNELIS

als Fracht

....
14 Reichst.
ftir
aus
Holland
Steine.
Italienische
15 Juni. JtiRGEN OVENS,
gesandte
und Glass laiit Beylage zahlt ....
Schieferdach
248 fl. 3 st. =
103 Reichst 19
gebracht.

der Herzogen
MARIA ELISABETH.
1664. Rechnung
2 Nov. für Ostfriesische
Schildereien
wird an Fracht
bezahlt
Diese ,Ostfriesische
hat laut Angabe
derselben
Bildnisse"
16 Febr.

1665 Vossius

16 Reichst.
Quelle

vom

gesendet.

1) Das Wallraf-RichartzMuseumzu Cbln besitz ein auf Holz gemaltes Damenbildniss bez. SCHOORMAN
fecit 1691. (Hinweiades Prof. Dr. ULR.THIE?HE).
2) Ich entnehme diese Notiz BirRNATZKi'shandschriftlicher Sammlung urkundt. Nachr. z. Kunstgeschichte SchIeswig-Holstein'9.S. oben.
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1665.
in Friedrichstadt
fur 4 Leysten
den 5 Jan. JiiRGEN OVENS, Contrafaictern
aus
Ambsterdam
neben
rahmen
Contrafaict
oder
verschrieben,
besage
gelegten
und der Quitung erstattet
selbst subscribirten
Zettels
Durchl.
von J. Ftirst.
I3o Reichst.

6 Q.

1671.
in von Friedrichstadt
16 Eecember.
Der Garner
fur 100 Baume zum Newen Werck 16 Reichst. 32 8.

SUSANNA VON MIARWILLS

.
1674.
No. 312. VOLLQUART (VOLKERT) LORENTZEN in friederichstadt
wegen des
im
Ambassadeurn
VON
AMERON
AO.
Hollandischen
Julio
1673 1) erstattet
Zehrung
20 Reichst.
20 /3.
nebenvorhandener
No. 396. Auf des Herren Praesidenten
Ftirstl.
Anzeige,
und Quitung
wegen dessen

Decreta
etc.

entrichtet

....

GODERT ADRIAN Baron VON REEDE, Freyherr VON AMERONGEN
an SIMON MODAEUM in Friedrichstadt
habenden Ftirderung

iooo

1675.
Im April erhalt
erhandelte
Schildereyen

Reichst.

HERMAN HINRICIi QUITER, Contrafaiter,
bezahlt ....
82 Reichst.

2) fiir 5 von ihme

Heer van GINKELu. s. W.
VANREEDE,Baron VANAMERONGEN,
1) Gemeint ist GODARDADRIAEN
Maarschalkvan Montfoort,Gezant naar Denemarken,Spanje en Brandenburg. Er ist von OVENS1660gemalt.
Ob er 1674 des Malers wegen in Friedrichstadt war? Das Portrait wurde durch VONDEL
besungen.
auf Schloss
(S. E. W. MoEs, Iconographia Batava).Es is im Besitz des Grafen VONALDENSVRGH-BENTINCK
Amerongenbei Utrecht.
HEINItICH
DE QUlTERwar ein Maler und Kupferstecheraus Ostfriesland,Bauinspectorder
$) IIERMAN
HEINRICH
von K61nt 80 jährig in Cassel,begraben io. 2. 1708.Vgl. Hoffmeister-Prior,
Kurffrsten MAXiMtLiAN
K6lnische Kunstler 1895.
Nachrichten umberKunstler in Hessen 188?. MERLOund FIRMENICH-RICHARTZ,
Lexicon und BREDIUS,
Kiinstler Inventare.
WU1:2BACrI,

De

Vijzels

van

en

François

Pierre

Hemony

DOOR
LAURA

SALM.

E wereldberoemde
HEMONY
hebben

hebben
ook

hoewel
die,
er de aandacht

klokkengieters
niet alleen

FRANCOIS en PIERRE
klokken
doch
gegoten,

nog andere kunstvoorwerpen
vervaardigd,
minder
toch de moeite
loonen
bekend,

op te vestigen.
HEMONY- door
Waarschijnlijk
zijn de gebroeders
waarin
landen van
den 30-jarigen
verschillende
oorlog,
naar Duitschland,
Europa
gewikkeld
gevlucht
waren,

waar

zij zich bekwaamden
uitoefenden.

in het metaalgietersvak,

dat zij later in onze Republiek

FRANCOIS HEMONY werd geboren in het jaar 1609 en zijn broeder PIERRE
een klein plaatsje in Fransch Lotharingen.
tien jaren later, beiden te Lev6court,
is een plaatsje in het tegenwoordige
Fransche
van de
,Lev6court
departement
van
de
tusschen
aan den rechteroever
Bourmont en Clefmont.
Maas,
Haute-Marne,
Daar had BLAISE HEMONIN, denkelijk wel de vader van FRANCOIS en PIERRE
HEMONY,

eene

klokgieterij,

zegt

J.

W.

ENSCHEDE 1), die

hiervoor

verwijst

1) G. D. BoaaH. Gz. De Zuiderkerk te Amsterdammet twee bijdragen, over het orgel en de klokken,
door J. W. ENSCHEDT,
AmsterdamI9I r, bl. 66.
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van JOSEPH BERTHELÉ over "Les fondeurs de cloches de la
de Bourmont
du XVIe au XV IIIe siecle, d'apr?s les recherches
de
in de Revue de l'art chretien
IV (1893),
M. JULES MARCHAL", opgenomen
livraison 2. FRANQOIS vestigde zich in 1642 met zijn broeder PIERRE te Zutphen,
aldaar zijn eerste klokkenspel
waar hij in 1644 voor den Wijnhuistoren
maakte. Den
eene

naar

studie

Senechaussee

1 6 s s I) werd FRAN?ois HEMONY in Amsterdam als stadsklok- en geen werd hem tot werkplaats aangewezen de plaats waar het
aangesteld,
schutgieter
staat op de Keizersgracht
hoek Molenpad,
pakhuis "'t Scheepje"z)
tegenwoordige
Toen FRAN?ois HEMONY in 1667 was overwaar hij zich een jaar later vestigde.
leden werd tot zijn opvolger als stadskloken geschutgieter
zijn broeder PIERRE
loden

December

aangesteld.

In

klokgieterij
Weichsel"

te
in

dl.

46 :

2, bl.

dien
tijd
Amsterdam
de

en

later

in

een

Gieterstraat

Karthuizers-straat;

bestond
nu

nog

hoek

er nog
bestaand

en
geschuthet
perceel,
gebouw "De
WAGENAAR noemt het in
een

tweede

Lijnbaansgracht.
maar in de Bijvoegsels

en Verbeteringen
van
of Gieters-straat".
lees KarthuizersZoo blijft
in den straatnaam
In het jaar 1676
bewaard.

dl. 3 zegt hij : "Karthuizers-straat,
aan de gieterij
nog de herinnering
stierf
den 17den Februari
werd PIERRE ziek,

1680, en werd den 22sten Februari
op het koor van de Nieuwe Kerk te Amsterdam
3). In Oud-Holland
begraven
zooals
niet
uitsluitend
klokken.
Dit
bekend
lezen wij: "De HEMONY's goten,
is,
het geval, waar FRANCOIS in 1653 betaling erlangt voor
was reeds te Zutphen
een
nieuwe bus en een schijf voor de kraan, alsook voor
een koperen gewicht,
pannen ten behoeve der watermolens"
').
In 1662 leverde FRANCOIS de koperen speelton met speelschroeven,
volgens
de uitvinding van den Nijmeegschen
uurwerkmaker
JAN CALSj. Van 1663 tot 1665
beelden: de
gemodelleerde
goot FRAN?OIS "de door QUELLINUS zoo meesterlijk
tien metalen

Voorzichtigheid,
en den Atlas
tegenwoordige
Oud Dordrecht

de Rechtvaardigheid,
den Vrede
de Wakkerheid,
Matigheid,
den Wereldkloot"6),
die nog het sieraad uitmaken van het
Paleis op den Dam, terwijl men in het Museum der Vereeniging
aantreft door F. HEMONY gegoten.
Deze luiklok
een scheepsklok
de

met

luidende
35 cM. hoog en 32 cM. in grootste doorsn6c. Boven het randschrift,
een
is
me
A°
fecit
Amstelodam
HEMONY
"FRANCISCUS
aangebracht
i66o",
van engelenkopjes.
rand, versierd met engeltjes ; er onder een randversiering
is

1) t. a. p. bl. 67.
Aemstels Oudheid.Destads-klokgieters enklokgieterijen,AmsterdamX872,bl. 137.
') Dr. P. SCHELTEMA,
en PIERREHEMONY;
in het AmsterdamschJaar3) Dr. H. C. ROGG$,Die KlokkengietersFRANCOIS
boekje 1898, bl. 63.
in Oud-Holland X (1893),bl. 23.
') J. GIMBIRG
'
I .
6) Dr. H. C. ROGGE,t. a. p. bl. 55.
t. a, p. bl. 51.
') Dr. H. C. ROGGK,
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HEMONY uit klokspijs gegoten, langvierkante
bij het op toon brengen deroorspronkelijk
werpig
staafjes,
klokken.
"Heel net wist hij ook die op heelen en halve toonen te brengen, en
ot andere gezelschappen
in
kan men brengen 't zij op bruylotten
deze staafkens
een kamer waar men begeerde;
zij worden nevens elkander geleydt gelijk de
laatste

Ten

wijs

ik nog op de, door

dienende

hier toe
daar men met twee houte stokskens,
klavecymbaal,
oft kleyne
en maken zulk een zoet en helder geluyt
kan opspeelen,
is
om
aan
te
kunst
was
deze
hooren;
nieuw, en
waren, dat vermaaklijk

van

klavieren
gemaakt,
klokskens

een

van niemand als van deze Monsieur HEMONY, voor dezen gevonden" 1),
Minder bekend is het, dat er ook vijzels door de beide broeders FRANQOIS
en PIERRE HEMONY gegoten werden. Vroeger werden de vijzels over 't algemeen
Toenmaals
moest iedere apotheker
met eigen
dan tegenwoordig.
meer gebruikt
nu daarentegen
krachten de kruiden stampen en bewerken;
ondergaan de kruiden
hun verschillende
en iedere
groothandel
bewerkingen,
pharmaceutischen
voor gebruik laten komen.
kruiden
Het
kan de gewenschte
gereed
apotheker
in
er
dien
veel
welke
men
dat
dus vanzelf
vijzels noodig waren,
tijd
spreekt
omdat de koperzonder te groote kosten kon aanschaffen,
zich ook gemakkelijk
in

den

waarde
doch

gering was.
tijd vergeleken
bij den tegenwoordigen
er nog vele oudere vijzels dan die der gebroeders HEMONY,
Wel bestaan
geen dier vijzels is zoo fijn bewerkt, met zooveel smaak versierd, als de

en PIERRE HEMONY. Veel HEMONY-vijzels zijn er echter
vijzels van FRANqois
vinden.
niet meer te
gegaan, doch
Waarschijnlijk
zijn de meeste naar Engeland
die ik door de welwillendheid
der
ook in ons land zijn er enkele overgebleven,
laten
heb mogen
photografeeren.
eigenaars
De oudste dezer HEMONY-vijzels bevindt zich te Amersfoort in de Apotheek
H. G. ITTMANN (Firma V. D. Zoo DE JONG), Langestraat
9
in
doorsnee
van
boven
is
28
de
breedte
De
c.M.,
35
bedraagt
hoogte
(Afb. I).
23 c.M. De vijzel heeft een omvang van boven gemeten
c.M., van onderen
I I I c.M.7 in 't midden 70 c.M. en van onderen 82 c.iVl" terwijl het gewicht van
Het omschrift is als volgt:
dien vijzel 52 K.G. bedraagt.
mortem resonant Mortaria morbos.
Campanae

van

den

Heer

D.

F.

HEMONY me fecit

De randversiering
instrumenten
bespelend:
of twee
randen

onderaan

wordt

t66r.
door

mollige engeltjes, muziekklokjes,
bekkens, harp, triangel en zelfs een vijzel met
beide
Boven is een rand van acanthus-bladen
aangebracht;

stampers.
zijn elk 5 ciVl, breed.
In het Laboratorium

gevormd

van het Wilhelmina-Gasthuis,

iste Helmersstraat

COMMILLIN,
BeschrijvingVan Amsterdamenz. t'Amsterdam x6940bl. 442.
1) CASPARUS

te
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kan men een fraaien

oud bronzen

vijzel vinden door PETRUS HEMONY
1675 gegoten. (Afb. II). Staande
op zijn houten voetstuk, elegant van
met kunstig
bewerkte randen versierd, voldoet hij nog steeds
model, smaakvol
aan het doel waarvoor
hij nu bijna twee en een halve eeuw geleden gegoten

Amsterdam,
in het jaar

werd.
.

Het

omschrift
Fit

van dezen vijzel luidt als volgt :
nostro dives pharmacopola
sono.

PETRUS HEMONY me fecit A° 1675.
M. HOFSTf, apotheker
te Amsterdam,
712,
Prinsengracht
voorheen NIEUwENHUIS en STOEDER, is eigenaar van een HEMONY vijzel (Af b. III).
Deze vijzel, overigens geheel overeenkomende
met den vijzel van het WilhelminaGasthuis, draagt het volgende omschrift:
.
Fit nostro dives pharmacopola
1).
PETRUS HEMONY me fecit Amstelodami
A° 1675.
Van een vijzel heb ik alleen een vermelding
n.l, in "Het Bock
gevonden,
Ook

de

Heer

der Opschriften"
van Mr. J. VAN LENNEP en J. TER GoUw 2). Daar lezen wij dat
van den Heer F. KRIJZER, tot randschrift
deze vijzel, toen eigendom
heeft:
Si Deus pro nobis quis contra nos.
,
me
fecit
HEMONY
Amstel.
1675.
F. 3)
VAN LENNEP en TER Gouw voegen
dat zelfs het
ook zoo konstrijck
toegegoten,
't
keuken-concert
had, en
gehoor verleckren
is
mij
Bij nasporing
gebleken dat de
in de Weste

te Rotterdam,

daaraan

toe:

stampen
kon" 4).

"Zeker waren zijn vijzels
iets van een volks- of liever

Heer F. KRIJZER, die oudtijds woonde
was; bij zijn overlijden zijn al
antiquaar
en zoo zal ook de oude koperen
verkocht,

Wagenstraat
uit zijn magazijn
schatten
naar boven't
oog verloren zijn gegaan, want bij opsporingen
HEMONY-vijzel uit
heb ik niet kunnen vernemen waar hij gebleven is.
vijzel te Rotterdam
genoemden
is
niet
Het
mij
mogen gelukken meer HEMONY-vijzels op te sporen, want
Musea van Oudheden S) in ons land komen geen HEMONYook in de voornaamste
..
vijzels voor.
de

antieke

1) Opmerkelijkis het dat het woord ,sono" hierbij ontbreekt.
2) Mr. J. VANLENNEPen J. TERGouw. Het Boek der Opschriften,Amsterdamig6g, bl. 328.
3) Waarschijnlijk is de F. een drukfout voor P, daar de volgende zin ook over PIETERvervolgt en
in 1675 reeds overleden was.
FRA1fÇOIS
') Vgl. VONDELIOp het klokmusykt' Amsterdam".
5) Ik deed onderzoek bij: i Amersfoort, Museum der Vereeniging Flehite. 2 Amsterdam,Geschied.
kundig medisch-pharmaceutischMuseum in het Stedelijk Museum.3 Amsterdam, Rijksmuseum. 4 Assen,
6 Dordrecht,Museum
VANMEERTEN.
Museumvan Oudheden in Drenthe. 5 Delft, Rijksmuseum,Huis LAMBERT
der Vereeniging"Oud Dordrecht". 7 Edam, Museumte Edam. 8 Groningen,Museumvan Oudheden.9 Haarlem,
Frans Hals Museum. 10 Haarlem, Museumvan Kunstnijverheid.m Haarlem, MuseumVan Stolk. 12 Hoorn,
West-Friesch Museum.13 Leeuwarden,Friesch Genootschapvan Geschied-Oudheid-enTaalkunde.14Middelburg, ZeeuwschGenootschapder Wetenschappen.15 Rotterdam, Museumvan Oudheden. 16 Zaandijk,Zaanlandsche OudheidkundigeVereeniging.
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De
vrijwel
bladen
meestal

HEMONY-vijzels komen allen, wat gewicht, grootte en omvang betreft,
met elkaar
overeen.
Ook den engelenrand
en den rand met acanthusvindt men op elken door mij gevonden
vijzel terug, terwijl het omschrift
verschillend
is. Dezelfde onderste
met
randen, namelijk den engelenrand

den rand

van acanthusbladen,
vindt men even'eens op een door FRANCOIS HEMONY
in de
rand staat afgebeeld
in "De Torenmuziek
klok. Deze dubbele
gegoten
Nederlanden"
naar een gips-afgietsel
van
die
klok
in
het
te
1)
Rijksmuseum
Amsterdam.
De vijzels staan ook ieder op een houten voetstuk (Afb. V), bestaande uit twee
bollen of wel uit 66n grooten bol. Daarboven zijn
op elkaar in grootte verschillende
staat
de
twee schijven.
bol afloopende
vijzel, terwijl onder den grootsten
Hierop
breedere
randen gemaakt zijn, waar het geheel op rust. Iedere vijzel heeft boveneen

waarvan boven- en onderkant
een weinig breed
ijzeren stamper,
zoodat men dien, hem in 't midden vasthoudend,
uitloopen,
gemakkelijk hanteeren
kan. Het gewicht hiervan bedraagt
Kilo.
ongeveer 5
Dat de gebroeders
HEMONY ook bij het gieten van vijzels gezorgd hebben
dien

nog

een zuiveren

toon

te voorschijn

dien elke

tei roepen, blijkt niet alleen uit den zuiveren klank
maar ook hieruit, dat zij in het randschrift nadruk
zij hadden immers nun roem te danken juist aan

HEMONY.vijzel heeft,
hebben
op den klank,
gelegd
hun muzikaal talent. In het vlugschriftje over: De onnoodzakelijkheid
en ondienstigdoor PETRUS
heid van Cis en Dis in de bassen der klokken, bijeenverzameld
HEMONY ,uyt verscheydeme advyzen van ervaren organiften ende klokkenspeelders,
(Delft 1678) schrijft D. SCHOLL de volgende woorden :
,Den intrest van het Capitaal
Dat is 't geluyt
van dat metaal".
't Is niet

dat de klokkengieters
ook vijzels goten, omdat
die bijna denzelfden
vorm hebben
als klokken.
Men kan de vergelijking
nog
verder doorzetten:
het werk dat de klepel in de klok doet, doet de stamper in
den vijzel. De klank van het ijzer op het koper geeft het mooie geluid;
zoo
ook
de klokspijs
wordt
uit verschillende
metalen
SCHILLER
samengesteld.

'

te

verwonderen

zegt in zijn Lied von der Glocke:
Denn wo das Strenge mit dem Zarten,
Wo Starkes sich und Mildes paarten,
Da gibt es einen guten Klang.
...............
Noch dauern wird's in spaten Tagen
Und rtihren vieler Menschen
Ohr....
1) Mr. A. Loosjzs. De Torcnmuziekin de Nederlanden.Amsterdam(igxb), tegenover bl. iq..
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Het
ja eeuwen,
duizenden

is te hopen
schoone

hun

zieken

dat de weinige overgebleven
HEMONY-vijzels nog jaren,
klanken mogen laten weerklinken,
wanneer daarin voor
kruiden bewerkt worden; en al zijn de zuivere
geneeskrachtige

der HEMONYniet zoo melodieus als de stemmen
voortgebracht
die uit de torens der kerken tot ons komen, toch hebben die klanken
klokken,
in een zijner vijzel-opschriften,
ook hun merkwaardige
Immers
dat
beteekenis.
HEMONY den klank
wij reeds in het latijn leerden kennen,
vereenigt FRAN?ois

tonen

daardoor

van klokken

en vijzels

op deze wijze:

Klokken
Vijzels

luiden
voor

voor de dooden

de zieken.

I
x

Het

van

Dagboek

een

Staatschen

Pommersch

dienst,

Officier

in

1667-1678,

DOOR
EDUARD

VAN

BIEMA.

I.

is onder het beheer van den
E Koninklijke
Bibliotheek
Heer DR. W. G. C. BYVANCK gegroeid tot eene weteninstelling van den eersten
schappelijke
rang, en beschikt
o. a. over eene rijke verzameling
handschriften.
Reeds herhaalde
malen ben ik in de gelegenheid
te putten
en de lezers van
geweest uit deze bronnen
er mede in kennis te brengen,
en ook
Oud-Holland
ditmaal wil ik trachten aan een der nieuwste aanwinsten
van de Koninklijke
De schrijver

Bibliotheek
van

het

meerdere

bekendheid

te geven.
wel is waar geen belangrijke
rol
dagen, want als jong en subaltern

heeft

dagboek
van die
gespeeld in de krijgsgeschiedenis
officier kon hij onmogelijk op den voorgrond treden. Zijne aanteekeningen
zijn echter
in de eerste plaats daarom interessant
omdat zij, van dag tot dag n6ergeschreven,
uitsluitend
de voorvallen
die hij als ooggetuige
en
heeft bijgewoond,
vermelden,
ten tweede
omdat
de wijze waarop toenmaals
omtrent
een
zij ons inlichten
krijgsman

zijne opleiding

kreeg.

100
van het medegedeelde
met contemporaW e schrijvers komt
Door vergelijking
van de juistheid
Sober in zijne beschouberichten.
men tot de overtuiging
zijner
verhaal van het doorleefde en treedt daarbij
geeft hij een onopgesmukt
wingen
die men in de uitvoerige
van dit
vaak in bizonderheden
historiebeschrijvingen
mist.

tijdperk

werd in de maand Maart 1912 door de Koninklijke
handschrift
van den Heer CARL VON HOHENLOCHER te Munchen.
Bibliotheek
aangekocht
onder Nr. 78 F 39 en draagt tot titel:
Het is in den Catalogus
opgenomen
Het

bewuste

Reyse Journal
sind
zeichnet
ich

zu

oder
die

Beschreybung
Nahmen
aller

u.

kommen,

wasz

ich

meiner

gantzen Reyse worin angeu. vornehmsten
Orter, worauf
auf meiner Reise
Merckwurdiges

Stadte
sonst

d. 15s Juny Anno 1667 zu Grübenhagen
1) [en
28
den
Juli
geeindigd
1678].
Papier 61 bladen 150 X 102 m.m.
in perkamenten
Aan de binnenzijde
Het is genaaid
omslag.
men
leest
de
voorin
hiervan
"CARL GUSTAV
aanteekening
volgende
DIDRICH
ERSKIN ist ein Bruder der CHRISTINE ERSKIN, Landrats
gesehen.

Angefangen
te Hamburg

SCHULTE 2) zu Burg Sittensen

3) Gemahlin.

Obiit im Tre1ten bei Fleurus

4).

meerdere duidelijkheid
te geven aan
voorkwam
mij wenschelijk
te bereiken, door het te
den inhoud van het geschrift, heb ik dit doel trachten
noten
aan
der pagina's. 5)
aantal
den
voet
voorzien van een
ophelderende
van het handschrift
wil ik het
Alvorens
over te gaan tot de mededeeling
Daar

het

van mijn onderzoek
naar den schrijver en diens familie vermelden.
Dit
woordenwas uiterst moeilijk omdat in geen der bekende biographische
onderzoek
namen
zooals MORER, HOEFER, enz., andere
der ERSKINE genoemd
boeken
resultaat

werden,
Alleen

dan
deelt

ALEXANDER
Wissenschafte

tot het Schotsche
adelijke geslacht van dien naam.
in
een
iets
mede omtrent
j6CIIER
paar regels
tamelijk onbestemds
de niet voltooide
ERSKINE. Ten slotte bracht
der
Encyklopadie
und Ktinste
van ERSCH en I. G. GRuBER mij op het spoor; ik
die behoorende

kom op dit artikel

later

terug.

1) Grubenhagen. Is een goed in het Pruissische RegierungsbezirkStralsund, Kreis- en Amtsgericht
Greifswald.
'
2) Omtrent de familie SCHULTE
geef ik verderop eenige mededeelingen.
in
de
buurt
van
Bremen
en
was een goed der SCHULTE's.
3) Lag
') i Juli 1690.
s) Wat de namen van krijgsliedenbetreft, zoo heb ik die trachten op te helderen door het naslaan der
Commissieboekenin het Rijksarchiefen mede door de welwillendehulp van Generaal-MajoorDEBAS,directeur
van het KrijgskundigArchief,en diens medewerkerKolonel F. I. G. TENRAA,ben ik daarin ten deelegeslaagd.
Ook bij plaatsnamenzal men ophelderendeaanteekeningenvinden.
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van het dagboek
is ook die van een oud
schrijver
en daar hij bleek geboren te zijn in Pommeren viel
adelijk geslacht in Schotland
het mij in den beginne moeielijk het dilemna op te lossen. 1)
Dit was des te lastiger omdat BURKE's en LODGE' Peerage en ook Professor
De

naam

van

den

Adels-lexicon

mij geen voldoende
gegevens verschaftennoemen het geslacht als uitgestorven.
KNESCHKE en ook SIEBM?.CHER's Wappenbuch
tusschen de twee wapenkwartieren
Wat mij echter trof was de overeenkomst
van het Duitsche geslacht met die der gelijknamige
Engelsche of liever Schotsche
KNESCHKE's

Deutsches

I und 4 blau mit Kreuzchen
darin
familie. En wel: Schild quadrirt
bestreut,
2 und 3 mit 2 weissen Ziegelen, terwijl de kwartieren
ein goldner Schrfigrechtsbalken
tak als volgt beschreven
worden: d'azur à la bande
ERSKINE van den Engelschen
au pied fieh6 de
de six croix resercell6es
d'or accompagnee
rang6es en orle.
.

Door

welke
naar

bizondere

een tak van het beroemde Schotsche
omstandigheden
dat destijds tot den kroon van Zweden behoorde,
Pommeren,
heb ik niet kunnen nagaan, maar het is een teit, dat de Pommer-

pairsgeslacht
werd overgeplant,
sche ERSKINE afstammen
Vermoedelijk
om fortuin te zoeken
'
In het tweede

van hun Schotsche

naamgenooten.
een der jongere zonen der familie zich daarheen begeven
en zich blijvend aldaar gevestigd.
werk van de heeren F. I. G. TEN
deel van het belangrijke

heeft

F. DE BAS, getiteld:
RAA en Luitenant-Generaal
"Het Staatsche leger 1568-1795"
trof ik de familie ERSKINE als volgt vertegenwoordigd :
'
ARCHIBALDERSKINE, kapitein in het regiment Schotten van WILLIAMEDMOND.Hij had
op eigen kosten ruiters gelicht en naar Dordrecht gebracht en dit vaan diende tot vermeerdering
der ruiterij.
ARCHIBALDERSKINE'S aanstelling dagteekende van April 1605. Het vaan droeg het
No. 41 en ERSKINEwas in 1601 THOMASNICHE als kapitein opgevolgd; hij overleed in 1608 en
I ging de vaan over op zijn broeder JAMES,ridder en "gentleman
op verzoek van koning JACOBUS
of the Kings Chamber". De troep was vroeger gelicht door hun beider broeder THOMASERSKINE)
kapitein van de wachten des konings.
Alvorens
ik

het

een

mij met den schrijver van het handschrift bezig te houden wensch
ander mede te deelen omtrent hetgeen mij bekend is geworden
Ik ontleen dit aan een minder bekend werk.
familie en afstamming.
en

van zijne
I. G. VON MEIERN, Acta paces executionis
en Tubingen,
rede, bl. 5 en
52, Hannover
Het

is de levensloop

publica.

Deel I. Bijlagen

van de Voor-

1736.
van ALEXANDER ERSKINE, den vader van CARL GUSTAV.

1) Ik riep voor mijn onderzoek hulp in van verschillendezijden. Dr. KRUST,directeur van het Königlich
van de Verein fiir Geschichte der Stadt Hannover, Dr. TAGEBULL,
Staatsarchivin Hannover, Dr. JURGENS
eerste secretaris van het Ministerievan BuitenlandscheZakente Kopenhagenen Graaf CARLMAGNUS
STENBOCK,
Secretaris van het Personhistoreska Samfund te Stockholm, verschaften mij op de meest welwillendewijze
belangrijke aanduidingen,die mij in staat stelden den schrijver en zijne afkomst in een duidelijklicht te stellen.
- -......
,.
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Deze werd op 3 1? October 1598 te Greifswald
in Pommeren
geboren uit
een oud en voornaam
geslacht. Zijn vader was WALTER ERSKINE van Tillierblet,
van vaderszijde, WALTER
erfbezitter;
zijne moeder, ANNA FORAST. De grootvader
ERSKINE van Tillierblet.
en Ledbaki, echtgenoot van ELISABETH MELVIL,
Bogheyd
dochter
land

van DANIEL MELVIL, Baron van Dyfort en Boldewik.
De grootvader
van moederszijde
was JACOB MIDDELTON, Baron van Brodten Kilhil. De grootmoeder
was ELISABETH LESLIE, dochter
van moederszijde

van GEORG LESLIe van Aberadein.
van vaderszijde
De overgrootvader
en Ledbaki.
Deze was gehuwd
Bogheid
STACIIAN van Thournetour.

was WALTER ERSKINE van Tillierblet,
met AGNETA STHACHAN, dochter van

van moederszijde
was ROBERT MIDDELTON, Heer van
overgrootvader
van dezelfde lijn was BARBARA GORDON,
Brodland
en Kilhil. De overgrootmoeder
van ADAM GORDON, Heer van Glenbucket.
De betovergrootvader
van
dochter
was JOHAN ERSKINE, Baron van Dun en ridder, terwijl de betovervaderszijde
De

zijde de dochter was van den graaf ALEXANDER VAN
ALEXANDER begon met zijne studi6n te
CRAFFORT, ELISABETH LINCii geheeten.
alwaar
onder Professor
Greifswald,
hij op 17 jarigen leeftijd tweemaal disputeerde
van Wittenberg,
ALEXANDER CHRISTIANUS. Vervolgens bezocht hij de universiteiten
grootmoeder

van dezelfde

onder de professoren
D. MUHLPFORT en
Leipzig en Jena, alwaar hij disputeerde
alwaar hij ruim twee jaar verblijf
TOMANN. Hij reisde in Holland en Engeland,
hield. Toen trad hij in dienst van de koningin-weduwe
SOFIA VAN DENEMARKEN,
Daar
naar Stralsund.
bleef daar niet lang en begaf zich om gezondheidsredenen
hij in kennis met GUSTAAF ADOLF
naar Duitschland
begaf. Toen de koning
aan den Obrist ROSTAD,
hem toegevoegd
daarna zien wij hem spoedig als raad en
kwam

Anno

Raad
assistenz
naar Pommeren

agent in dienst des konings van Zweden
GUSTAAF ADOLF hem tot lid van den krijgsraad
en Thuringen.
Tot 1634 bleef hij aldaar en begaf zich toen
den
om
veldmaarschalk
BANNER als oorlogs- en
leger,

t631 I

optreden.
en resident in Erfurt
naar het Zweedsche

van Zweden, toen deze zich via Stralsund
weer verder trok, werd ERSKINE door
van de stad Stralsund
en
bevelhebber

verhief

bij te staan.

In 1637 werd hij bij den dood des laatsten hertogs
een nieuw wetboek voor dit
kreeg de opdracht
gezonden
gewest saam te stellen. Anno 1642 werd ERSKINE op specialen wensch van den
alwaar hij in de
veldmaarschalk
TORSTENSOHN, weder bij het leger geroepen,
WRANGEL ter zijde stondjaren bleef en in 1646 den veldmaarschalk
volgende
en

te Osnabrtick
bij om daar de SatisHij woonde toen de vredesonderhandelingen
factionem
militiae Suedicae te bepleiten. Na het sluiten van den vrede trad hij als
in het vredesconvent
te Neurenberg
Zweedsche
op en reisde
legatus secundarius
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KAREL GUSTAAF naar Zweden. Wij zien
Paltsgraaf
daarop met den Generalissimus
Bremen arbeiden aan de inrichting eener nieuwe
in het hertogdom
hem vervolgens
en als belooning
voor zijne diensten werd hij bekleed met het Erbkamregeering
Met koning KAREL X GUSTAAF trok hij te velde
van het hertogdom.
mererschap
Deze waardigheid had hij onder koningin
tegen Polen en werd tot baron verheven.
CHRISTINE van de hand gewezen. Hij was tweemaal gehuwd. Zijn eerste huwelijk
vond in 1627 plaats met EUPHROSINE SIBRANDES, en het tweede in 1648 met
LUCIA CHRISTINA VON WARTENSLEBEN. ') Zij was eene dochter van den Hessischen
en

raad
van
te

Eckstein

aardige

HERMAN SIMON VAN WARTENSLEBEN, Heer
en Biickeburg.
Op 53 jarigen leeftijd stierf ALEXANDER ERSKINE
in Polen, en wel den 24 Juli 1656, aan een aanval van kwaad..

hofmeester

Samolszi

.

te Stadthagen,

koorts.

van ALEXANDER ERSKINE in zijn Regenten-spiegel
Cap.
IV. P. I bl. 351: hij heeft het Zweedsche
leger meer dienst gedaan dan tien
In de niet voltooide Allgemeine
ritmeesters
met hun pistolen.
der
Encyklopddie
door 1. G. ERSCH en 1. G. GpuBER,
und Kunste
Wisschenschaften
uitgegeven
SCHUPPIUS

zegt

37e deel. Leipzig 1842 vond ik een artikel door VON STRAMBERG over
De schrijver zegt daarin niets over zijn verALEXANDER ERSKINE geschreven.
maar haalt wel eene zinsnede
met
het
adelijke geslacht uit Schotland
wantschap
ie Section

Actorum pacis ??Vestphalicae", die aantoont
aan uit ERSKINE'S werk "Yrotocollum
dat hij een telg van het geslacht uit de Hooglanden
,,Die Gottes
was, namelijk:
furcht is ein aus Caledonien
heruber gebrachter Familienzug.''
Ook geeft het artikel
absoluut
omtrent
en
want
zijne huwelijken
geene opheldering
nakomelingschap,
het sluit met de woorden:
zu haben".
"Kinder scheint Erskine nicht hinterlassen
Het tegendeel
is het geval want hij liet een zevental kinderen na, vier dochters
en drie zonen. De namen en de lotgevallen
van de dochters en van twee der
kinderen zijn ons bekend. Omtrent het geboortejaar
en den loopbaan
mannelijke
zoon verkeeren wij in het duister. Wel wordt hij in het handvan een derden
als tegelijkertijd
schrift sub. 18/28 December
met zijne zuster
1673 genoemd
door het noodlottig
CHARLOTTE BEATE omgekomen,
afgaan van een pistool.
Waarschijnlijk
EUPHROSYNE

is

van ALEXANDER met
hij een zoon uit het eerste huwelijk
SIBRANDES. In het K6nigl. Staatsarchiv
berusten de
te Hannover
en voogdijschapakten
Iiebbende
de
van
betrekking
op
nalatenschap

erfverdeeling
ALEXANDER ERSKINE.

Door

de welwillendheid

van den directeur

van dit archief

dood, dus in 1658, hertrouwde zijn weduwe met den lateren landraad en
1) Drie jaren na ERSKINE'S
VONMALTZAN
auf Gribenhagen, die toen Brunswijksch-Luneburgsch
erflandmaarschalkADOLPHFRIEDRICH
Kammerrat en landdrost van het graafschap Diepholz was. Hij was weduwnaaren zijne tweede vrouw schonk
hem zes dochters. Dit verklaart ons waarom in het H. S. zoo vaak sprake is van Griibenhagen.

.
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Dr. KRUST werd
in de gelegenheid

dezer bescheiden
mij een uittreksel
medegedeeld
ben de namen zijner kinderen te noemen.

waardoor

ik

1. CHRISTINE, die huwde met den Landraad
in
DIETRICH SCHULTE
ik
over wien
verderop nog het een ander wensch mede te deelen.
Burg Sittensen
van Erbkammerer
die
2. ALEXANDER op wien de waardigheid
overging,
werd
van
het
en
en
als
de eigenaar
die als Obrist luitenant
landgoed
Schwinge
Obrist in het Zweedsche
leger diende.
in 1667 werd in 1656
3. ANNA DOROTHEA, geboren in 1641 en gestorven
van JURGEN CHRISTOPH VON FINCKE, auf KAROW und LoSSOW, die
de gemalin
dat reeds
behoorde
tot een adelijk geslacht in Neumark, Silesien en Pommeren,
in 1652 in eerstgenoemde
provincie het goed Pitzewita bezat, dat gelegen was in
den Kreis

in Pommeren.
LUCIA ELISABETH, die huwde
Demmin

met den landraad
HARTWIG CHRISTOPH
4.
VON BULOW.
5. CHARLOTTE BEATE, die gehuwd was met JOACHIM VON OERTZEN Z) en
in December
het handschrift
die volgens
1673 door een ongeval met een vuuri 65 3 geboren en trouwde
Zij was den t December
wapen het leven verloor,
in het jaar 1669.
6. CARL GUSTAV, de schrijver van het journaal geboren in het jaar t655.
verder
te gaan wensch ik nog het een en ander te vermelden
Alvorens
CARL GUSTAV vermaagschapt
was door het
van de familie SCHULTE, waarmede
huwelijk
ontleend
onder

zijner zuster CHRISTINE met DIETRICH SCHULTE. De mededeelingen zijn
aan Proi
KNESCHKE'S ADELSLEXICON, alwaar het geslacht voorkomt
naam SCHULTE VON DER LUH.

1) DIEDRICH
ScxUL?rE,Brem. Landrath, Burgmann zu Horneburg, Erbherr zu Burg Sittensen u. Esteburg
Nat. i63.I+ 1683.
Bar. VONERSKIN,geb. 1649,25 April, gehuwd te Diepholtzin Febr. 1664.
Ux. CHRISTINA,
(dl III
2) G. C. F. LISCH,de schrijver van de Urkundliche Geschichte des GeschlechtsVONOERTZEN
in 1642geboren, in het jaar 1707 overleed. Op het
Schwerin 1866 pag. 66-8¢) deelt ons mede dat JOACHIM
punt van den dood van diens gemalin is hij volkomen in tegenspraak met den schrijvervan het journaal. De
echtgenoot zou in den familiebijbel het volgende geschreven hebben: Anno 1673 den 24 Oct. ist meine
herzallerliebste Seele die weijl. wollgeborne Frau CHARLOTTE
BEATE,Freyinne vort ERSKIN,abends um
6 Uhr sampft und selig bey voller vernunfftund innichlichemgebeht gestorben und den 8 Jun 1674zu Russow
begraben worden. Gott gebe dem leibe eine sampfte Ruhe, der Seelen ein ewig Leben, Freude die F3ile und
lieblichen wezen und mir nebst allen frommen Christen, zur rechten zeit eine sehl. nachfolge.Amen". Welke
mededeeling de juiste is, valt moeilijkte zeggen. Vreemd is het ook dat ERSKIN,die op einde October 1674
Grave bezocht, nadat die stad voor RABrNHAUPT's
macht bezwekenwas en CHAMILLY
de vesting ontruimd
had, met geen enkel woord melding maakt van de aanwezigheid in het Staatsche leger van zijn zwager
JOACHIMVONOERTZEN.Deze wzs na den dood zijner gade naar Holland gegaan. Hij nam dienst onder
RABENHAUPT
in x674, maakte de veldtocht tegen de Franschen mede en onderscheiddezich bij het beleg van
Grave. In de pamflettenNo. II091--U099 der Kon. BibL, die betrekking hebben op het beleg en de inname
der stad Grave, heb ik zijn naam echter niet vermeld gevonden. Dit is waarschijnlijkdaaraan toe te schrijven'
dat hij slechts een ondergeschiktcommando voerde en in geen der action letsel ontving.
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oben Silber ohne Bild und unten von Roth und Silber,
(Schild quergetheilt
oud adelijk geslacht uit
auch von Roth und Gold, in drei Reihen
geschacht)
Bremen. De bijnaam heeft daaraan zijn ontstaan te danken, dat de goederen der
de Luhe gelegen waren terwijl de dragers van den naam
familie aan het stroompje
meest

schouten
met

beleend
de

geweest zijn. Ook waren de leden van dit geslacht
van de Aartsstift
Bremen. De familie verkreeg
keukenmeesterambt
en BurgVierden,
Estebnrg,
Horneburg
Kuhmtihlen,
Bockhorst,
of ambtlieden

goederen
en werd zoodoende
Sittensen
ingelijfd bij den adel van Bremen. Daar CHRISTINE
ERSKINE gehuwd was met DIDERICH SCHULTE is het duidelijk dat CARL GUSTAV
ERSKINE, zoo vaak hij in zijn vaderland
verblijf hield, zijn intrek nam op Burgof Burg, zooals hij het kortweg noemt.
huis om
leeftijd verliet CARL GUSTAV het ouderlijke
Op ruim twaaltjarigen
van vreemde
landen ervaring en kennis op te doen en het
door het bezoeken
dat hij met goede gaven toegerust
was, want in zijn verhaal treft ons
schijnt,
was toen zeer
zin en juiste blik. Deze methode
van opvoeding
zijn logische

Sittensen

lieden van
jonge
in den vreemde
leeftijd

huize. Ook zijn vader had op
Was
dan
de familie vermogend
vertoefd.
jeugdigen
zulke
ondernomen
onder
het
van
een
reizen
werden
hofmeester, tegelijkergeleide
hier
niet
dit
het
te
mij
zijn
blijkt
geval
geweest, al schijnt hier
tijd gouverneur,
en daar de jonge reiziger wel onder de hoede van een of ander familielid gestaan
te hebben.
CARL GUSTAV was van den beginne af bestemd voor den militairen dienst
in

voor

zwang

voornamen

mede op welke wijze hij zich door het nemen van
en hij deelt ons nauwkeurig
en schermen voor zijn looplessen in verschillende
vakken, ook van paardrijden
en reeds jong eene aanstelling
baan wist te bekwamen
kreeg.
voor militaire
bestond
toenmaals
niet. Tal van
Een instituut
opleiding
uit den vreemde kwamen naar Holland om dienst te nemen bij
jonge edellieden
het Staatsche
de voor hun vak noodige kennis op dezelfde
leger en vergaarden
was daarbij natuurlijk uitgesloten.
Het werden
wijze. Groote wetenschappelijkheid
Slechts gedurende
eene korte spanne tijds
uitsluitend
mannen
van de praktijk.
bestond
in den Haag eene soort krijgskundige
of oefenplaats
voor
academie
militaire

exercitien

te voet en te paard. Zij werd omstreeks
1688 op uitdrukkelijk
en gevestigd
in de "schoone huizinge
verlangen van Prins WILLEM III opgericht
den
van
hoek
de
en
korte
Voorhout
Houtstraat
het
op
eertijds bewoond door
den graaf WOLFERT VAN BREDERODE", die in 1679 overleden
was. De op boven
omschreven
dienst

officieren waren ten slotte gewone
wijze gevormde
deden waar zij de beste geldelijke vooruitzichten
hadden.
Als vreemdelingen,
die soms niet eens onze taal spraken,

huurlingen,
konden

die

zij niets
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voor het land voor

het welk

streden. Met de grootste
zij op het oogenblik
schaarden
onder de vanen van
zij zich na afloop hunner verbintenis
gemoedsrust
de vijanden van dit land.
Zoo zien wij ook ERSKINE beurt om beurt in Hollandschen
en in Zweedvoelen

dat de Vereenigde
Provincien
en
met Denemarken
op het oogenblik
Zweden stonden,
vijandig tegenover
Brandenburg
geallieerd
door
ERSKINE'S
op de hoogte zijner lotgevallen
Wij zijn
mededeelingen
tot Juni 1678 toen hij ontslag uit den dienst nam. Reeds vroeger moet hij daarschen

dienst

zooals blijkt uit stukken
die zich in het Rijksarchief
hebben
te
gedacht
waarvan den inhoud mij welwillend werd medegedeeld door
Stockholm
bevinden,
Graaf CARL MAGNUS STENBOCK, Secretaris
van 't Personhistoriska
Samfund.
1676 schreef O. W. K6NIGSMARCK uit Greifswald aan
Op 4 Augustus
Monsieur le Baron D'ERSCKIN, Capitaine de Cavallerie toenmaals te Hamburg "Ich
seine Dienste
hatte zwahr gerne gesehen dass mein Herr Baron und Ridtmeister
over

bey Ihr. Ktinigl.
is op zijn besluit
Zijn staat

Majt.

Arme

continieret".

hatte

terug gekomen.
van dienst komt

Hij heeft

zich toen

bedacht

en

in Schlegel & Klingspor's
werk getiteld
a
introducerade
Svenska
Ridderhuset
"Den med.
Adelns Attartabler,
Stockholm
1875. Hij was ofverste 16itnant in 1679 en kreeg
in 1684 verlof om deel te nemen aan den
als commandant
van een eskadron
M61debref

kryg
Er

forlanade

voor

men

in Hongarye.
In 1688 nam hij ontslag en trok
een brief van den Generaal
bestaat

van 30 Dec. 1688, waarin
gedateerd
aan het hoofd van het voor Holland
bestemming

heeft

begeven.

ei

van een regiment naar Holland.
der Cavalerie Graaf NICOLAUS PRIELHE,
hij bericht dat de kolonel Baron voN ERSKIN
bestemde
regiment zich op marsch naar zijne

Dit secours

als overste

was bestemd

om te dienen

in den toen

zoogenaamden
negenjarigen
oorlog tegen Lodewijk XIV, Volgens de
van
Februari
te
Bremen
13/23
1689
Capitulatie
gesloten werden zes regimenten
Zweden elk van 12 compagniea
van 84 man, tesamen dus 6084 gelicht in het gebied

aangevangen

van Bremen
Het

en in Pommeren.
eerste

van Holland stond onder ERSKINE. Voor
regiment ter repartitie
zullen
de
van dit regiment
even in het kort
eigenaardigheid
wij
geschiedenis
Na zijn sneuvelen op I Juli 1690 ging zijn recht bij Commissie van
vermelden.
den Raad van State van 9 Dec. I690 over op GEORGE JOHANN VON KNORRIGH
de

en daarna

van 21
op den kolonel ERNST DITLOF VON CRESSAUW bij Commissie
1696, doch met ingang van 23 Sept. 1695.
Het regiment werd op 12 October 1697, na den vrede van Rijswijk, gelicentieerd.
Eene Resolutie
van 15 Febr. 1690, betrekking hebbende op eene verzending
Febr.
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voor het regiment,
een denkbeeld
te krijgen
stelt ons in de gelegenheid
van het uniform dezer troepen. De rok was blauw, de kapotjas grijs, de opslagen
en almassen rood. De verzending
bestond uit 200 stuks blauw cassaai en 10 stuks
zilvercouleur
tinnen
knoopen,
2500 el witte plets (voering), 4
cassaai, 4000 gros
stuks blauw laken voor de ofhcieren
en ten slotte 600 el rood Oost-Indisch
katoen voor dassen.
bestemd

In

Staat van Oorlog van 1689 (Rijksarchief
Raad van
aan
Van
de
Sweetsche
trof
ik
fol.
t
de
4
volgende aanteekening :
op
1304)
natie CAREL GUSTAEFF Baron
D'ERSKIN, Collonel 84 hoofden 1219 pond per
natie baron DE ERSKYN, Collonel, 300
maand
en op fol. 56. Van de Sweetsche
maandelijksche
gage. Officieren,
pond. Deze laatste post betreft zijne persoonlijke
waren onder Holland
of een der andere voorname
en rijke
die gerepartieerd
der Unie, hadden niet te klagen over de betaling hunner soldy. Anders
provintien

State

was
zooals

den

extraordinaris

No.

met de aanvoerders
gesteld
b.v. Drenthe,
want die moesten

het

onder de arme provintien,
gerepartieerd
vaak lang manen voor ze het verschuldigde

los kregen.
In het

van CONSTANTIJN HUYGENS Jr., die een
register op de Journalen
omtrent
dit
iets
wenscht
te weten, het eerst ter hand neemt,
ieder,
tijdperk
staat het volgende omtrent onzen held :
die

infanterie in den
ERSKYNE of ERSKINE, wiens regiment Zweedsche
in garnizoen lag en ook deel nam aan den
te Maastricht
winter van 1689-I690
Fleurus.
slag bij
Kolonel

In Dr. P. L. MULLER WILHELM III VON ORANIEN und GEORG FRIEDRICH
VON WALDECK wordt ERSKINE schwedischer
Oberst genoemd.
In een brief van WALDECK aan WILLEM, van's Gravenhage,
17 Febr. I6c?o,
V.
ce
convint
M.
schrijft
hij: "Il importe que
envoye
qui
pour pouvoir agir le
de guerre suivant son acte et instruction,
president
je joints icy les brigadiers que
l'on juge debvoir
afin
V.
les
M.
employer
que
pourvoye aussy des actes, s'ils
vous

Als noot staat
aggreent.
Auf einen besonderen

hierbij :
stuck Papier steht: te peerde, BERLO, ITTERSOM,
STEYN, TILLY; te voet, WIJNBERGEN, NOYELLE, HOLLE, ERSKIN.
WILHELM aan WALDECK VAN KENSINGTON 14/24 Febr 1690 :
Pour
d'Infanterie
Hollandais,
deus vous
van

les brigadiers
de Cavelerie je faires depescher les Actes, pour ceus
il me semble qu'il ne faudroit que HOLL et ERSKIN et un autre des
sans quoy il y aura beaucoup de causerie, nommes moy lequel des
l'acte pour WIJNBERGHE.
voulez, et un autre Hollandais.
J'envoires

der Nederlandsche
Volgens de garnizoenslijst
troepen
den graaf van WALDECK in den winter van 1689-90

onder het opperbevel
Luik en

in Brabant,
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bevond
ERSKINE zich met zijn Zweedsche
infanterie in garnizoen te
Limburg,
Maastricht.
In den slag bij Fleurus op I Juli 1690 stond ERSKINE aan het hoofd van
een bataillon
Zweden van 12 compagnien
elk van 73 man, te zamen 876 man,
waarvan na den slag 730 man dood, vermist of gevangen waren, onder dit cijfer
zijn 33 officieren begrepen.
tot de eerste
Hij behoorde

onder den veldmaarschalk,
linie, linkervleugel
van Friesland,
wiens Generaal-Luitenants
ERNST CASIMIR, Stadhouder
WEIBNOM
bevel voerde.
en AYLVA waren, terwijl Graaf van FLODORFF als Generaal-Majoor
ERSKINE's bataillon maakte deel uit van de brigade TILLY en stond in den slag
onder

bevel

van den brigadier

HET

"REYSE

VAN ITTERSUM.

JOURNAL"

VAN

CARL

GUSTAV

ERSKIN.

van zijn reisverhaal,
zal ik mij zooveel mogelijk
tot de publicatie
van hetgeen ERSKIN over ons land mededeelt. Om het
tot de vermelding
die
van zijn relaas niet te storen vermeld ik zijne wederwaardigheden,

Komende
bepalen
verband

slechts in
hebben op de geschiedenis
van ons vaderland,
niet direct betrekking
het kort. Hij deed echter ook buiten de grenzen van ons land dienst als officier
in het leger der Staten, en de feiten die hij in deze kwaliteit heeft waargenomen
zal ik in extenso wedergeven.
In het jaar 1667 dus op ongeveer
leeftijd begon hij zijn reis
twaalfjarigen
en begaf zich over Gustow 1), Wismar, Lubeck, Hamburg naar Schwinge Erskein 2).
Aldaar
bleef hij eenige dagen en ging vervolgens
naar Bremen. alwaar hij den
van den Rijksveldheer
intocht bijwoonde
WRANGEL, wiens naam wij
feestelijken
in zijn dagboek
meermalen
zullen tegenkomen.
zijn weg over
Hij vervolgde
Hannover,
Minden, Kassel en Giessen. Hij bleef
Hildesheim,
alwaar hij op 23 Juli 1667 schermlessen
begon te nemen
WERNER. Ook wijdde hij zich daar aan de studie van het
maakte
naar Marburg en in de maand
hij een uitstapje

een tijdlang te Giessen,
in de schermschool van
In Augustus
Fransch.
December

bezocht

hij
In Januari van 1668 begon hij bij JURGEN LONGSTORF te Giessen rijlessen
te nemen en hield toen op met de studie van het Fransch
In
en het schermen.
Maart 1668 bereidde hij zich voor tot een groote reis en trok hij cver Butzbach,
Frankfort,
Mainz, Bingen, Bacherach,
Friedberg,
Coblentz, Muhlheim, Bonn naar
Keulen, waar hij op de rijschool ging.

Wetzlar.

1) Goed in het PruissischeRegierungsbezirkStralsund. Kreis Rugen AmtsgerichtBergen.
2) Schwinqt-Erskinwas het landgoed der ERSKINE.Schwinge ligt in het ,RegierungsbezirkStade van de
ProvincieHannover aan het riviertje van gelijken naam, dat zich bij Brunshausen in de Elbe ontlast.
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[1668] ging ich den Rein weiter hinunter tiber Stein u.
von
dar nach der Fahrt. 1)
Wezel,
Arnheim,
Zu Fart ging ich in die trec-schuyt bisz Utrecht,
desselben Tages aber ging
alda kam ich des morgens zu 6
ich noch mit der schuyt von U. nach Amsterdam,
in der Warmusstraet.
Die Ostern uber
Uhr u. logirte im Printz von Dennemarck
Den

18

Martius

nach

verblieb

dasz Rasp-Spinne-Toll
u. besuche das Radthausz,
u. alte
Manner
oder Admiralitaet;
fuhr mit der Trec
wie auch das Magazin
Hausz,
in der grossen
nach
Haerlem
u.
ich
im
Loven
gulden
Schuyt
Leyden, dasselbst
Strasse logiret u. 8 Tage bleibe.
War ich daselbst im Rasp- u. Spinne Hausz. War auch
d. 30 [Martius]
ich

daselbst

in der Anatomy
welche sehr beruhmt ist.
Kammer,
d°. 2. Fuhr ich nach dem Haag, welches 3 Stund von Leyden ist.
von Orannien
kastel u. dessen Schlosz,
d°. 3. Riswick. Habe den Printzen
eine halbe Stunde vom Haag gelegen, Ryswyck
genannt,
gesehen.
Eod.
Plein

Den

Printz

Mauritz

u. dessen

Hausz

welches

nahe

am Hoff u. beym

steht

gesehen.
Lusthausz
4 Eod. War ich nach der alten Princessin
Huys ten Bosch, im
Busch gelegen u. habe dasselbe gesehen.
ich nach Delpht,
eine Stunde von 's-Gravenhage,
welches
Eod. Reisete
die alteste Stadt von Holland ist u. nachdem ich dasselbst
des Admiral TROMPS

alwo ich des Erasmi Rotterdame
Begrabnisz 2) gesehen fuhr ich nach Rotterdam,
Biltnisse
auf der Brticke stehent gesehen, welches in Stein gehauen u. ein Buch
in der Handt hat, u. so offt es die Klocke hbrt schlagen kehrt es ein Blatt umb.
hinunter

d. 4. Ging ich weiter nach
bisz den Brill geschaffet,

Engellandt.
In Londen

die Mase
u. als ich von Rotterdam
Engellandt
ins
ging ich alsda so baldt
Paquet boht nach

hij den 12 April 1668 een zijner neven ARCHISALD
ERSKEYNE, die hem aldaar als cicerone diende.
zien hierdoor
dat hij verwant
was met het Schotsche
Wij
geslacht
dat zijn naam draagt. Toen stak hij over naar Frankrijk, bezocht Dieppe, Rouaan,
Parijs, Orleans
In December

ontmoette

en Blois. In deze laatste stad nam hij schermlessen bij Mr. CHABIEN.
nam hij vermoedelijk
te Blois bij Mr. DE ST. ANDRT les in het

spelen op de guitaar.
.
In April 1669 woonde hij te Parijs in l'Image de St. Eustache in de rue de
la Harpe. Na een lang verblijf in verschillende
steden van Frankrijk
en Duitsch1) Vreeswijk.
die den
HARPERTZOON,
2) Met TROMP'5Begrabnisz bedoelt hij hier de graftombe van MAARTEN
io Augustus 1653, in den zeeslag bij Katwijk tegen de Engelschen sneuvelde en op kosten van den Staat te
Delft werd begraven.
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onze

man den 17 Oct. 1669 weer te Giessen. Hij bleef
jonge
daar geruimen tijd en nam er weer rijlessen bij JURGEN LANGSTORFF en schermlessen bij Mr. PAPILLON. Den 17 Dec. verliet hij Giessen en was den 13 Januari
het familiegoed
in Pommeren, Regierungsbezirk
1670 weer terug te Grttbenhagen,
Stralsund.
Den 21 Jan. 1670 ging hij naar Gustow "alwo ich ihro durchl. diehande

land

treffen

wij

kussete."
Den 24 bereikte hij Rostock en nam daar afscheid van zijn breeder, die hem
in het laatst overal begeleid had.
Den 9 Juni 1670 is hij te Stockholm
waar hij tot 22 Juli bleef om via
te reizen, want op 8 September
bevond hij zich te
naar Holland
Duitschland
Hamburg.
zu segelen.
Ging ich d. 19. (September
1670) zu Schiff nach Holland
aber den Tag noch innerhalb
des Haben bleijben,
des anderen Tages
wir bey BJankenaes
darnach
wir bis Altena,
d. 21, blieben
kommen
liggen,
for
wir
in
war
mit
Ebbe
Flusz
See
dieses
wir
der
den
kommen,
folgenden
gingen
Muszte

Sontag, da wir die letzte Tonne sahen. Zu erst hatten wir guten Wind, darnach
am grossen Mast in Stücken'
aber ward ein so grosser Sturm dasz die Segelstange
ging u das Segel von einem Ende bis zum anderen zerrisz, das Schiff ward leek
un lag unter weilen gantz auf die Seite dasz wir alle schon meinten unter Wasser
Wie diese verflossen kamen wir fur die
zu sein. Der Sturm werete 36 stunden.
alwo wir einen piloten bekamen,
welcher unsz den Abend
revir von Amsterdam,
noch in die revir brachte.
daselbst ich im Printzen von Denemarck
do. 30. Kamen wir zu Amsterdam
u nach dem ich das Rahthausz,
den Tempel
logirte
in de Warm[oes]straet
ich
u dasz sonsten merckwtirdiges
fuhr
d.
Salomonis
4ten
gesehen,
[October] mit
der Schuyt von 5 nach Harlem, daselbst ich die Nacht blieb, des Morgens kam
Leyden u. ging so balt nach dem Haag alwo ich d. 5 October
Alda logirte ich bey Juffrau MASSIF.R.
anlangte.
fortification
zu studieren
Den 17. [October] fing ich an die Geometrie
ich

nach

wol
bey

1VZ.HEVLBRON.
ich ausz den Haag nach Delpht,
des anderen
d. 8. Reisete
Novemb.
von
dar
ich
denselben
ich
zu
nach
kam
Dort. u.
Rotterdam,
ging
tag
morgens
Vetter Col.
Gorcum
u. kam dan in des Hertogen
Bosch, alwo ich meinen
zu
welcker
Commandant
war
auf der
CHRISTIAN VON WARTENSLEBENI)
sprach,
overste in Staatschen dienst, was een neef van Baron ERSK!NE.
VONWARTENSLEBEN,
°
1) CHRIFTIAN
was, tot de Hessischefamilie van dien naam, die in 1668
Hij behoorde, daar zijn moeder een WARTENSLEBEN
den titel van baron en in 1703 en 29 Maart 1706dien van graaf verkreeg. Hij was gehuwd met CORNELII?
RIV19RIL
D'ARSHOT.
In Mei i66g werd hem misschienin den Haag of elders een zoon geboren, KARLEMIL
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Schantz

so beij der Stadt liegt, u, nach dem ich etliche tage bey ihm
Isabelle,
kam ich wieder durch denselben Weg nach dem Haag d. 1 5 November.
d. 16. War ich nach Scheveling.

verblieben

d. 17. War
Oranien
Haag

ich nach

zugeh6rent.
Eod. War ich

Zeutenant

ist ein trefflich

Hausz

neu Ostindien,
ist ein Hausz,
zu sehen.
eine htibsche Fontaine

nach

gelegen, daselbt
Ende
December.
1671. January.
d. 2. trat ich

Hunslardyc,

des
alsz

eine halbe

t 670. Jahrs.
Volontaire

von

dem Printzen
Stund

von

'
unter

des

bey

Mons.

hr.

STOULTRY

Garde 1)

unter

Coroszel Buys.
d.

February
zu spielen.
Martius

27.

Fing

ich

an

MARINIER

auf

der

Guitarre

9. War ich nach Delpht daselbst sahe ich das Spinne Hausz
wie auch die Stticken
u. das Hausz wo der Printz von Oranien ist erschossen
worden u. kam den selben tag wieder im Haag.
April d. 19. War ich nach Wimnum, 2) ist ein trefflich schon Hausz dem
u. liegt 2 stund vom Haag.
H. VON WASSENAER zugehorent
'
zu spielen.
d. 27. Hohrte ich auf der Guitarre
Commando
u. exercits zu
Majus d. isten. Fing ich an das Hollandische
lernen
handt

d.

beym Corporal ENGELL.
d. 2. Habe eine Kuh gesehn welche
hatte wie die Hand eines menschen.

oben

auf m Rucken

einen

arm

u.

die als officiereerst in Hollandschendienst was en later overgingin Hessen.Kasselschen
VONWARTENSLEBEN,
dienst. ERSKINEvermeldt zijn neef het eerst medio November 1670 als commandantvan het fort Izabel,
dat gelegen was bij den Bosch aan de rechterzijde van den straatweg naar Eindhoven,en dat zijn naam
dankte aan ISABELLE
CLARAEUGENIE,infante van Spanje, dochter van PHILIPSII. Volgens ons handschrift
11
overleed de Majoor den 6 Juli 1674te 's-Gravenhage.
i) Met Garde is hier bedoeld het regiment gardes van Gr. Ed. M6., Staten van Holland, dat van 1668
tot 1695 onder het bevel stond van den Commandantvan den Briel, JOHANVANBEAUMONT.
In het Rijksmuseum treft men als No. 1701 zijn portret aan als Kolonel van de gardes in 1661, geschilderddoor JAM
Door de verheffingvan WILLEMIII tot Stadhouder werd dit regiment in 1673een gewoonregiment
MYTENS.
van den Prins.
In H. G. A. OBReEN'S,Geschiedenis van het geslacht
2) Wimnum van den Heer vANWASSENAAR.
vANWASSENAAR,
werd door mij geen enkel domein aangetroffen,dat dien naam draagt. De mededeelingdat
het twee uur van den Haag verwijderd ligt, wettigt de veronderstelling,dat men hier te doen heeft met
Zuidwijk,ook wel Suyck genaamd, 2% uur van den Haag gelegen op den weg van daar naar Haarlem.
Naar een oude
Het behoorde aan de LIGNE'Sdoch ging in 1615 over op JACOBVANWASSENAAR-OBDAM.
gravure te oordeelen bestond het uit twee uit het water oprijzendezware torens met spitsdaken en omgeven
door terrassen, tuinen en bijgebouwen.Na JACOB'Sdood te Utrecht in 1623 kwam zijn in 1610geboren
- zoon. de later beroemde admiraal, in het be.zit van het huis. Deze sneuvelde op 13 Juni 1665 in den
zeeslag bij Lowestoft en toen ERSKINEhet huis op 19 April z6y bezocht, behoorde het aan JACOBdes
H. R. R. graaf VANWASSENAAR,
geboren in 1635 en overleden 24 Mei I7I4, begraven in de St. Jacobskerk
te 's-Gravenhage.
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d. 6.

kahmen

Sahe

ich auf der Kermisz

ein 6 f3ssig Rehe.
d. 17. War ich nach Fohrburg
eine halbe, Stund von dem Hage, daselbst
sahe ich des herrn von Sulichem feinen Parken u. lustholtz. 1).
d. 21. Reysete ich ausz. dem Haag nach Rotterdam von wo ich des anderen
I Uhr. mit Brabant den Antwerper
umb
tages
veerschuyt
ging auf Dort, von Dort
u.
gingen wir noch denselben
tag u. nachdem wir Willemstadt,
Bergen-op-Zoom
wir
ter Toolen
kahmen
zu
Lillo
I.iefkens
u.
Sind
2
Schantzen
passeret,
hoeck,
von Hollandt
den Staeten
Denselben
zugehorig.
tag welches war den 23 [Mei]
'

wir noch
Onze

zu Antwerpen.
reiziger bezocht vervolgens

Brussel en was den
Mechelen, Vilvoorde,
in
den
weer
16?
Haag.
terug
da logirte ich im Wapen von RotterJuly d. I. Fuhr ich nach Rotterdam,
dam auf dem grossen marckt u. sahe das grosse Orlogschiff.
so alda gebauet wird
Wie
de Hollandse
auch eine sonderliche
invention von Schif?'en
tUY't 2) genant.
wo mit man den Schlick ausz dem Grunde des Wassers mahlen kan. Des anderen
I Juni

fruh nam ich einen Wagen nach Sevenhuysen,
ist ein Dorf, drei stund
morgens
van Rotterdam
den
Nahmen
welches
weil in
gelegeci,
Sevenhuysen
bekommen,
nur
hauser
daselbst
sieben
gestanden,
Anfang
jetzund aber sind 50o Hausern
daselbst.

Nahe

am Dort ist ein kleiner Waldt, welche durch Graben in 6 gleiche
wird u. in jedem teil, halt sich ein absonderliche
art von vbgeln auf
alle weg fliegen u. im friihjahr wieder
welche des Winters
menge,
kommen. Ihre nahmen sind diese Leepelaers,
Reyers, Schulvaers, Quaques, Krayes,
tiber dieses sind noch Spreewen
u. wilde Tauben da, welche man
Boomlvalcken,
sind
im Wasser
braun
von
heisset.
Die
Schulvaers
Farbe u. schwimmen
froeg-op

teil geteilet
in grosser

HUYGENS,
dat, naar men hoopt, eerlang
1) Hij bedoelt hiermede Hofwyk, het buiten van CONSTANTijN
in een HUYGENS-museum
herschapen zal worden.
2) Het oorlogschip de Hollandsche tuin. Hieromtrent heb ik niets positiefs kunnen vinden. De Heer
C. G. 'T HOOFT,op wiens kennis van de Oud-Hollandschemarinezaken ik een beroep deed, deelde mij
mede, dat een aldus genaamd schip van het AdmirallteitsCollege op de Mazein die dagen niet voorkomt,en in
dit jaar is er ook geen schip, dat naar zijn spiegelversieringen hoewelanders benaamd als de Hollandschetuin
zou kunnen voorkomen.Zoo vindt men b. v. het Wapen van Edam wel als de Bul genoemd.
Op de Historische afdeeling van de Eerste NederlandscheTentoonstelling op Scheepvaartgebiedwas
een manuscript.Daarin werd genoemd een schip door meester VANDERTEMPELin 1670 voor de Admiraliteit
van de Mazete Rotterdamgebouwd. Het is de Zeelandiavan 48 stukkenen dus een schip van middelbaregrootte.
zich in
De voorgaande en volgende schepen zijn van 1667 en van 1675. Misschienvergist ERSKINE
den naam en in zijne appreciatie van het schip of is het verbrand of vergaan tijdens of kort na den bouw.
Er was nog de mogelijkheid, dat men hier te doen had met een Compagnieschipen daarom consulteerde ik het uitloopboekje (Kol. Arch. No. 4389 van het Rijksarchief).
Daarin vond ik slechts onder Herfst 1670 en Voorjaar 1671:
'
de Eendraght, den 18 April 1671uyt Goeree,
'
Hoecker Pagadeth, den 17 May 1671uyt Maes,
Hoecker Lijster, den 18 April 1671 uyt Goeree,
Herfst 167t. Voorjaar 1672.
Hellevoetsluijs,den 4 July 1672 uyt Goeree,
Dordreght, den 28 Octob. 1671uyt Goeree.
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wie Endten
in

u. ernahren

Man greiffet sie, dasz sie Fische fangen
ihnen einen Ring limb den Hals tuht, dass sie die Fische nicht
konnen. 1) Von Sevenhuysen
2) ging ich wieder bis Rotterdam u.
dar mit der Schuyt
auf Delpht u. den Haag, also dasz ich d. 2

man

dem

niederschlucken
so

bald

alda

von

wieder

sich von Fischen.

kam.

oder Edelbursch
unter des Printzen von
17 [Juli] Wurde ich gefreyter
Guarde.
d. 22. War ich nach Delpht u. besahe alda das Zeughausz welches trefflich
versehen ist, u. sagt man dasz vor 20 millionen Stickler darin sind. Unter andren
zwei grosse Cartaunen
habe daselbst
gesehen der gleiche wenig zu finden weil
sind dasz an jeder den 6 Silberschmiede
sie so trefflich auszgehauen
ein Jahr lang
d.

Oranien

haben. 3)
gearbeitet
20
d.
(?) Reysete
gewesen nach Coln.

Monsz.

KRETSCHMER welcher in den Haag mein Camerade

ich ausz den Haag met der Nachtschuyt
auf
1671 d. 30 July. Reysete
fruh ausz Moeien [Muiden] u. Naerden.
Amsterdam
u. des anderen
Von
morgens
welcher Freytags
umb
dar ging ich mit dem Postwagen
uhr
u.
3
Nachmittag
wir Amersfort,
u. unterwegs
Nieupassirten
Tag u. Nacht geht nach Hamburg
Grantze ist.
Delden,
kerken, Appeltooren,
Deventer,
Bentem, alwo die teutsche
het journaal af en zullen slechts in het kort
Hier breken wij voor een oogenblik
hoe verder des reizigers route liep.
vermelden
Den 10 Augustus
bereikte hij Hamburg,
vervolgens
ging hij naar Stade,
te
Wismar
en
en keerde
bevond
zich
den
23 September
hij
Lubeck,
Grubenhagen
in den Haag terug.
Kurtz darnach reisete ich nach Hertogenden 20 November
8 Tage wieder in den Haag.
busch) kam aber innerhalb
(Herzogen
ich meinen Abschied
von dem Lieutenant
Coronel
d. 24 Novb. Bekam
BUYS unter welchem ich bisz hirher gedient hatte.
December.
auff Amd. 14 St. Nov. Reysete ich ausz dem Haag mit der Nachtschuyt

bosch

sterdam,

da blieb

Harlingen

in

ich des folgenden
zu Schiff nach
Tages, u ging den t Abents
zu gehen, alwo ich des anderen
Morgens an kam.

Westfriszland

1) Sckolvaersplarun.Hiermede bedoelt hij de veenplassenrondom Kralingen en de naburigegemeenten.
Ze zijn reeds lang door droogleggingverdwenen. Vroeger bestond een groot deel der boerenbevolkingvan
het visschersbedrijfin deze plassen. De methode om met behulp van scholvaarsvisschen te vangen wordt nog
in praktijk gebracht. In Japan bestaat een plaats, Nagoja genaamd, waar de bevolkingop dezelfdewijze
met den Cormorant (zeeraaf) op een binnenzee visch vangt.
2) Zcvenhui:en,gemeente in Schieland, aan de Rotte, drie uur ten N. N. O. van Rotterdam.
EzN's, Beschrijvingeder Stadt Delft, van 1667vind ik bij zijn beschrijving
3) In DIRCKVANBLEYSWYCK
van het AmmunitieMagazijn ofte Wapenhuijs van Holland geen gewag gemaakt van de boven omschreven
stukken geschut.

'
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nach Franaeker,
u. so baldt
Nachmittags
ging ich mit einer treckschuyt
D.
Hoff
ist
nach
alwo
das
Westfriesische
dar
Lewarden,
17. ging ich ausz
die Stadt zu besehen, u. nach dem ich das Schlosz, den Garten, die ftirstl. Rustden Marstall,
u, die Reitschule
kammer,
gesehen, reysete ich umb 12 Uhr von
welches 4 Stund von dar lieget, ist ein hubsch Stadtgen.
dar nach Dockum,
Des
von

nicht fahren kunten, alsz
die Treckschuyten
zu heuren, welches ich desselben Abents ritte.
ward ich gezwungen,
ich die gantse Nacht geritten, kam
Ritte umb 10 Uhr. von dar u. nachdem
welche sehr sch6n u. grosz, wie auch die Fortification
ich in die Stadt Groningen
welche in 17. Bolwerken
bestehet gesehen, wolte ich meinen Weg weiter
derselben
und also beaufl Delfzyl u. Embden nehmen. Wie aber die Ems fast gefrohren
Weil

nun die Fahrten

gefrohren,
ein Pterdt

dasz

zu kommen,
alsz anderte ich resolution u.
zu
ich nicht ehe alsz. den 3. Tag gelegenheit
wolte auff Wynschoten
reysen wo
von Groningen nach
bekam. Reysete ich also den I i. St. Dec. mit einem Wagen,
nam
so balt einen Schuf?
ist
6
alda
kam
ich
den
frfhe
u.
12.
Stund,
Wynschoot
schwehrlich

gewesen

uber

daselbst

schlitten, sind so grosz dasz eben ein Man drauf sitsen kan, hinten geht ein Kerl
der sie auff den Canals so als die gefrohren
oder Schritteschuhen
mit Schatzen,
Zur Neuen Schantz kam ich gegen
fortschaubet
u. werden viel alda gebraucht.
also
bald
einen
Schlitten
mit einem Pferde der mich bis an.
nam
jedoch
Mittag,
ist 3 stunde
aber überausz kalt. Alhie blieb ich die Nacht
die Ems brachte,
kleinen

uber in einem
Schiffer
mussten

von

hause

LEERORT welches
orten bretter

anteils

Des folgenden Morgens kahmen die
Wir
unsz. hinfber.
gegenuber
lieget u. brachten
vorher liegen u. daruber gehen, teils orten auch

so alda

stehet.

da das Eys nicht halten wolte; so baldt ich uber die Ems gekommen
durchbrechen,
welche man alda passiren musz ging ich nach Leer.
Vandaar trok hij naar Detern en Apen en toen naar Oldenburg en Delmenhorst.
Den 15December
van 1671 kwam
bereikte hij Bremen en den Kerstdag
Hier hield hij zich op tot 6 Maart 1672. Toen vertrok
Wismar
en Grubenhagen.
Den 31I
Lubeck,
Hamburg,
zich
bevond
te
maakte
een
naar
Stralsund
en
hij
April
Raloffshagen,
uitstapje
en vertelt
dat hij in de maand Mei verscheidene
weken te Burg-Sittensen
verhield.
blijf
Hij vervolgt:
In werender Zeit kam der Konig in Frankreich
1) welcher schon ziemliche
hij te Burg-Sittensen
hij naar Mecklenburg,

aan.

Zeit Holland mit Krieg bedroht hatte mit seinen trouppen ab nach dem Reinstrom
nam auch bereits viele Stadte durch verrahtery
hinweg, dasz sie auch gar Utrecht
schon vergeben hatte u. weil ich von jugent auff zum Krieg Lust hatte, mir auch
XIV bij Maastricht een krijgsraadwaarbijbeslotenwerdMaastricht
1) Op 18 Mei 1672hield LODEWIJK
met 20000 man te blokkeeren en met het gros van het leger naar den Rijn te trekken.
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fest ffrgesetzet
diesen troublen

also nam ich mir fiir bey
bey der Militz mein Fortun zu suchen,
sich
welche
aber
noch nicht praesentiret.
zu
dazu
suchen,
Gelegenheit
den hr von
Bis ich am 18 Junius
brieffe von meinem Vetter

Junius.
WARTENSLEBEN empfing, dasz er alsz Major
u. mich bate zu ihn hinuber zu kommen.

ftir die hr STAATEN in Bremen wtirbe

war mir eine gewiinschte Gelegenheit, des wegen setste ich mich straks
zu Pferde u. ritt dieselbe Nacht nach Bremen alsoo ich des anderen morgens kam
unter seine Compagnie
mit ihm zu gehen. Ritt
u. resolvirte mich alsz volontaire
also desselben Tages wieder nach der Burg (Sittensen) 1) umb meine Sachen ein
Dieses

wenig

darnach

anzustellen.

ich wieder von der Burg alwo ich meine meiste Sachen
d. 29. Reisete
liesz nach Bremen, u. blieb daselbst bis d. 9 Julij, auff welchen tag ich von
dar zu Schiff ging nach Tegesach 2)
wir
fortan bisz Oldenburg.
D. I I heurten
daselbst Wagen bis Ninburg 3) alwo die FtiRSTIN VON OLDENBURG 4) sich aufhielt.
Hoff ist. D. 13 kahmen wir
D. 17 kahmen wir bisz Aurich alwo das Ostfrisische

stehen

bisz Embden

d. 14 auff der Ems nach
weil man uns aber berichtet

u.

ningen reisen,
auft des anderen
herausz

kommen

Watten

nach

doch
suchten

nicht

Delfzijl. D. 5 wolten wir nach Grodasz es von dem Bischoff von Mtinster

belagert wahre, u. wir also nieht hatten konnen wieder
also heuerte mein Vetter ein Schiff mit welchem wir uber die
Seiten

welche uns
fuhren, drey tagen wahren wir unterwegs,
Harlingen
lange wehreten weil wir wenn es Ebbe was ausz lieffen u. Muscheln

welches

damals

unsz bestes

zeitvertreib
war. D. 18. frtihe kahmen wir
zu
Leuwarden zu verrichten hatte alsz fuhren
einige affairs
wir desselben tages dahin, unterdessen
das Volk in Harlingen blieb. Zu Leuwarden
hatte ich das Gluk der Furstin 5) auff zu warten D. 21 fuhren wir- über Franaker

an u. weil mein Vetter

wieder

nach

Harlingen.

1) Burg een plaatsje binnen het grondgebied der vrije Hansastadt Bremen,ten Noord Westen van
Bremen en gelegen aan de Wumme
2) Tegesaekiets ten Noorden van Bremen aan den Weser.
3) Nienburg is een stadje aan den Weser ten Zuiden van Bremen dat in 1634 in het bezit van den
hertog van Brunswijkkwam.
4) In 1672 leefde nog de Weduwe van ANTONGUNTHER,den laatsten graaf van Oldenburg en
Delmenhorst die den 9 Juni 1667 op 84 jarigen leeftijd overleed. Zij heette SOPHIACATHARINA,
dochter van
den hertog ALEXANDER
VANHOLSTEIN-SONDERSBURG.
Zij was in 1635 geboren en stierf in 1696.
Maar misschienis hier ook wel mede bedoeld de tweede gemalin van ANTONIUS,
een later gewettigde
hier boven genoemd.
natuurlijkezoon van ANTONGUNTHER
'
Deze was DeenschStadhouder in Oldenburg en Delmenhorst.
EMILIEDE LA TREMOILLE,
dochter van HENDRIK
KARELTAN
Zijne tweede gemalin was CHARLOTTE
en van EMILIE,landgravin van Hessen-Kassel,geboren in 1652, gehuwd 19 Mei 1680. Weduweop
TARENTE
27 October 1680 en overleden binnen Utrecht op 21 Januari 1732.
AGNES,de Weduwe van WILLEMFREDERIK,
5) Met Fiirstin bedoelt de schrijver zeker ALBERTtNA
Graaf van Nassau-Dietz, Stadhouder van Friesland en in i654 door den Keizer van Duitschlandtot prins
verheven,vandaar de benaming Furatin.
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Den

I Augusti st. nov. gingen wir zu Schiff u. nach dem wir Enckhuysen
alwo wir bisz d. 5
furbey passiret kahmen wir d. 2 timb Mittag zu Amsterdam,
fuhren
wir nach Haerlem
das
Volk
zu
etwasz
montiren.
D.
blieben,
5
geworbene
von dar ging das Volk mit den F?hnrich
zu schiff nach Heusden,
timb so in des
ich
aber
mit
Vetter
zu
meinem
uber,
kommen,
Leijden nach
Hertogenbosch
ging
Alda kahmen
wir den 7
u. weil mein
Hage.
verrichten
auff.
hielten wir uns einige Zeit dasselbst
van
des
Der Ruard
Putten,
Rahtpensionarius
dem

Vetter

etwasz

daselbst

zu

DE WIT sein Bruder sass
er einen Kerl erkauft hatte

weil der Verrahterey
und dasz
gefangen,
van
Leben
zu
den Prinzen
Oranien umbs
wardt der Kerl so
bringen beschuldigt
das Werk verrieht u. ein Barbier war, sasz auch gefangen.
er losz gelassen desselben tages kam der Rahtpensionaris
DE WIT
Ward
damals

eben

wieder weg fahren wolte fuhrte er seinen
der handt herunter u. wolte ihn mit in die
Kutsch
nahmen sie beym Kopff u.
leiten. Die Btirger aber so ihn bewahrten
warffen beyde Bruder ins Gefangnisz.
Daruber dan so ein Aufflauff entstandt dasz
alle tuhren, laden u. fenster in einem Augenblick
zu gemacht wurden, die gantz
sein

Bruder

Bruder

den

zu

besuchen

Ruard

van

u.

wie

Putten

er

an

u. Compagnien
Pferde kahman insz Gewehr, der Hoff wurde verBurgerschafft
enfin der gantze
brachen die
schlossen
Haag kam auff die beine. Nachmittags
sie
die
tuhre
vom
u.
sie
da
auff.
herfur,
Burger
Gef?ngnisz
zogen.
schlug wer
nur schlagen konte, dasz sie alle beyde mit umbgekehrten
Muszketten im Augenblik
I
Damit war es aber noch nicht guug, ein jeder tauchtt
zu tode geschlagen
wurden.
in ihr blut. Wie jederman
von der Verrahter
blut
u. dergleichen
tuch, papier,
haben
Ort

wolte, der
zum anderen,

auff

den

todten

gemeine
entlich

P6bel

zohe sie nakent

brachten
tantzeten

Corpern
sie jederman

sie beyde
u. hingen

ausz

u. warffen

auff das Schavot
sie beyde

sie von einem
alwo die jungen

mit den fussen auff an
Pobel schnit ihnen Nasz

die Wippe damit
sehn solte. Der gemeine
u. Ohren ab gaben ihnen schnitte in die Hande, finger, beine etc., entlich rissen
sie ihnen das eingeweide
ausz dem Leibe, nahmen ihnen das Hertz, lunge u. leber
wurden.
ausz, bisz entlich die Nacht einfiel en welcher sie heimlich abgenommen
Der

Printz

war nicht im Haag sondern im Lager, alwo also balt geschickt
es ihm anzusagen.
Also nahmen ein Ende die zwei principaleste
Verrahter
von Hollandt
welche ursach gewesen, dasz der K6nig von Frankreich
in so kurzer
wie auch so viel
Gelderlandt
u. Overyssel
zeit, die drey provincien
Utrecht,
sch6ne Stadt,
durch
verraht
zumahle
fast nicht eine
vestungen
eingenommen,
darunter
die sich gewehret
sondern haben sich alle schandlich
hatte,
ergeben.
Desz folgenden
kam
hoochheit
der Printz in den Haag da dan alles
tages
syn
ward

so still war alsz wen nichts

passiret

war. Die 2, herzen

sagt

man

sind balsamirt
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worden. D. 26. schickte mich mein Vetter
u. dem Konig von Engellant
zugesandt
ftir ausz. nach des Hertogenbusch
alwo unsz
mit Gewehr ftir seine Compagnie
zu
kam
aber
also
des
ich
Sc hiff,
nachmittags
wegen contrari
garnison war, ging
wind desselben tages nicht weiter alsz Delfshaven. Des folgenden Morgen gingen wir
still lagen danach passierten wir Gorcum
Alda ersuchte ich den Gouverneur
u. kahmen d. 24, in Heusden.
u. Workum,
itber
zu
das
Gewehr
ein
umb
brengen weil es etwas unsicher war wegen
Convoy
der parteyen so taglich ausz. Creveceur 1) gingen, welches er wir aber nicht geben
wolte weil, wie er sagte, ohnedas ein Convoy von dem Busch 2) kommen wurde

fort

nach Dort

alwo

wir etliche

ammunition

zu hohlen,

etliche

patientiren.

tage
.

Stunden

mit welche

ich konte

uberkommen.

Muste

ich mich also

'
(Wordt

vervolgd).

fort y uur N. N. W. VANDENBoscH gelegen in 1587door den StaatschenVeldoverste
1) Crevuocu1"
VANBARLAIMONT, Heer van Haultspenne, geslagen
den Graas van Iiohenlo gesticht op de plaats waar CLAUDE
en doodelijkverwond werd. In medio Juli 1672 kwamende Franschen onder Turenne er voor. Hij was door
Vlijmen getrokken na en bezetting van de Schans Engelen en daar de vesting niet in staat van tegenweer
was door gebrek aan volk en aan munitie, was zij op 19 Juli 1672 tot overgave gedwongen.De Franschen
bleven er tot 1673.Zij lieten bij hun vertrek het kruitmagazijnspringen en verbranden de verlatenewoningen.
2) De HollandscheMercurius van Juli 1672 schrijft over bet in staat van tegenweer brengen van den
Bosch :
Den Coning quam den 17 July te Boxtel. Den Gouverneur van 's-Hertogenbos[JOHNKIRCKPATRIK]
siende dat de Fransse hem nu soo na quarnen (wijlmeest alle Frontier-plaetsendaer omtrent in haer handen
waren) stelde alle mogelycke ordre om soo considerable Plaets te defenderen;die van binnen hadden de
schanssen Engelen en Orten moest geslechten verlaten, om de Papen-bril te beter te beschermen; sy hadden
oock Gedeputeerden aen syn Hoogheyt gesonden, die om de importantie van de Plaats. partije Geschut en
Amonutie derwaerts sont, dan 't selve te Gorcum komende,had men aldaer bericht, dat Crevecourover was,
(19 July 1672)derbalven 't selve, alsoo men 't daer binnen niet kon brengen. te Gorcum wiert ontscheept.

CHRISTOFFEL

MEIER,

JANSZ.
GLASGRAVEUR,
DOOR
VAN

DR. H. E.

3EN

in

den

GELDER.

eersten

van dit tijdschrift
D.
jaargang
HENRIQUES DE CASTRO DZN. "Een en ander over
glasmededeelde,
gravure"
wijdde hij ook zijn aandacht aan

den monogrammist

het gebied

I1

' op

welken

kunstenaar

hij

"de aandacht
"daar zijn werk
vestigde",
"bepaaldelijk"
boven het meeste van datgene wat in de yde eeuw op
der glasgravure
werd vervaardigd,
uitmunt. Een tweetal glazen uit de
WILLET-HOLTHUYZEN, die hij daarbij afbeelde, en een tweetal andere

verzameling
in de verzameling

van het Kon. Oudheidkundig
waren daar om van
Genootschap,
zijn meening het bewijs te leveren. Sedert zijn nog enkele glazen door dezelfde
hand versierd,
voor den dag gekomen, en in zijn aan de Nederlandsche
gegraveerde
glazen in de Cicerone van I9II gewijd artikel, noemt ROBERT SCHMIDT
zeven voorbeelden
van dit "ausgezeichnete"
werk op, maar de hoop van de
CASTRO dat
werd

"eenmaal
niet
vervuld.
nog

de

naam

(van

den graveur)

aan het licht

zou komen",
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Museum van een achtste 1) glas
Gemeente
het Haagsche
van den Haag, een Haagsch wapen en een ooievaar,
met
panorama
bracht mij tot een
hetzelfde
en
met
in 1660 gegraveerd
monogram
geteekend,
om het mysterie dezer letters te onthullen. En ik meen daarin geslaagd
poging
als die van CHR1STOFFEL MEIER, die in i650 als
te zijn met ze te verklaren
Sint Lucasgilde,
en die voluit CHRIStoetrad tot het Haagsche
"glaseschrijver"
in de C geschreven
ook
de
zoodat
te
MEIER
bleek
heeten,
TOFFEL JANSZOON
De aankoop
een rondgaand

voor

duidelijk werd.
konden na deze ontdekking enkele bijzonOok omtrent zijn persoonlijkheid
der drie kinderen van JAN
worden
derheden
Hij was de jongste
vastgesteld.
noemende
MEIER en MARITGEN
MARCUSZ.
zich
CHRISTOFFELS VAN MARCUS,
JAN

letter

in het huwelijk traden.
CHRISTOFFEL leerde, waardiens
vak
van glazenmaker,
van
zijn vader,
werkplaats
maar,
op
schijnlijk
daar de oudere broeder, PIETER, tot vaders opvolger bestemd was, zal hij zich
hebben toegelegd en zoo gekomen
van zijn vaardigheden
op een andere toepassing

PIETERS,

die

21 Dec.

I614

de

een steeds meer in zwang
van glas en glaswerk, waarmede
zijn tot het graveeren
kon
worden bereikt. Dat het
van
het
en
komende
tafelgerei
versiering
gevraagde
zou men kunnen concludeeren
uit het
hem een behoorlijke
verschafte,
kostwinning
in
onder
de
baten
die
de
in
1648 bij zijn huwelijk
hij
huwelijksfeit, dat hij
van
800
ook
een
die
bracht,
;,in sijn
bedrag
opgaf
hij
gulden,
gemeenschap
had
aan
schultboeck
verscheydene
personen."
uystaende
in de Groote Kerk,
werd den 16 Februari
Dat huwelijk
1648 voltrokken
van LOURENS VAN VEEN, rector van de
CORNELIA VAN VEEN, dochter
haar lijfgoed en sieraden en een
behalve
school. De bruid bracht,
Latijnsche
een
huis op den Singel mede ten
den
van
van
eigendom
50 gld., nog
lijfrente
huwelijk, waarop haar broeder, PIETER, later ook rector van de Latijnsche school,
met

De "glaeseschrijver",
zooals hij in
van i5oo gld. toekwam.
schuldvordering
de acte heet, bracht uit zijn moeders goed 800 gld. aan, waarbij de vader 300
vorderingen.
2)
gld. voegde en dan had hij nog de boven reeds genoemde
troffen MEIER en
In 1653 stief LAURENS VAN VEEN, den 29 September

een

zijn
den

vrouw

met

haar

broeder

PIETER een overeenkomst

over de verdeeling
van
beide eersten
een nieuw

d. a. v. maakten
de
den 25 October
boedel; 3)
testament. 4) Blijkbaar steeg het vermogen,
wij vinden
althans,

dat MEIER ook als

aan J. C. M. toegeschrevenglazen,
i) Daar ik, zooals verder op zal blijken, een der door SCHMIDT
niet voor zijn werk houd, is dit glas eigenlijk het zevende.
31 Jan. 1648, deel 101 en deel zi8, Gem. Arch. den Haag.
) Prot. Not. P. v. GROENEVELT
deel 106.
_
3) Prot. Not. P. v. GROENEVELT,
deel 120.
4) Prot. Not. P. V. GROENEVELT,
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zoo leende hij aan de Vrouwe van de BOUCKHORST, geboren
geldschieter
optrad;
WILHELMINA VAN DER NOOT in 1659 800 gld. 1)
_
Intusschen
was er in den levensstaat
van CHRISTOFFEL een heele verandering gekomen. Kort na zijn huwelijk had hij namelijk het ambt van Schout van
Waverveen

dat hij zich metterwoon
daar heeft
gekregen en het is waarschijnlijk,
te
danken aan zijn relaties met Jhr. DIRCK
Hij had deze benoeming wellicht
gevestigd.
DE VLAMINGH VAN OUDSHOORN, zoon van den gelijknamigen
Amsterdamschen
die
van
als edelman
WILLEM II in den Haag verblijf hield - hij
burgemeester,
woonde tijdelijk bij mevrouwe VAN EDMONDT -. Den 1 7 Aug. 1647 namelijk maakt
deze aanzienlijke
een codicil bij zijn testament, waarbij hij aan Mr.
Amsterdammer
ELIAS HELT 1000 gld. en zijn lijfgoed, aan CHRISTOFFEL MEIJER 600 gld. en
broeder PIETER 300 gld. legateerde.
Welke relatie dat geweest kan zijn
aan diens
die hij ten
blijft in het duister, maar blijkbaar had DE VLAMINGH verplichtingen,
CHRISTOFFEL
door
als
Bailluw
van
van
nader
kweet
Amstelland
opzichtte
zijn invloed
tot benoeming
van den Schout van Waverveen.
In 1663 stierf de
JAN MARCUSZ. MEIJER en den 13 December
glazenmaker
broeder
deelden de drie kinderen den boedel.2) In 1668 stierf ook de ongehuwde
die
zich
GLAS
en
CHRISTOFFEL
werd
PIETER
PIETER,
zijn
JANSZ.
genoemd had,
mits aan de kinderen van hun zuster 2000 gld., aan de armen en aan
erfgenaam
aan te wenden

200 gld. uitkeerende.3)
LOURENTJE DE PUTTER, petekind van den overledene
Zoo was CI3RISTOFFEL MEIJER bezitter van enkele huizen geworden die hij
In 1686 komt hij als verkooper
het laatst voor, in 1694
verkocht.
gaa.ndeweg
wordt gesproken
van zijn erven, zijn dood is dus ongeveer in 16go te stellen.
Kinderen

hij niet te hebben gehad.
en landelijk het dor
hoe vredelievend
Dat hij als schout van Waverveen
er uitzag
en hoe gaarne de schout zich aan de beoefening
zijner kunst overgaf
bleek een moeielijke en gevaarlijke
toch op het onverwachtst
post te bekleeden
blijkt
1672
tember

schijnt

(I blz. 817). Op den 5 November
en Botshol het lot, dat in Sepgetroffen had, van door een Franche

ons uit VALCKENIERS "Verwerd
Europa"
Waverveen
de dorpen
deelden
namelijk

Hilversum
Loosdrecht,
worden
bezocht.
te
legertroep

en Eemnes

hadden zij niet kunnen of willen
De brandschatting
betalen en nu moesten zij zich "tegen alle gedreygde geweld zelfs maintineeren ende
onder den
een Hollantsche
werdende tot dien eynde ....
defendeeren,
uytlegger
bij de Bijleveldsche
SPELT, met 27 mannen en eenig canon geposteerd
capiteyn

brug,

en de ingeseetenen

van die beide

deel 307.
1) Prot. Not. TH. v. SWIETEN,
deel 390.
2) Prot. Not, P. VANSWIETEN,
3) Prot. Not. A. CROLL.deel 477.

dorpen

gerangeert

in 2 compagnieen

onder

-
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van Waverveen,
genaamt CHRISTOFFEL MEIJER, en onder den secretaris
van Botshol, genaamt N. BL?KHUYS, alle dewelke op alle advenuus
goede wacht
voor den vijand wegens de brandschattinge
tot dat zij tweemalen
dog
hielden,
van
den selven wierden overweldigd".
te vergeefs
zijnde, eyndelijk
gesommeert
den schout

Boeren ter wedersijden zoo vinnig werden geattaqueert,
Waarbij "de wachthoudende
waren hare
dat zij in korten tijd gedwongen
posten te verlaten en elk om een goed
Inmiddels
dat deze attaque geschiedde quam een groote
te sien .....".
heenkomen
troep Franse met haar blote rapieren en geladen roers beyde dese dorpen indringen
te meer te verschrikken,
geen minder geschreeuw en
zij, om de inwoonders
inwoonders zelf, door haar ijsselyck lamenteeren ;
geraas maakten, als de verschrikten
want deze de doot voor oogen siende, vlugten elck om 't eerst door de sloten en
die op 't lant stonden, vele wierden in haar huyzen verrast en vele int
wateren,
daar

vluchten

Niet

achterhaalt....".

minder

dan

59 huyzen

werden

tot op den grond

afgebrand,
Hoe

en of hij verder een rol gespeeld heeft, weten wij niet. Hij zal echter
in de buurt - wel
in die bange jaren - nog geruimen tijd bleven de Franschen
hebben gehad zich aan zijn subtiele kunst te wijden! t
weinig gelegenheid
zelve betreft, daarvan hebben wij een
Wat nu die kunst van grasgraveeren
voorziene
stukken over. Niet
en een dateering
zijn monogram
zich
ook
wel
onder de ongeteekende
bevinden er
glazen, die van
nog
onmogelijk
kunnen
wel niet
hem afkomstig
wezen, daar zijn tamelijk lange werkzaamheid
van

zevental

onvruchtbaar

zal geweest
meer

het glazenschrijven
beoefend.

tot schout
zijn, zij het ook, dat hij na zijn benoeming
als een genoegen dan als een broodwinning
zal hebben

orde kennen wij:
In chronologische
1. 1644. Een groote groene berkemeier

waarop aan de voorzijde de godin
met
een lauwerkrans
In de
schutsengelen
overw inning
gekroond.
de andere rust op het wapen van Haarlem,
eene hand houdt zij een palmtak,
aan haar voeten een liggende leeuw. Aan de tegenovergestelde
zijde een woelige
door

der

twee

drie oorlogschepen,
terzijde een toren met krijgsvolk bezet. (Damiate).
een ornament met klokjes (Damiaatjes).
Tusschen
beide voorstellingen
van
het oude wapen
de dorre boom.
Haarlem,

zee

met

Daarboven

,

De voorstellingen
MATHAM en AKERSLOOT, naar BOUCHORST,
naar prenten van
in AMPZING'S Beschrijving
ende Lof van de Stadt Haerlem (1628).
voorkomende
met het monogram
en 1644.
Geteekend
van het Kon. Oudh. Genootschap;
in het Ned. Museum. (Atb. I).
Eigendom
een

II. 1652. Een kelkvormig
drinkglas,
die aan een zittende dame,
edelman,

met

De eene
voorstellingen.
aan wier voeten twee schaapjes,
een
twee
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aanbiedt;
terzijde in een cartouche de woorden:
naast
liefkoost,
zijde een sater die een boschnimf
Ick
om
lyeft.
bijschrift:
en
met het monogram
Geteekend

tulp

'

Ick om gelt; aan de andere
hem een wijnkan, met het

in het Ned. Museum. (Afb. II).
van het Kon. Oudh. Genootschap;
Eigendom
met aan de eene zijde eene voorstelling
III. 1652. Een groene berkemeier
Maria knielende bij het kind, Jozef staande,
en twee
van de geboorte van Christus:
Maria met het kind in de
engelen; aan de andere zijde de vlucht naar Egypte:
een
aan
hare
een
zijde gaat
engel met een staf, Jozef
op
ezel,
gezeten
armen,
omgeven inschriften:
loopt voor. Met deze twee door ornamentwerk
in den hemel vrede op aarde, en In den mens goede wille.
en 1652.
Geteekend
met het monogram

Lofzf

Godt

Museum

WILLET-HOLTHUYZEN. (Afgeb. Oud-Holland,
Jrg. I).
met
de
buste
van
eene princes
drinkglas
1655. Een kelkvormig

van
IV.
en
engeltjes.
Oranje
Kasteel Ettersburg,
bij Weimar.
en 1655. 1)
met het monogram
Geteekend
fluit (voet ontbreekt),
aan de eene zijde het portret van
V. 1659. Hooge
aan de andere zijn wapen met alle kwartieren.
FREDERIK WILHELM van Brandenburg,
en 1659.
met het monogram
Geteekend
SNOUCK HURGRONJE, den Haag. (Afb. III).
Verzameling
berkemeier
met aan de eene zijde het groote wapen
VI. 1660. Een groene
aan de andere
een toren met v66r de poort een ooievaar;
van den Haag in
den
een
rondom
het glas een
ooievaar
met
een
opgeheven
poot
bal;
zijde
het inschrift:
van den Haag.
Plus vigila semper.
Bovendien
panorama
en 1660.
met het monogram
Geteekend
_
.
Gemeente-Museum
's-Gravenhage.
(Afb. IV).
VII. 1661. Een kelkvormig
aan de eene zijde een edelmam te
drinkglas,
door zijn valkenier met het valkenpaard met een valk op de hand, voorafgegaan
een ruiter, aan de andere zijde
raam en een valk op de hand, op den achtergrond
eenige

koddebeiers
Geteekend
Museum

met honden.
en 1661.
met het monogram
HOLTHUYZEN. (Afgeb.

WILLET

bij COENEN : Het Museum W. H.)

van zijn werk, dan dienen wij in het oog
wij tot de beoordeeling
dat de glasgravure
dan met kunst te doen
meer met kunstvaardigheid

Komen
te houden,

.
1) Zie R. SCHMIDT
Die Gerissenenund punktierten Hollindischen Glaser in Cicerone 1911, blz. 817
en vlg., speciaal blz. 822.
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heeft, omdat de techniek der graveurs zich nu eenmaal niet leent tot het ongeschonden
van hetgeen de ziel in vervoering
en uitbrengt: het moet uitkrassen
weergeven
dat door de toepassing
Daar staat tegenover,
brokkelen
op het mooi
blijven.
oude glas met zijn eigene aantrekkelijke
vormen, een resultaat
worden kan, dat bekoort. Zoo worden die roemers en kelken en fluiten
toch een treffende herinnering
aan een rijken
afwisselende
versiering

tintelende

gekleurde
verkregen
met hun

feesten zwierig te maken wist, en in den Rinsschen
men het grootscheeps
als
hij in groote, kostelijke glazen rondgaan kon.
wijn nog meer behagen schepte
"noit zonder mij feestelijke taafels" - zoo
"Mai senza me mense festanti",
en gracieuse jongste dochter op een
ROEMER VISSCHER's kunstvaardige
graveerde

tijd,

waarin

roemer

voor

HOOFT.

?A demain

les Affaires"

tijd ! t

den lustigen
In die kunstvaardigheid
is wat ruig, maar bijzonder
eerst

met

een

heeft
vast.

zette zij op een andere.
..

Dit teekent

MEIER het inderdaad

ver gebracht.
Zijn toets
hun figuren
Terwijl enkele zijner tijdgenooten
en dan het verkregen
beeld bijgraveeren,
zet
zonder
afwisselend
met zeer
op
contourlijnen,

fijne lijn teekenen,
zijn gravuren terstond
en vele kleine korte krassen.

hij meestal
vaste halen

Zijn teekeningen
zijn daardoor meestal
niet open met hier en daar een toets, maar geheel volgekrast.
Daar die eigenschap,
zoowel bij zijn oudst bekende glas, als aan dat van
ik vooralsnog
aarzelen om, zooals R. SCHMIDT
1661 op te merken
zou
valt,
met het portret van DE RUYTER en het jaartal
doet, den roemer
1671, in het
Ned. Museum, die gemerkt is

ook

aan

hem

Van de andere glazen uit denzelfden tijd, die
schrijven.
in
die zich
de verzameling
van het Ned. Museum bevinden,
ongemerkt
zijn
zie ik er ook geen, dat duidelijk met het werk van MEIER overeenkomt.
In het Haagsche
wel geboden.
is trouwens
GemeenteVoorzichtigheid
Museum
is bijvoorbeeld
een glas uit 1661, gemerkt DE I'H6MEL fecit - voor
toe

te

en

zoover

en dit staat in zijn
glas met deze signatuur
(Afb. V) manier
het
dat
het
ook,
zij
aanmerkelijk
fijner van teekening en
in
als
men
de
stand geteekende
denzelfden
is, wat bijzonder opvalt
detailleering
ooievaars
zeer dicht bij dat van MEIER.
beziet, die op beide glazen voorkomen aan de signaturen
Het is daarom wellicht veilig om zich uitsluitend
te houden.
bekend, het eenige
van bewerking -

Ook

om deze reden,

dat wij hier zeer vaak te maken

hebben

met, zooals
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Dr. PIT aan het slot van het fragment van PAREAU's ?) studie zegt, een kunst van
aanlieden dus die uit den aard der zaak gaarne hunne signatuur
dilettanten,
omdat de meeste glazen,
brengen,
of anderszins.
hadden als geschenk
hun werk, zullen zij dus signeeren
dan weer dat nalaten.

een bijzondere
die zij versierden,
bestemming
Al naar mate van hunne ingenomenheid
met
of niet, en maar zelden dan eens signeeren en

het nog eenigszins anders. In het begin van
het glazenschrijven
in zijn onderhoud.
ziin loopbaan
hij blijkbaar
voorzag
waren : nml. als
Hij kan dus toen wel glazen hebben afgeleverd die ongesigneerd
of
als
de koopers
glazen wenschten,
hij algemeen gangbare
glazen
ongemerkte
maakte.
Maar
ook
ter
van
wille
getal
bij
grooter
(met Prinsewapens
bijv.)
het
betere
werk
heeft
wel
van
kunst
zeker
grootere,
hij
bekendmaking
zijn
Met CHRISTOFFEL MEIER staat

door

niet altijd voorzichtig
van het materiaal,
behandeld
bij
alle
aan
festanti"
het
zoo
niet
"mense
ging
feestelijk maal,
gracelijk
is oorzaak, dat er van hem al even weinig over
toe als aan die van HOOFT ! is als van zijn kunstgenooten.
geteekend.
zoo menig

De

broosheid

A) Zie Mr. A. PAREAU: Nederlandsche Glasgraveursen Glasetsers en hun werk" in het Jaarverslag
van liet Kon. Oudh. Genootschap,1900.

lets

schilder

over den

Benjamin
DOOR

Bolomey

D. S. VAN ZUIDEN.

N Oud

Holland

Dr. A. BREDIUS het
1901 publiceerde
uit de notulen der Haagsche
Confrerie van
belangrijkste
ook
deed over
Pictura, waarbij hij
eenige mededeelingen
BENJAMIN SAMUEL BOLOMEY, die ik nu in de gelegen-

heid ben aan te vullen.
te Parijs geBOLOMEY, die zijn eerste
opleiding
in
kwam
Den
waar
had,
1763 in
Haag,
hij met
van den bekenden
boekhandelaar
PIERRE
de dochter
Kerk
in
de
Fransche
het
in
GOSSE den 8en November
huwelijk trad,1)
1767
Erg gelukkig was dit huwelijk niet, zooals wij zullen zien.
Reeds drie jaren nadat hij als nieuwe leerling van Pictura was ingeschreven,
noten

wij van hem het volgende contract, dat ons een blik doet werpen op zijn werk
en ons iets vertelt over het ontstaan van de prent vermeld bij MULLER onder No. 4170
"
2) 2 Juin 1766

vinden

.

Furent

present

etc.

BENJAMIN BOLOMEY, peintre, d'une part et Sieur ANTOINE DUBOULOIS,
tous deux a la Haye, lesquels déclarent
demeurant présentement
d'autrepart,
graveur
etre convenues
ensemble de la maniere suivante scavoir; que le dit Sieur DUBOULOIS
Sieur

la gravure de la planche du tableau
de poursuivre
presentes
de 1'anniversaire
de Son
allegorique,
peint par le dit Sr. BOLOMEY a 1'evenement
Altesse le Prince d'Orange
et commenc6 par le Sr. BOILY, que le dit DUBOULOIS
en outre de travailler
a la gravure de la ditte planche de faqon quelle
s'engage
s'engage

par

ces

Testament2o April 1775bij Notaris
1) Huwelijksvoorwaarden7 November bij Notaris J. G. vANALPHEN.
J, A. POTIER(3869).
,
2) Protocol van Notaris A. Os:?oNm(3673).
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du mois de Mai de 1'annee 1767 pour que le dit
Sr. BOLOMEY puisse tenir sa parole vis k vis du publique.
Par contre le dit Sr BOLOMEY s'engage h payer au dit Sr. DUBOULOIS pour
la gravure
de la ditte planche jusqu'a son enti?re perfection la somme de mille
etre finie dans

dura

le courant

en trois termes,
scavoir
six mois apr?s la date des presentes
florins, payable
finie et trois
fl 1300, la somme de fl 400 lorsque la dite planche sera entieremen
mois apr?s la somme restante de fl 300.
Sauf neanmoins
qu'en cas que le dit Sr. DUBOULOIS se trouvoit dans le cas
de quitter La Haye, apr6s que la dit planche sera finie, que dans ce cas le dit Sr.
BOLOMEY sera oblige, de payer au Sr. DUBOULOIS la somme alors restante.
Le dit Sr. BOLOMEY en outre s'engage de faire le portrait du Sr. DUBOULOIS
et son

epouse,

sans que le dit Sr. DUBOULOIS sera

dits pourtraits.
Pour 1'acclompissement

oblige

de rien payer pour ces

etc. etc.

acte blijkt begonnen
dus toen reeds zijn werkzaamheden
Hof waarvan verschillende geschilderde portretten en gegravoor het Stadhouderlijk
veerde prenten het resultaat
geweest zijn. Eene serie der laatste vinden wij aangein de Haagsche
Courant van Zaterdag
4 Febr. 1792
kondigd in eene advertentie
Zooals

uit

deze

door P. F. GOSSE.
als uitgegeven
van WILLEM V, zijne vrouw, de erfprins met zijn
Het zijn de afbeeldingen
WILLEM
GEORGE
FREDERIK, prinses LOUISE met haar echtgenoot
prins
vrouw,
den erfprins VAN BRUNSWIJK, en dan de prinses van NASSAU-WEILBURG met hare
De advertentie
leert ons - wat onder de prenten niet vermeld
schoonmoeder.
staat

-

dat zij gemaakt

zijn naar portretten

van TISCHBEIN. Zij kosten

2 gulden,

gulden.
gekleurd 5
Van zijn andere portretten vinden wij de volgende vermeld in een advertentie
in de Haagsche
Courant van 18 Jan. 1790, nml. die van P. NIEUiVLAND, W. DE
KONING, B. FRIESWIJK, en D A. REGULETH, Predikanten te Amsterdam en J. SCHARP
Predikant
te Rotterdam,
die werden aangekondigd
als verkrijgbaar
voor 25 stuivers
THIERRY EN MENSING.
per stuk bij de boekhandelaren
Omtrent
zijn levensomstandigheden
nog het volgende:
In het jaar 1769 huurt hij 21Aug.1)
een huis op de Nieuwe
de vrij aanzienlijke
som van f4so per jaar.
In

Haven

voor

Toen was het evenwel met zijn
1784 woonde hij in de Wagenstraat. 2)
10 Juli 1783 van het Hof van
reeds
vonnis
van
huwelijksgeluk
treurig gesteld. Bij
had
van wien
Holland,
zijn vrouw verlof gekregen,
tegen haar man te procedeeren,
1) Protocol van Notaris J. A. POTIER.(3868)
') Protocol van Notaris I. v. D. WATERING.
25 Mei 1784(4554),
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wilde. Hiertoe
had zij verschillende
noodig,
getuigen verklaringen
zij scheiden
die haar zooals hieronder
blijkt, gegeven werden..
1783 (Notaris J. VAN NEE) geven verschillende
Bij acte van 5 Januari
zoo
van de wijze waarop hij zijn vrouw behandelde;
toch getuigenis
personen
verklaarde

MARIA CANDELAAR huisvrouw

van CASPAR BOOT,

dat zij in de maand November 1769 als keukenmeid zijnde komen wonen, en vervolgens
als kindermeid gediend heett ten huyze van de vrouwe requirante. (V. GosSE) en aldaar gewoond
hebbende tot Augustus 1777 heeft ondervondcn, dat er gestadige oneenigheden tusschen BENJAMIN
BOLOMEYen zijn vrouw hebben plaats gehad; dat die oneenigheden dikwijls met scheldwoorden
van wegens den Heer BOLOMEYtegen zijn vrouw zijn gepaard geweest, en dat zij deposante
otschoon de Fransche taal niet volkomen magtig egter meer dan eens zeer duydelijck heeft verstaan, dat de heer BOLOMEYzijn vrouw heeft gescholden voor een foutre de canaille, saloppe,
monstre en diergelijke andere scheldwoorden.
Verder verhaalt de tweede comparante HELENADE WITT, jonge dochter dan nog een aantal
woorvallen, waarbij zij getuige was, hoe BOLOMEY
zijn vrouw mishandelde om dan nog erger dingen
te vertellen en wel ,.dat het eindelijk een waarheijd is, dat zij deposante met gemelde heer BOLOMEY
op een Zondag alleen te huys zijnde, als zijnde de vrouwe requirante door haere ouders met een
koets afgehaald, het is gebeurd, dat gemelde heer BOLOMEYhaar deposante heeft gelast koolen
op het vuur te gooien, dat zij deposante zulks doende gemelde heer BOLOMEYwelke aan den
haard zat, haar deposante op eene zeer ombetamelijke wijze heeft aengetast zeggende : "wat ben
je een lieverdje", dat de deposante deswegens haere verontwaardiging op een klaere wijze aen gemelte heer BOLOMEYhebbende getoond, dezelve haar deposante heeft gelast het theewater te
haer deposante op eene
brengen, dat zij deposante zulks gedaen hebbende, gemelde heer BOLOMEY
zeer onbetamelijke wijze heeft aangetast: haer zeggende, dat zij zoo wel gemaakt was, dat hij haer beenen wilde teykenen, dog dat zij deposante daarop in sterke bewoordingen haer ongenoegen andermael te kennen gegeven hebbende, dezelve aen haer deposante heeft gezegd, dat het zoude zijn
om er modellen na te schilderen noemende tegelijk een vrouw, welke hij zeyde, dat zeer schoon
was en veel geld had gewonnen met zig door voorname meesters als een model te laten schilderen,
en thans in een klooster was".

maakt,
kosten

De scheiding vond natuurlijk
plaats; hiervan
tusschen PIERRE GOSSE en BOLOMEY.

werd

bij acte een accoord

ge-

GOSSE ontslaat hierbij BOLOMEY van de betaling van 400 gulden alimentatie
aan zijn vrouw en kinderen
hem opgelegd door het Hof van Holland.
GOSSE verbindt zich daarentegen
zijn dochter en kleindochter te onderhouden

BOLOMEY afstand doet van fl 3000 hem bij zijn huwelijk toegekend en
waartegen
ook van zijn aandeel in den handel van de drukkerij te Londen, zijn vierde part
in de Encyclopedie
d'Yverdon
etc.
Na GOSSE'S dood zal diens vrouw MARGUERITE KOLB de alimentatie moeten
voortzetten.
passeerde
hij 25 Mei 1791
zijn vertrek naar Zwitserland
waarin hij tot erfgenamen
E. SCHLUNDT BODIEN zijn testament,
van zijn vermogen,
dat nog geen 20.000 gld. groot was, stelt zijn twee kinderen
PIERRE FRANCOIS LOUIS en FR11 DERIQUE HENRIETTE JACOBA BOLOMEY.

Nog even
voor den Notaris

Den

voor

19 December

1819 stierf

BOLOMEY te Lausanne.

,

KORTE MEDEDEELINGEN.

.

'
CONTERFEYR.
CHLAUS
BELLECHIN,
In Oberkammerjunker K n u t h' s Rechnungen von 1670-i699 die im Reichsarchiv in
Kopenhagen beruhen, findet sich unter dem 27 februar 1675 folgender Vermerk:
C h I a u 5 Bell e chi n,
Conterfeyr, for 6 smaa Stycherl) 20 Reichst. Danach hat sich
ein, soweit ich sehe, bisher nirgends erwahnter Conterfeyer (Portrat oder Bildnis maler) C h 1 a u s
B e l l e c h i n 1675 in Kopenhagen aufgehalten, wo er 6 kleine St3cke verkaufte.
Nach dem Allg. Lexicon der Bild. Kunstler gab es mehrere Kiinstler namens B e l l e k i n
(B e I k I n, B e I I e q u I n>. Von dem hollandischen Maler und Graveur in Perlmutter und Horn,
Cor n e 1 iss B e 11 e k i n, der wahrscheinlich in Amsterdam geboren wurde und dort 1664 einen
Sch31er annahm, haben sich zwei Gemalde erhalten, eins in der Ermitage in Petrograd, ein
zweites in der Sammlung B r e d i u s im Haag. Beide steUc<i Kirmessen mit gut gemalten
Figuren und in feinem, grauen Ton dar. Beide Bilder sind : C. B e l k i n bezeichnet. Da mehrere
seiner Verwandten sich ebenfalls mit der Kunst des Perlmutterschnitts befasst haben, so sind nach dem Allg. Lex. - die nur mit dem Familiennamen bezeichneten geschnittenen Nautilus
schalen nicht unbedingt ihm zuzuschreiben. Nach Auffindung der urkundlichen Notiz iiber den
bisher unbekannten C 1 a us B e 11 e c li i n ergibt sich die Moglichkeit, dass sie ihm zuzuweisen
sind. Ferner ist es sehr wohl moglich, dass auch die weiteren B e I I e k I n f bezeichneten Arbeiten,
die bisher ebenso wie das Bild in der Ermitage und in der Sammlung B r c d i u s dem Cornelis s
B e I I e k I n zugeschrieben wurden, z. B. die Pokale im gr3nen Gewolbe zu Dresden und die
Arbeiten in den Sammlungen P i e r p o n t M o r g a n in London und Six in Amsterdam dem
um dieselbe Zeit lebenden c I a u s B e 11 e c h i n gehoren. Von C 1 a u 5 Bell e chi n
lasst sich
auf Grund des urkundlichen Belegs vorla3fig nur sagen, dass er 1675in Kopenhagen nachweisbar
ist. Die 6 ,Smaa Stycher" die er fur 20 Reichstaler dem danischen Konige verkaufte, konnen
DR. HARRY SCHMIDT.
auch kleine in Perlmutter geschnittene Darstellungen gewesen sein.
V.

WERD.
BETAALD
HOE JORIS VAN DER HAGEN
Het is niet altijd gemakkelijk er achter te komen, hoe onze XVIIe eeuwsche schilders betaald werden. Onze zoo incomplete archieven, geven daarover maar zelden uitsluitsel. Maar zelden
zijn er zoovele notarieele acten over dit onderwerp verleden als van Rembrandt, waaruit wij leerden
dat hij f i6oo.- voor de Nachtwacht, f soo.- voor een deftig portret kreeg.
Er bestaat echter een soort korte aanteekeningen van kleine rechtszaken, Schepen rollen,
die de meest verschillende namen drageh (te Amsterdam echter tot i68o geheel ontbreken! !) waaruit
een enkele maal een lichtstraal ontvonkt over dit onderwerp. Er hoort veel geduld toe, de honderden registers van dien aard te doorloopen en lang duurt het eer men een schildersnaam ontdekt.
Toch heb ik er veel uit geleerd. In den Haag zag ik er uit, hoe de arme v a n B e y e r e n voortdurend geplaagd en vervolgd werd door bakkers, brouwers en andere leveranciers. Te Haarlem
was het met Frans Hals al evenzoo; ik hoop daarover eerlang iets te berichten. Te Dordrecht
was de oogst schaars. En het is juist over den Haagschen schilder v a n d e r H a g e n, die te
Dordrecht familie woonen had, dat de Binnengedingh-Rollen een kleine kunsthistorische bijdrage
opleverden.
Joris s v a n d e r H a g e n zond, evenals andere schilders, zijne stukken "in commissie" naar
andere steden. 1) Zoo had hij ook zes stukken aan een kunstkooper? te Dordrecht ten verkoop
gezonden. Blijkbaar liet de man niets van zich hooren en nu laat onze schilder hem manen
om zijn geld. En het schijnt, dat v a n d e r H a g e n genoegen nam met 76 Gulden voor die zes
stuks. Hier volgt de aanteekening in zijn geheel. Er is geen nvervolg'' zoodat de man na deze aanmaning wel betaald zal hebben.
6 Maart i656. H e n d ri c x s e n (dit staat er duidelijk) v a n d e r H a g e n als last en procuratie
hebbende van J o r i s v a n d er H ag e n eyscher
contra
F 1 o r i s M a e r t e n s z H o u c k s t e e n gedaechde, Eyscht betaling van 76 gulden over 6 stucken
schilderije bij den voor?z. J o r i s v a n d e r H a g e n aen gede gesonden omme te vercoopen.
Binnen-Gedinghen, Dordrecht,
VI.

1) Kleine stukken.
zond zijne prentennaar Frankrijk
SCHALCKEN
zond ze wel naar Parijs en reeds GOLTZIUS
2) GODFRIRD
en Engeland.

Homerus, door

Vcrzameling BREDIUS,Mauritshuis.

REMBRANDT
EN

EEN

ITALIAANSCHE

MAECENAS

DOOR
DR. G. J. HOOGEWERFF.

van REMBRANDT tot de ItaliaanANGAANDE de verhouding
sche kunst is door Dr. J. VETH reeds veel merkwaardigs
aan 't licht gebracht,
en schrijver dezes mocht er getuige
van zijn, hoe op het laatst gehouden internationale
kunsthistorische
congres, te Rome in 1912, een gansch gehoor
was in zooveel gevallen een
van deskundigen
opgetogen
te zien, waar tot dusver eenige overwas opgemerkt.
Uit de rede, die
eenstemming
nauwelijks
in nieuwen vorm en met belangrijke
Dr. VETH toen hield en die hij sedert,
deed
bleek dat REMBRANDT, die
in
dit
tijdschrift
verschijnen,
aanvullingen
kunst heel wat beter kende
reis maakte, toch de Italiaansche
nooit de Roomsche
verband

dan men wel waarschijnlijk
Niet zonder
eenige
REMBRA;DT

aangewezen

had geacht.
nieuwe verwondering

met de Italiaansche

kunstwereld

zal

men

niet enkel

thans vernemen,
dat
in aanraking
kwam door
kennen, doch dat hij ook

en afbeeldingen,
die hij te Amsterdam
leerde
van zijn leven met Italic een betrekking
aanknoopte
werd, dat hij drie kapitale werken achtereenvolgens
aanleiding

werken

in het laatst
die

leverde

en

derwaarts

zond.

Deze

ongedachte

relatie

blijkt

en onderhield,
op bestelling
uit een aantal docu-

11
1 .,Rembrandt en de Italiaansche Kunst". 0: Hid. XXXIII (1915),blz. i vlgg.
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en het geluk wil dat de bewuste
menten, die onlangs in Italie zijn gepubliceerd,
doeken alle drie nog zijn aan te wijzen.
In den jaargang
door het
1916 van het "Bullettino
uitgegeven
d'Arte",
kwam een uitvoerige
van Onderwijs,
studie in een reeks
Italiaansche
Ministerie
voor, waarin de markies VINCENZO RUFFO de geschiedenis naging van
vervolgen
de kunstverzameling
in het bezit van zijn familie te Messina, thans
eenmaal
had hem een overvloed van gewichtige documenten
verstrooid.
Het familie-archief
brieven vooral), waaruit nauwkeurig
(kasboeken,
inventarissen,
de
RUFFO tegen het midden der
hoe
collectie
door
ANTONIO
gaan,
Deze voorvader
van den tegenwoorXVIIde eeuw werd gevormd en uitgebreid.
ook
en van
stelde
in
Nederlandsche
markies
kunst,
levendig
digen
belang
REMBRANDT gehoord hebbende bestelde hij den meester in 1652 een "Philosoof"
welk werk in 1653 gereed was en in 1654 afgeleverd
in halffiguur,
werd. De
't was een ,,Aristoteles"
zoo buitenmarkies was met dit werk,
geworden, aan de hand

viel

na

gedaan

te

dat hij het als centrum nam voor een trits en aan twee beGUERCINO en MATTIA PRETI, er respectievelijk
schilders,
Sedert veranderde
in 1660 en 1661 een pendant bijbestelde.
hij van voornemen
en wilde een trits geheel van REMBRANDT hebben. Opnieuw werd over en weer
en REMBRANDT zond inderdaad
in 1661 een "Alexander
de Groote"
geschreven
en in 1662 een 'IJIHomerus", nogmaals twee halffiguren. De Homerus beantwoordde

gemeen
roemde

ingenomen,
Italiaansche

maakte de lange reis heen en terug nog
geheel en al aan de verwachtingen,
en werd in 1663, gewijzigd
en overgeschilderd,
wederom afgeleverd.
De
d'Arte"
heeft niet getracht
na te gaan, of de bewuste
schrijver in het "Bollettino
stukken al dan niet nog bewaard
maar
de
Nederlandsche
lezer vermoedt
zijn,
niet anders
dat de "Homerus"
zijn kan dan het doek van Dr. A.
terstond,
in
thans
het
Mauritshuis
he t
BREDIUS, dat, afgesneden,
hangt en I n d e r d a a d
niet

eens

1663
draagt.
De "Aristoteles"
te herkennen
valt gemakkelijk
in den ,,Geleerde",
die zijn
laat rusten, vroeger in de verzameling KANN te Parijs,
hand op de Homerus-buste
Het stuk wordt in de inventhans bij Mevr. COLLIS P. HUNTINGTON te New-York.
der collectie
tarissen
RUFFO duidelijk
zoodat
er wat de
beschreven,
genoeg
identificatie
betreft geen twijfel mogelijk is. Deze "Aristoteles"
is trouwens, evenals
de "Homerus",
en wel op 1653. Prof. Jhr. J. SIx doopte dit ideaalgedateerd,
Tasso"
en onder dien naam was het in den
portret
vragenderwijs
"Torquato

jaartal

laatsten
Aristoteles

tijd bekend 1). De fantastische
hebben doen denken!

dracht

zou

1) Oud-BollandXV (1897)"De Homerusvan Rembrandt",blz. 4.

inderdaad

niet

licht

aan
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Deze
een handschrift

voor zijn
wijsgeer
redigeerde
van de ILIAS, dat de vorst

leerling ALEXANDER DEN GROOTEN
medevoerde
op al zijn krijgstochten
Over dezen codex en over de bewondering

en als zijn grootste schat beschouwde.
van ALEXANDER voor Homerus lezen wij bij Plutarchus
(c. VIII, XV en XXVI)
en nader bij Strabo (L. XIII c, 27), welke laatste schrijver den koning zelfs het
toebedeelt
van Homerus"
"Liefhebber
epitheton
1). Geen wonder dus, dat REMvan den man der wijsheid dat van den "held", den
BRANDT aan de beeltenis
tot tegenhanger
dat het derde doek
Achilles",
gaf, reeds wetende
Het is opmerkelijk,
dat RUFFO hem in dezen geen
zelf zou voorstellen.
te
hebben.
VVeder
een
schijnt gegeven
bewijs hoe REMBRANDT van
aanwijzingen

"herboren
Homerus
de

Ermitage
inderdaad

meer

afwist

dan

men

De "Alexander
de
langen
tijd vermoedde.
nu
is
de
in
de
1661, gelijk
geschilderd
blijkt
z.g. "Pallas"
Dat dit stuk, even sterk afgesneden
als de "Homerus",
te Petrograd.
ALEXANDER DEN GROO'I'EN voorstelt,
werd door Prof. SIX reeds aan-

"Ouden"
Groote"

in

voor de kop van de gehelmde figuur met schild en lans gebruikte
de
getoond :
meester een antieke cameo of medaille, die zich in zijn verzameling bevond 2). De
die hij in 1653 op het portret van Aristoteles
afbeeldde
en die
Homerus-buste,
hem tien jaar later nog eens tot voorbeeld
komt zooals men weet
strekte,
in de boedelinventaris
van 1656 voor.
Voor wij aan de hand van de door VINCENZO RUFFO gepubliceerde
bescheiden zullen nagaan langs welken weg de Italiaansche
besteller zijn drie doeken
hoe zij er oorspronkelijk
verwierf,
uitzagen enz., moge hier een en ander over
de collectie

waartoe zij behoorden.
Uit de in het "Bollettino
d'Arte"
voorafgaan,
over
drie
brieven
de
behalve
de
ook
een
zal,
werken,
afgedrukte
correspondentie
nobel oordeel van GUERCINO en een kleinzielig lasterlijke aantijging van ABRAHAM
Twee meer uiteenloopende
BRUEGHEL worden
van
aangehaald.
waardeeringen
REMBRANDT door

gelijktijdige

kunstenaars

zal men zich

moeilijk

kunnen denken.

De verzameling,
waarover wij spreken, werd gesticht door ANTONIO RUFFo,
zoon
van
den vroeg gestorven
CARLO RUFFO E SPINELLI, hertog
jongsten
van Bagnara,
uit een der meest aanzienlijke
te Messina.
gesproten
geslachten
Geboren in 1610, huwde hij in 1641 te Messina met ALFONSINA GOTHO en nam
in 1646 zijn intrek in een nieuw, groot paleis door zijn moeder in zijn geboortestad gebouwd. De jonge markies bezat reeds een verzameling
doch
kunstwerken,
den

de ruime

woning

en

ruime

geldmiddelen

boden

hem

nu gelegenheid

die uit te

Men vergel. in dit verband de bijdrage van scbrijverdezes in de "Monatshefte117P
1)
KunstwiJsensch a ft.
1915,blz. It.
2) Vgl. 7ahrbucli des K, D. Arckäol. Instituts, XXV (1910)blz. 147 vlg.
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werden
door hem verworven,
maar ook veel
schilderijen
benevens
zeldzame
en
juweelen. De staatsiemedailles,
goudzilverwerk,
waaronder bustes
trap van het paleis Ruffo sierde hij met antieke marmerbeelden,
en
Caesar
Een
is de gedachte
van Scipio Africanus,
Tiberius.
Julius
oogenblik
of REMBRANDT zijn borstbeeld
van Homerus en andere oudbij mij opgekomen,
Niet

breiden.

alleen

voorts

kan hebben. Doch daarvan blijkt niets.
(munten b.v.) door hem verworven
liet de zalen van zijn paleis door de beste meesters
De jonge edelman
't Waren meest mythologische
versieren.
met fresco's
voorstellingen:
Neptunus
van Zeus en Danae ; voorts allegorische taireelen
met zeemonsters,
de geschiedenis
was verlucht met episoden uit de
naar de mode van dien tijd. De "Galleria"
oudere
een
die eigenlijk bezitter van het
De
broer,
geestelijke,
Metamorphosen.
heden

paleis was, doch te Napels een eigen woning bezat, overleed in 1656, de moeder
over een aanzienlijk
in 1660, en de hertog ANTONIO, die reeds vrije beschikking
werd nu hun erfgenaam.
had bij 't leven dier twee bloedverwanten,
vermogen
zich
uit
de
trok
van
het
1662
In
hij
beslommeringen
publieke leven terug, na
te hebben bekleed.
verscheidene
hooge staatsambten
en
wandtapijten
paleis Ruffo, met zijn pinacotheek,
penningkabinet,
werd de plaats van samenkomst
van de intellectueelen
allerlei andere kunstschatten,
die toenmaals
Sicilio
of
het
eiland bezochten.
hielden
en geletterden,
op
verblijf
dichters en geleerden waren er steeds welkome gasten. Ook de rijke
Kunstenaars,
Het

De hertog
had begaafde
zoons, die zelf
uitgebreid.
gestadig
De oudste, PLACIDO,
dichtkunst en muziek met verdienste beoefenden.
schilderkunst,
stierf in 1678.
moeder
het
ANTONIO
door
DON
Floresta,
zijn
prinsdom
verkreeg
In 1648, tivee jaar nadat het nieuwe
paleis was betrokken, telde de pinacotheek

bibliotheek

werd

168 schilderijen,
waarander
66n van GUIDO RENI, twee van LANFRANCO,
reeds
een van GUERCINO, vier van RIBERA, vier van PIETRO NOVELLI. Van ANTHONIE
een "S. Rosalia",
door elf engelkinderen
VAN DijCK trok, blijkens de bronnen,
hemel
de aandacht,
en van MATTHEUS STOMER, leerling van
ten
gevoerd
van zijn zoon, een arts
HONTHORST, "Cato, die zich doodt, in tegenwoordigheid
Deze beide stukken werden te Palermo veren een oude vrouw, bij toortslicht".
van STOMER nog
worven. 1) Na 1648 werd door DON ANTONIO te Palermo
en een soldaat".
een
van
een
Petrus, met
dienstmaagd
"Verloochening
bijgekocht
van den schilder
tien zeestukken
meesters :
Voorts
zag men van Nederlandsche
ABRAHAM CASEMBROTH, eveneens

te Messina

werkzaam

in dezen

tijd en vooral

OLIVA "Le
: pitture di Matteo Stomer
1) STOMERwerkte te Messinaomstreeks 1640. Zie GAETANO
in Sicilia", Archivio Storico per la Sicilia Orientale. Anno VI, facs. i. Deze schrijververmeldt o. a. een
STOMf, a. 1641", in de kerk der Augustijnente
gesigneerd "MATTHIAS
schilderij voorstellende S. ISIDORO,
in de ?l?lo?aatshefte
fiir
Caccamo. Dit werk wordt niet genoemd door H. Voss in diens studie over STOMER
Kunstwissenschaft,igog, blz. 996.
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door zijn "Stormen"
welbekend.
Hij was een fijner voorganger van den beruchten
Haarlemmer
Van een leerling van dezen
PIETER 11?ULIER, gezegd "il Tempesta".
IL
anders
GIOVANNI VANNENzeleeren
GIOVANNI
Kaas-en-Brood,
FIAMENGO,
DEN
achternaam
BROECKE" luidde, naar
wiens werkelijke
BRACHEN, "VAN
del
Rosario"
is
RUFFO
een
en kocht hij sedert het
bezat
"Madonna
gebleken
van een schilder",
op koper.
van de XVIe
Nederlanders

,portret

in de verzameling
vertegenmet de "Aanbidding
der Wijzen" van JOOST VAN
door een drieluik
van DON ANTONIO aan
dat nog door den hedendaagschen
nakomeling
VAN LEIDEN (LUCA D' OLANDA) wordt toegeschreven.
Het stuk bleek
te zijn, dat nu in het museum te Napels hangt.
Aldaar is ook terecht

De
woordigd
CLEEF,
LUCAS
hetzelfde

een ander

eeuw

waren

en wel de groote en welbekende
van CORNELIS VAN OOSTSAANEN door den zeventiende-eeuwsche

gekomen

stuk uit de collectie

bidding"
voor een werk van DtiRER gehouden.
Aan LUCAS VAN LEIDEN werden
schilderstukken

waaronder

,,Aanbezitter

nog vijf van de na 1648 verworven
een "Rust op de vlucht naar Egypte",

toegeschreven,
van PATINIER of ISENBRANT.
vermoedelijk
of Vlaamschen
Met den Hollandschen

kunsthandelaar

te Rome

CORNELIS

DE STAEL onderhandelde
van werken
van
RUFFO in 1663 over de aankoop
SALVATOR ROSA, CLAUDE LORRAIN, e.a.
van ABRAHAM BREUGHEL (den "Napelschen
Vijf en twintig schilderijen
bloemstukken
en
werden achtereenvolgens
bij den meester
landschappen,
Brueghel"),
werken van
zelf besteld. Deze hielp ANTONIO RUFFO ook nog aan verschillende
andere

ook een handig kunstkooper.
hij was behalve kunstenaar
met dezen Italiaanschen
want dat was
De uitvoerige
briefwisseling
Vlaming,
nu
is
in
het
familie-archief
bewaard
en
werd
door
VINCENZO
BREUGHEL,
nog
want

vakgenooten,

in haar geheel uitgegeven.
in 't jaar r6y
zond BREUGHEL uit
Alleen
waar
toen
doeken
over.
Rome,
hij
verblijf hield, 45
Een schilderij
van JACOB JORDAENS: "due sater die den boer bewondert,
deze
koud
en
warm
wijl
blaast, met zes figuren en een hond", kwam regelrecht
uit Antwerpen.
Prijs en vracht werden in 1648 voldaan:
45 + 5 ducaten. Zooals

RUFFO

men

weet

de

door JORDAENS tot twaalfmaal
toe in
Aesopus
beeld gebracht.
foto's niet bij de hand om uit
Schrijver dezes heeft de volledige
in de verzameling
te maken, welk stuk zich oorspronkelijk
RUFFO bevond, doch
het wordt in een inventaris
om het te herkennen.
duidelijk genoeg beschreven
fabel

van

is letterlijk:
volgende
vertaling
,De fabel van een sater die een boer
in hetwelk
uit wiens mond, terwijl hij eet, warm en koud voortkomt,
bewondert,
daar is een vrouw die een kind op den arm houdt en een oude vrouw die lacht

De

hier

werd
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figuur die ook lacht, allen gezeten, en een hond onder de
nog een andere
tafel; met levensgroote
figuren."
FLAVIO RUFFO, een familielid van ANTONIO, kocht te Rome, in 1648, en
drie stukken
van zekeren GIOVANNI OLANDESE, die in de
zond naar Messina
aldus beschreven
en
in den inventaris
werden
staan:
opgenomen
verzameling

en

en een zittenden herder";
,,een vrouw die een roode koe melkt, met eenige schapen
stuk
met
van
een
Vertrek
Jacob"
(eveneens
vee); een portret op koper.
"het
ook een doek van een zeer beroemd tijdgenoot :
FLAVIO kocht bij die gelegenheid
door
van
ANDREA SACCHI. In 1650 werd van PIETRO
"de Dronkenschap
Noach",
van Hagar" verworven.
DA CORTONA "de Geschiedenis
Na den dood van ANTONIO RUFFO telde de verzameling
364 stukken. De
collectie bleef toen niet lang meer bijeen ; maar de honderd beste werken waren
aan de primogenituur.
Reeds bij het
van het huwelijk van diens
DON ANTONIO en wel bij gelegenheid
deze
werd
oudsten zoon (December
PLACIDO,
lijst opgemaakt.
Wij vinden
1673),
en
VAN
de vermelde
stukken
van STOMER, JORDAENS
er, behalve
DijCK, ook
alle drie de doeken van REMBRANDT op vermeld. Na den dood van DON PLACIDO,
behalve de honderd stukken der primogenituur,
in 1710, werden in zijn nalatenschap,
De overige 200 waren dus toen reeds
aangetroffen.
nog slechts 66 schilderijen
aangewezen
leven van

als steeds

te zullen

toebehooren

in 1739,
Uit den inventaris,
onder zijn broers en zwagers verdeeld.
opgemaakt
bij den dood van ANTONIO II, PLACIDO's oudsten zoon, blijkt dat de honderd
in eigendom
van diens eerstwerken nog bijeen waren en overgingen
uitgelezen
CALOGERO. Deze stierf in 1743 met al zijn broeders aan de pest,
geborene DON
aan een jongeren
tak overgingen.
de gezamenlijke
familie-bezittingen
De rechten der primogenituur
verkreeg DON GIOVANNI RUFFO E LA ROCCA, die
ook eigenaar
der 100 schilderijen
werd. Ofschoon eerst in 18i8 de
daarmede
"fidecommessi"
op Sicilie werden afgeschaft, nam de zijtak het met de beschikking
waardoor

van den ouden

DON ANTONIO zoo nauw

niet.

De "Alexander"

werd

vervreemd

en kwam

den 5 Juni 1765 te Amsterdam
in veiling. (Terwesten
blz. 457: "Een
een
verbeeldende
een
helm
met
met
krijgsman
pluiinen op 't hoofd,
stuk,
aan
en hebbende
zijn linker arm een schild, bizonder kragtig en uitvoerig op
door REMBRAND VAN RHIJN. doek geschildert
Hoog 40, breet 33 duimen: schoon

Voor
Parijs

Het werk geraakte in 1780 in de verzameling
52 gulden".)
en sedert (naar wij zagen) als Pallas"
in de Ermitage. 2)

BAUDOUIN te

1) De verzameling van den kardinaal ToMAssoRUFFODi BAGNARA,
aartsbisschop van Ferrara, over
wiens schilderijen in 1734 een werk van panegyrischenaard hct licht zag, telde geen werken uit familiebezit
afkomstig,
No. 419. Vgl. diens Studien, blz. 601. Het is opmerkelijk,
2) Catalogus van 1838. Bode, REMBRANDT.
dat het stuk in de Collectie BAUDOUIN
nog zijnjuiste benaming droeg.
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ANTONIO RUFFO E CARAFA,
eigenaar,
de hand te doen. Het is echter
van
Scaletta, geheel vrij schilderijen
principe
allerminst
gezegd dat hij dit terstond gedaan heeft. Hij was schatrijk en had er
reden
toe. In het jaar 18 2 1, toen de Oostenrijkers
op Sicilid vastell voet kregen,
geen
Sedert

1818 was

de

toenmalige

della

was hij stadhouder
Napels, in dienst

van het eiland. Messina verlaten hebbende, bekleedde hij sedert te
van zijn koning, de hoogste ambten. Het kan zeer goed zijn, dat hij
had een aantal van zijn schilderijen derwaarts mede te nemen, doch het
gelegenheid
der
in zijn zomerverblijf, de Villa di Gazzi. In
werd ondergebracht
gros
verzameling
Vele der schilderwerken
werden
1848 werd dit gebouw door een brand verwoest.
toen vernield
of zwaar beschadigd.
Deze ramp kan aanleiding
zijn geweest de
te verkoopen.
De verzameling
bestaat sedert niet meer. ')
tenminste
,,restanten"
door wiens bemiddeling
REMBRANDT het eerste der
tusschenpersoon,
aan DON ANTONIO RUFFO afleverde, heette CORNELIS EYSBERT VAN
GOOR en woonde
Den 13 Juni 1654 schrijft hij naar Messina;
te Amsterdam.
doch zijn brief is niet aan RUFFO gericht maar aan zekeren GIACOMO DI BATTISTA,
want er is in het schrijven ook van een partij ruwe zijde
blijkbaar een koopman,
De

drie werken

Over den "Aristoteles"
sprake.
Italiaansch
het volgende :

van REMBRANDT meldt

VAN GOOR in horterig

,,Thans ter gelegenheid van de navigatie van het schip Bartholomeus naar Napels heb ik
alhier doen overgeven aan den kapitein van dien bodem een vierkante kist met het schilderstuk
voor uwen Vriend, gelijk gij hierna, zoo God wil, uit de lading zien zult.
Verschuldigd voor het schilderstuk van REMBRANDT,voor het maken Flor. 500.voor de kist en het dichtspijkeren ............
3,12
,,
6.voor het transport, gewicht 2 20 ............
"
voor laad en weeggeld ...............
2.13
"
voor de cognossementen N. I20
1.04
............
,,
1.08
voor aan boord van 't schip te Teael ...........
"
De

het bedrag kan worden overgemaakt,
wordt door VAN
doek
kwam
einde
Het
van't jaar behouden
aangegeven.
nog voor het
te Messina aan en werd in den inventaris
de
als volgt ingeschreven :
"Aristoles
hand op een beeld houdende. Halffiguur, levensgroot."
De afmetingen bedroegen :
wijze,

waarop

GooR voorts

8 palmen hoog, bij 6 palmen breed (d. i. circa 192 X 144 cM.). Thans meet het
doek 139 X 133 cM. Het is dus iets smaller, doch aanmerkelijk
lager geworden.
Hoe RUFFO met de nieuwe aanwinst
was,
ingenomen
biijkt herhaaldelijk
uit zijn
latere briefwisseling.
is zoo vriendelijkmij mede te deelen, dat het doek van den Ilomerus", toen het stuk
1) Dr. BREDIUS
door hem verworvenwerd, duidelijk sporen vertoonde door brand te zijn beschadigd. De randen waren geheel
geblakerd.
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In
schikt
diens
tekst
ouder
schijnt

1660 wendde

pendant
antwoord,
hieronder:

een gehij zich tot GUERCINO om voor zijn "Philosoof"
Wat
aan
meester
te erlangen.
den
schreef, blijkt uit
hij ongeveer
dat wij hier in vertaling
laten volgen. (Vgl. den oorspronkelijken

Bijlage I.) GUERCINO was toen bijna 60 jaar oud, nog zes jaar
dan REMBRANDT zelf. Hoewel RUFFO zelf den "Aristoteles"
bewonderde,
het dat sommige personen uit zijn omgeving
in het stuk zekere hoedaafkeurden :

nigheden

nader de halffiguur van R e i m b r a n t aangaat, welke U. E, in handen is
,..... Wat
gekomen, deze kan niet anders zijn dan van algeheele volkomenheid, want ik heb verschillende
van zijn werken gezien, zooals die in prent in deze gewesten tot ons gekomen zijn, dewelke
zeer schoon zijn van uitvoering, gesneden met veel kunstzin en gedaan in goede manier, waaruit
men wel kan besluiten, dat zijn schilderwerk insgelijks van alle uitgelezenheid en volkomenheidmoet wezen en ik schat hem openhartig als een groot kunstenaar,
,,Voorts aangaande de halffiguur, die U. E. van mij verlangt als tegenhanger van die van
R e i m b r a n t, maar van mijn eerste breede manier, zoo ben ik geheel bereid nader met U. E.
overeen te komen en hare orders uit te voeren. Rest slechts dat het U. E. behaagt mij de af
metinden te zenden, zoowel van de hoogte als van de breedte van het schilderij, waaraan ik van
mijn zijde niet in gebreke zal blijven met hart en ziel te werken en zooveel mijn onvermogen
zal weten en kunnen verrichten zal U. E. in dat schilderstuk zien uitgedrukt.
"Als U. E. bij gelegenheid van het zenden der maten mij ook wilde vereeren met
een schetsje naar het schilderij van R e i m b r a n t, gemaakt door de hand van een of anderen
schilder, opdat ik zal kunnen zien hoe de halffiguur geplaatst is, zoo zou ik mij dit een bijzondere
gunst rekenen en ik zou mij beter kunnen richten om den tegenhanger in overeenstemming te
brengen, zoowel als bij het doen vallen van het licht op de juiste wijze. Ik zal insgelijks eens
nadenken over het onderwerp dat ik zal moeten uitdrukken, opdat ik ten volle den wensch zal kunnen
enz. Bologna 13 Juni 1660.
vervullen van U. E., aan wie ....
enz. Giovanni
Francesco
Barbieri.
Van U. E.....
18 Augustus,
schrijft GUERCINO:
"Wat het onderwerp betreft dat ik zal moeten uitbeelden om den tegenhanger te leveren
bij dat van REIMBRANT.waarvan U. E. zoo vriendeiijk is geweest mij een schets te laten zien,
om de waarheid te zeggen ben ik op dat punt nog niet tot een besluit gekomen, maar intusschen
zal ik aan iets loopen te denken." ( fra tanto andro pensando a qualche cosa".)
Wat

iater,

den

stond

voor oogen:
de halffiguur, welke van die van R e m b r a n t de tegenhanger zal zijn, dat naar
mijn oordeel een Fisononzista voorstelt, ik heb gedacht dat het heel goed zou uitkomen daarvan
een Cosmograaf te maken, zooals ik inderdaad reeds gedaan heb,"
Den

6 October

Het

doek kwam

hoofd,

als
verdiept

vasthoudt,
In

de voorstelling

duidelijk

eerlang gereed en werd tegelijk met een "St,
1661 kwamen de beide stukken
Den 6 Februari

RUFFO toegezonden.
aan. Ook de "Cosmograaf"
inventaris

hem

op
den

Jozef" aan
te Messina

palmen en wordt in den
met een blauwen tulbant op 't
"Cosmograaf
volgt beschreven:
in de beschouwing
van een wereldbol, die hij met de linkerhand
een tafel, en met de rechter wijst hij aan."
loop van 1661 verzocht ANTONIO RUFFO ook aan MATTIA PRETI
van GUERCINO mat

8X6

REMBRANDT.
De Dichter. Verzameling van NlRs.

te New-York.
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en van coloriet
den forschen
zoo oorspronkelijken
(,,il Cavalier
Calabrese"),
der musea te Napels en Rome zich zullen herinneren,
meester, dien de bezoekers
den
te willen leveren. RUFFO bezat toen
een tweede
"Aristoteles"
bij
pendant
die zich vergiftigt"
al een kapitaal werk van PRETI: "Sofonisba
1). De "Cavalier
18
uit
als
den
Calabrese"
Malta,
volgt :
September,
antwoordt
"Ik heb gewacht met U te schrijven om te zien of ik tesamen met mijn brief het schilderstuk kon zenden met de halffiguur, die ook een tulband om het hoofd gewonden heeft, zooals
de andere twee uiterst schoone werken, welke reeds in uw bezit zijn, en het mijne zal Dionisius
Seragosenos voorstellen ...."
Bedoeld

is

tyran van Syracuse,
die, verjaagd door
vluchtte, waar hij de schilderkunst ging beoefenen
die vermaard
werd. Den 17 December schrijft PETRI nader:

DIONISIUS,
naar Corinthe

zijn onderdannn,
en een school stichtte

de jonge

,,Het verheugt mij dat U. E. een andere halffiguur verworven hebt, van A I e x a n d e r,
Den Dionisius
en dat zij daarmede evenzeer ingenomen is als met de eerste [van Aristoteles].
maar U. E. moge er van
heb ik nog niet kunnen voltooien door de vele besloinmeringen,....
verzekerd zijn, dat ik niet minder uw dienaar wil wezen in mijn halffiguur dan de anderen
jegens U. E. geweest zijn".
de Groote"
in December
1661 door
Hieruit blijkt, dat ook de "Alexander
REMBRANDT reeds was afgeleverd
en behouden te Messina was aangeland.
Dit
met de verdere berichten
het doek. Van 30 Juli
stemt ook overeen
aangaande
waarnamelijk de factuur, door zekeren ISAACK JOOSTEN overgemaakt,
uit Amsterdam
werd afgezonden.
De "Homerus"
was toen
mede de "Alexander"
ook reeds besteld, doch nog niet geschilderd.
1661I

is

"Factuur voor een schilderstuk, genaamd Alexander de Groote, gemaakt door de hand van den schilder R e m b r a n van
R ij n, voor rekening
(1laam met inge7.!ttld) te Messina, voor welk schilderstuk ik heb betaald,
volgens overeenkomst met gezegden schilder: ...............
En voorts voor het doek van den Alexander en Homerus . Fl. 18.i o.En voorts voor de kist ..................
En voorts voor de lijst .................
11 7. IO
En voorts voor douane-rechten ..............
" 9,09
En voorts voor inpakken en emballage ..........
" io.En voorts voor 't brengen naar Texel aan boord en voor
convooirecht .....................
11 15.to
––––––
Voor verzekering van hier tot Messina a 10 pCt...........
(Voor verdere kleine onkosten) ..................
Totaal ....

Fl. 500..

Fl. 70.09
" 5o.i¢
11 1.59

Fl. 623.02

Nota dat dit schilderstuk is gezonden met het schip Groot Croenenburgh, kapitein P a u 1 us
C a r s t e n s e n, onder opgeplaatst merk ....
De schilder R e m b r a n t heeft mij medegedeeld, dat Homerus nog geschilderd moet worden
1) Thans in particulier bezit te Napels.
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hetgeen hij doen zal voor nogmaals 5oo guldens, en wel op die wijze dat hij een boog gemaakt
heeft boven het doek, terwijl het goed zou staan om naast de andere Alexander in het midden
te hangen. En indien men aldus bevelen mocht, dat men er mij van onderrichte."
Weldezer belangwekkende
De zinsneden
"nota" is niet geheel duidelijk.
Dat deze het doek van
den schilder niet goed begrepen.
heeft de expediteur
van boven rond maakte,
den "Homerus"
schijnt er op te wijzen, dat dit stuk
bestemd was apiece de milieu" te worden. Uit het vervolg zal blijken, dat er op
voorkwamen
het schilderij
niet een maar twee nevenfiguren
(de schrijver, wiens
en
een
hand thans nog zichtbaar
andere,
luisterende,
nog
is,
vermoedelijk
figuur

licht

in den

achtergrond).
waren
"Alexander"

Alexander

beiden

De

beide

slechts
naar

links

andere

alleen.

Aan

levensgroote
halffiguren, "Aristoteles"
den anderen
kant zijn Aristoteles

en Homerus eenigszins
gewend,
en Homerus beter als tegenhangers

en
en

naar rechts.

Op
dienst doen en
die wijze konden Alexander
ook zoo op. Voor den ,,Aristoteles"
behield hij de twee
RUFFO hing ze inderdaad
stukken van Guercino en Preti als pendants.
weldra iets meer. Laten wij eerst den "Alexander"
Over den "Homerus"
werken ivaren, zooals uit de
afhandelen.
De drie door REMBRANDT gezonden
even groot:
8X6
inventarissen
palmen (192 X 144 cM.) REMBRANDT
blijkt,
of aanvaard,
in een kort ongedazelf had deze maten als geschikt aangegeven,
consul te Messina gericht, aan wien
teerd brietje, blijkbaar aan den Hollandschen
Met RUFFO zelf schijnt
1663 deed adresseeren.
hij de beide doeken van 1661 en
hebben
Toch is het bewuste
het
laatst
te
niet
dan
gecorrespondeerd.
op
hij
in het familie-archief aanwezig
briefje "in originali"
ter hand gesteld. Men vindt er hier een facsimile

en werd dus
van.

aan DON ANTONIO

De tekst

luidt

aldus:

"Als ider stuck 6 palmen breedt is en 8 hoogh, sullent goede formaeten
weesen, en de prijs aengaende en sullen den Heer Niet overschatten.
U. E. Gheneegen dienaer
VAN RHIJN.
REMBRANDT
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de Groote"
wordt in de inventarissen
der verzameling
"Alexander
als
een
en
zittend."
Het doek
beschreven
RUFFO steeds
levensgroot
"halffiguur,
is thans zoo veel verkleind dat van een troonzetel
niets meer te
in de Ermitage
en
dus
werd
cM.
driekwart
slechts
meter
X
is.
Het
meet
zien
117
91
lager en
De

smaller
dan het was in zijn oorspronkelijken
toestand.
Ook
al
de
wat
is
het
heeft
van
geleden,
schilderij vrij
krachtige
schildering
overigens
helm en kuras van goud nog ten volle te waardeeren
1).
De factuur van dit werk is in het archief in duplo aanwezig en ook de
werd in 1661 nogmaals
voor den ,,Aristoteles"
ingediend. Uit de tweede
rekening

een

halven

meter

(dubbele) factuur blijkt van welke tusschenpersonen
heeft om verder met REMBRANDT te onderhandelen.

DON ANTONIO zich bediend
Het

opschrift

luidt

namelijk

aldus :
van het schilderij van Aristoteles,
en onkosten
dat de heer
(a.) "Rekening
door
den
GOOR
schilder
REMBRANT
VAN
heeft
EYSBERT
laten
CORNELIS
maken,
DI
voor
GIACOMO
van
van
den
heer
order
BATTISTA,
wijlen
rekening
volgens
den
te
RUFFO
te
Messina.
ANTONIO
DON
Amsterdam.
I65q.,
19 Juni
[Volge1z de poste1z, als bove1z].
en onkosten
(b.) "Rekening
door

Alexander,
den heer

de hand

van het schilderij
den Grooten
genaamd
van voornoemden
schilder, volgens order van
van CARLO BACCHINI, steller dezes, en van

gemaakt
ISAC JUST, in opdracht
GIOVANNII BATTISTA VANDAMBRO, voor
RUFFO te Messina."
,,30 Juli
[Volgen do

rekening

1661 aan den schilder ...............

verdereposten,

Fl.

500

als boven].

Men heeft hier te doen
met

en

van den heer DON ANTONIO
.

met een duplum, dat door de vennooten BACCHINI
de uit Amsterdam
gekomen origineele
rekening
RUFFO ter kwijting werd voorgelegd.
De uit Am-

VANDAMBRO, tegelijk
aan
den "Alexander",
immers
factuur
sterdam
gezonden

voor

was

niet

op naam. Voor den "Aristoteles"
moet REMBRANDT destijds uit handen van VAN GooR het geld hebben ontvangen;
te Messina hadden met DON ANTONIO die oude rekedoch de beide kooplieden
GIOVANNI BATTISTA VANDAMBRO is niet de
nog te vereffenen.
ning blijkbaar
boven terloops
vermelde
JOHANNES VAN DEN BROECKE, de schilder die in 't
midden der XVIIe eeuw te Messina werkte, doch de Hollandsche
consul in deze
stad.

Misschien

was

hij

de

zoon van GIACOMO DI [GIOVAN] BATTISTA (JACOB

1) Het schilderij is breeder behandeld dan dat van den geharnastenstaanden krijgsmante Glasgow
gedateerd r655. Toch werd de "Alexander", die op dit stuk zooveel lijkt, gemeenlijkvroeger gedateerd.
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RUFFO tien jaar vroeger
den "Aristoteles"
JANSZ.), door wiens bemiddeling
komen liet. Beneden zal men zijn achternaam
nog anders gespeld vinden.
reeds in December
1661 in het bezit van RUFF O
Ofschoon de "Alexander"
brief van PRETI, met het stuk was
blijkens den reeds aangehaalden
de
maecenas
oordeel
zijn gunstig
ingenomen, schijnt
eerlang te hebben gewijzigd.
Althans kwam hij op de levering terug en toonde zich toen minder voldaan. Hij moet
was en deze,

aan REMBRANDT hebben geschreven,
in het voorjaar van 1662 een brief rechtstreeks
waarin hij zich beklaagde,
dat het doek van "Alexander
den Grooten"
uit vier
aaneengezette

stukken

bestond

en dat de berekende

in
prijs, die omstandigheid
was. R.EMBRAIDT liet op het antwoord niet wachten,

genomen, te hoog
en verzocht iemand een schrijven
in het Italiaansch voor hem te willen
In het archief RUFFO bevindt zich tenminste
alleen deze Italiaansche
opstellen.
hand
van
van
door een Italiaan
niet
de
REMBRANDT
maar
evenmin
tekst,
zelt,
zooals uit woordschikking
en spelling is op te maken (Bijlage II).
geschreven,

aanmerking
ging heen

De vertaling

luidt

als volgt :

,lk verwonder mij zeer over de wijze waarop men van den ALEXANDERgeschreven
heeft, die zoo uittermate goed is gedaan. Ik geloof dat er weinig lief hebbers te Messina
zijn. Voorts beklaagt U.E. zich zoowel over den prijs als over het doek, maar als U.E.
beveelt het stuk terug te zenden, op eigen kosten en op eigen risico, zooals ook de
schets van HOMERUS.
I) dan zal ik een anderen ALEXANDERmaken. Wat verder het doek
aangaat, ik kwam tekort terwijl ik schilderde en zoo was het noodig het te verlengen.
Wanneer echter het schilderij op zijn rechte licht hangt, zal men er niets van zien.
Als de ALEXANDERaan U.E. behaagt, is het wel, en zoo het niet aan U.E. behagen
mocht gezegden ALEXANDERte behouden, de gewraakte prijs daarvan [bedroeg] 600
gulden ). En de HOMERUSkost 50o gulden, benevens de prijs van het doek.
De onkosten worden geacht voor rekening van U.E. te komen.
Indien het Haar goeddunkt dat het stuk gemaakt wordt, moge U.E. zoo goed zijn
mij de juiste maat te zenden hoe groot zij het stuk wenscht.
Ik wacht antwoord om mij daarnaar te richten.
REMBRANDTVAN RIJN.
De gevraagde

of veeleer bevestiging
der reeds
maten voor den ,,Homerus",
maten, werden onverwijld aan REMBRArDT toegezonden, zonder

vroeger opgegeven
tevreden stelde. De
dat daarom RUFFO zich met den aaneengelaschten
"Alexander"
werd dan in den nazomer van 1662 naar Messina overgestuurd; doch
"Homerus"
door den ronden vorm van boven schijnt het doek grooter geworden te zijn dan
de bedoeling was. Bovendien
droeg het werk de sporen wat haastig geschilderd
Italiaansch
had opnieuw
te zijn en DON ANTONIO, als zorgvuldig
een
kenner,
in
reden over den meester niet tevreden te wezen. Hij was
zijn verwachting bitter
teleurgesteld:

het schilderij

werd

door

hem

slechts

"half

af"

bevonden

en

de

spreekt in het documentvan un schizzo" ;hij kan daarmedeook een ontu,erp("abbozzo")
1) REMBRANDT
bedoeld hebben.
2) Fl. 623.02, de onkosten inbegrepen. Zie boven.
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tot de
het, ingekort
ontving
Hadden de "Staalmeesters"
"voltooien".

schilder

gewenschte
en andere

terug om het te
afmetingen,
hem in den zomer
portretten

1662 te veel tijd gekost?
Weder
droeg RUFFO aan den consul op voor
maakte deze zich gereed naar Amsterdam
te vertrekken

van

een strenge memorie mede
lastgever
van zijn taak zou hebben te kwijten:

hem

op te treden. Juist
en hij ontving
van zijn
hoe hij zich bij aankomst

met de aanwijzing
De toon van het stuk

viel zeer korzelig uit,
misschien
was de betoonde
ontevredenheid
ten deele maar een leus om
voor den "Alexander"
een lageren
Men zou dit van een
prijs te bedingen.
niet
maar van zijn standpunt
genereus heer als RUFFO
had hij reden
verwachten,
zich niet behandeld
te gevoelen als het betaamde.
Afschrift van de memorie is
maar

in het

familiearchief

dat

een

in

letterlijke

aanwezig.
vertaling

(Bijlage III). Het zeer slecht gestelde
op menig punt duister zou blijven,

document,
behelst het

volgende:
in Messina. - Memorie voor den heer consul
,,1662, den I November
zal aangekomen
GIOYANNI BATTISTA?VALLEMBROT, wanneer hij te Amsterdam
zijn."
zal
den
heer
te
de
ISAaK
kennen
hoe
JUST
Hij
geven
geringe voldoening
i.
vriend
te Messina
van den Alexander.
[d.
RUFFO] heeft van het schilderij
De Aristoteles

werd

betaald.

De

is geschilderd
op vier aan elkaar
naden
ontstaan dat het ongeleelijke
na verloop van tijd op die naden barsten

Alexander
zulke

stukken
doek, waardoor
zal het schilderij
Bovendien
is.
loofelijk
en geheel ten gronde gaan. In de geheele
genaaide

van RUFFO, die uit twee
verzameling
bestaat
van de beste meesters van Europa, bevindt zich geen
honderd
stukken
enkel ander schilderij dat aldus uit aaneengevoegde
stukken doek is samengesteld.
was oorspronkelijk
niet meer dan een kop, maar de heer schilder
om
een
't zij zich moeite willende
er
REMBRANDT,
halffiguur van te maken,
- nam
't zij wegens zeer drukke bezigheden,
zijn toevlucht tot verbesparen,
Die Alexander

in de hoogte als in de breedte.
Hij zond, behalve gezegd stuk
half voltooid, maar op een mooi
ook een ander van Homerus,
en nieuw doek, denkelijk
waarvoor
hij 18 gulden in rekening bracht.
hetgeen
Dit stuk van Homerus wordt, teruggebracht
op de grootte der beide andere doeken,
in wasdoek en in zijn eigen kist verpakt, teruggezonden
worden.
om afgemaakt te
De schilder mag in dezen den besteller wel ter wille zijn, want het andere stuk,
zoowel
grooting,
van Alexander,

waaraan

te verhelpen
valt, kan niet meer dan een kop worden geacht.
schatten
het bedrag dat
Men zou het kunnen
op de helft van 500 gulden,
werd.
Dat
zou
twee [Aristoteles
en Homerus]
voor de andere
gerekend
250 gulden worden, de vierdubbele
prijs van wat men in Italid pleegt te betalen
aan de meest beroemde
schilders. Deze zijn voor een kop gewoon 25 daalders
niets
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een halffiguur 50 1). REMBRANDT mag hiermede te eer genoegen
zooals hij het afleverde, maar half volnemen, wijl het schilderij van Homerus,
te doen om het
tooid is en van dien aard dat hij er nog evenveel aan behoorde
te rekenen

naar

den

en voor

eisch

te

Alexander]
aangaat,
zal wezen ze
noodig
de

Homerus
waartoe

Wat

volmaken.
die

maken

dat

nog
het

de
stuk

stukken doek [van den
aangezette
z66 slecht is om te zien dat het

weg te nemen 2). En als de schilder op 't punt van den
heuschheid
niet bewijzen wil, die rechtmatig
schijnt en
gevraagde
ook verplicht is, dan zal men hem ook den Alexander
terugzenden

hij
den prijs terug laten betalen,
want niemand is gehouden
een schilderij
dat zooveel kost in huis te houden, wanneer het z66 defect is. Het gaat om de
zoowel van den tusschenpersoon
reputatie
[ISAaK JOOST] als ook om die van den
en

hem

van den
REMBBANDT, welke laatste, als zijn werk aan de verwachtingen
zeker
van
dezen
andere
stukken
besteld
zal
beantwoordt,
nog
krijgen.
kooper
minstens een halt dozijn vol te maken. Indien de schilder
Want hij is voornemens
die per briefpost kunnen
een aantal schetsjes
maken wil op papier,
daarvoor
dan
in
een
zal de kooper uitkiezen
of
worden
doosje over zee,
overgemaakt
schilder

welke
wordt

ontwerpen
de consul

hem 't meest
verzocht

weder
Homerus,
afgemaakt,
Aldus
de instructie.

naar

uit Amsterdam
Bij gelukkige terugkeer
van
het schilderij
kist en verpakking
Messina terug te brengen."

De

consul

in

bevallen.
dezelfde

nam

den

Homerus

op de heenreis niet
het stuk te Messina

onder zijn hoede. Den 16. November
1662 werd
persoonlijk
aan NICOLAAS CORNELISZ. VAN HOL, schipper van de "Arion",
toevertrouwd
die in
van DON ANTONIO RUFFO een bewijs van ontvangst
handen
achterliet.
Hij zou
het stuk te Amsterdam
aan ISAaC JOOSTEN afleveren en voor vrachtprijs
drie
'
gulden ontvangen.
Of de "Alexander"
ten slotte terug ging en of REMBRANDT een deel
van den ontvangen
met helm en
prijs terugbetaalde,
blijkt niet. De "Krijgsman
schild"

te

gedateerd
Glasgow,
1655, (Bode No. 418), is rondom van aanzetsels
voorzien en zou dus desnoods de kop kunnen zijn, die REMBRANDT in 1661, tot
aan RUFFO als "Alexander"
afleverde.
De meester zou dan,
halffiguur vergroot,
in plaats van dit afgekeurde
werk, een "nieuwen Alexander"
(nu te Petrograd)
Het
hebben
dat
zich
te
bevindt
werd
stuk,
geleverd.
31 Juli 1738 verGlasgow
deel
uitmakende
van de verzameling
Graaf FRAULA te Brussel (Hoet. I,
kocht,
blz. 545). Toen

was de Alexander-RUFFO

nog

goed

en

wel

te

Messina.

De

1) Dit is waar. De leden der Accademiadi San Luca te Rome, waaronderal de voormannenop het
gebied van schilderkunst in dezen tijd, pleegden deze prijzen in rekening te brengen. Een figuur ten voeten
uit kostte 100 daalders (scudi).Voor portretten werd soms meer betaald. i Scudo = i Rijksdaalder,
2) Dit geschiedde vooreerst niet, blijkens de afmetin?enzooals die in de inventarissen staan opgegeven.
Mieschienwerden de aanzetselseerst door BAUDOUIN
verwijderd
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te Glasgow
met zijn stroeve trekken en genepen lippen mist al het
Krijgsman
kenmerkende:
jeugdige,
innemende, langlokki?ge? van een Alexander-portret.
De "Homerus"
werd nog eens onderhanden
genomen en, te oordeelen naar
het ruige voorkomen
van het stuk, zooals wij het kennen, heeft de meester het in
iets scheppende dat door macht van schildering
heiligen toorn duchtig overgeborsteld,
niet overtroffen is dan door hem zelf alleen. Blijkens de signatuur kwam het doek
De definitieve afmetingen,
?in 1663 in tweede instantie gereed.
ook van dit werk,
of ongeveer
breed,
190 X 145 cM.
palmen hoog, bij 6 palmen
Dr. BREDIUS had dus gelijk, toen hij veronderstelde
dat het doek - nu slechts
omstreeks
io8 cM. hoog en 821/2 cM, breed - aanvankelijk
de dubbele breedte
heeft gehad. Dat echter ook aan de hoogte in gedachte 8o cM.
van tegenwoordig
moet worden
toegevoegd
(verdeeld over boven en een smallere strook beneden)
waren:

8

zou men niet licht hebben

vermoed.

In de inventarissen

"H o m e r u s gezeten,
de beschrijvin g onveranderd :
twee
leerlingen.
Halffiguur,
levensgroot."
1661
van
dat
het stuk toen
bleek,
30 Juli
"nota"
dat

het

van

boven

afgeronde

doek

reeds

van

1673 en later

die

luidt
aan

onderwijs
geeft
Uit de boven meegedeelde
doch
nog niet was begonnen,
was gekocht,

geprepareerd

en

opgezet.
In dit verband

wordt

de teekening

waaraan

dubbel

in het Nationaal-Museum

te Stockholm

door

een
Dr. J. KRUSE in dit tijdschrift
welke hierbij nogmaals wordt afgebeeld,

indertijd
merkwaardig,
werd gewijd 1). Deze teekening,
van het Homerus-schilderij,
v a n b o v e n a f g e r o n d, doch
vertoont de compositie
een schets zijn, genomen
slechts met een leerling. Het blad kan dus onmogelijk
naar het doek zooals het naar Messina
verstuurd
werd, maar is veeleer een
artikel

Dus zou de teekening,
een eerste conceptie.
hoewel niet forsch, toch
krabbel:
echt wezen? De meeningen
over
het
blad
't Is
verdeeld, zooals men weet.
zijn
dat REMBRANDT in zijn brief aan RUFFO, geschreven toen de "Homerus"
opmerkelijk
in eerste

die den benog niet voltooid was, spreekt van een "schets",
te Stockholm
steller werd toegezonden.
De teekening
dat
opent de mogelijkheid,
het
slechts
66n
voorkwam
de
op
schilderij
schrijver,
aanvankelijk
bijpersoon,
een
is), en dat bij de overschildering
(wiens hand rechts beneden nog zichtbaar
instantie

tweede

werd toegevoegd.
"leerling"
den schrijver en meer naar achteren
rechts

van de hoofdfiguur

Men mag

geplaatst
geen leegte te laten.

dat deze figuur boven
aannemen,
was, eventueel in 't halfduister, om

1) Oud-Holland XXVII (1909) blz. 221. Zie nader over "Rembrandt en Homerus" de bijdrage van
in het Gedenkboek-Bredius.Ook op de bekende Homerus-teekeningin het album
F. SCHMIDTDEGENER
van JAN Six is de compositievan boven a f g e r o n d.
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Toen

DON ANTONIO RUFFO de drie werken van REMBRANDT in bezit had
der laatste twee in zekeren twijfel verkeerde,
deugdelijkheid
schijnt
naar hun gevoelen over den meester te hebben
hij dezen en genen deskundige
was ook ABRAHAM BREUGHEL en deze
gevraagd. 1) Onder de geraadpleegden
schreef uit Rome den 22 Mei 1665 aldus : "Wat de schilderijen
van REMBRANDT
Is
hier
niet
in
waar
't
ze
die
eere.
dat
voor
een
betreft,
zijn
erg
kop wel mooi
Doch BREUGHEL
zijn, maar hier te Rome kan men zijn geld beter besteden".
en

over

de

had er, zooals wij zagen, belang bij, dat RUFFO te Rome zijn geld uitgaf!
Deze schijnt ook, trots al wat men hem mag ingeblazen
hebben, tot zijn
te
In
het
van
den dood van
bewondering
zijn.
vroegere
weergekeerd
1669,
jaar
REMBRANDT, kocht hij nog 189 van zijn etsen, die door den meester zelf werden
Zij kwamen in December
1669 te Messina aan. 't Was
uitgezocht en overgezonden.
misschien de laatste transactie,
die bij REMBRANDT'S leven tot stand kwam, want
den
overleed
October.
4
hij
we het tenminste hopen -,
BREUGHEL wist niet dat hij dood was - laten
toen hij 24 Januari I6?o aan RUFFO den volgenden perfiden brief schreef. De origineele
van Italiaansch
en Fransch
tekst is een zonderling
mengelmoes
(Bijlage IV):
Weled. Heer en Excellentie.
Uit de geeerde van U. E. van den 29. December zie ik, dat U. E. onderscheidene halffiguren heeft laten maken door de beste schilders van Italie en dat geen er van haalt bij die
van R e m b r a n d t. 't Is waar en ook ik ben het daarmede eens ; doch men moet in overweging
nemen, dat de groote schilders, - zooals die door welke U. E. de halffiguren heeft laten maken, zich niet graag vernederen tot het bagatel van een gekleed halffiguur, waar a.lleen een lichtje
valt op de punt van de neus en waarvan men niet weet van waar dat lichtje komt, want al het
overige is duister. De groote scbilders spannen zich in een schoon naakt lichaam te toonen
waar men ook zien kan hun kennis van teekening; maar een ignorant, integendeel, zoekt [zijn
figuur] te bedekken met donkere, plompe gewaden; en de entourage maakt dat soort schilders
Wat ik maar zeggen wilde: het is geen zaak van
z66 dat men er niet wijs uit kan worden....
om
zich
met
zulke
mannen,
bagatellen
bezig te houden, die bijna iedereen kan maken.
groote
Ik smeek U. E. mij te verschoonen, wijl ik zoo vrijmoedig spreek. De liefde voor de schilderkunet
dringt mij daartoe en ik zou wel willen dat elkeen goede smaak bezat; waarmede ik U. E. diepe
eerbied betuig en Haar zeer nederig dehand kus,... A b r a m B r e u g e I.
van dit schrijven zijn ergerlijk van onbeschaamdheid.
Toon en strekking
behoeft geen nader commentaar!
ook GIACINTIO BRANDI, meester van
In den loop van 1670 schilderde
Ook
een
voor
RUFFO
aanzien,
hij woonde te Rome en BREUGHEL ging
halffiguur.
Het

het stuk, toen het voltooid was, eens zien. Den 20 November
schrijft hij aan den
besteller het werk heel mooi te vinden, maar niet erg passend bij een REMBRANDT.
ik het maar eerder geweten had, zou ik aan den heer GIACINTO gezegd
".... Als
1) RUFFOdeed dit meer. MATTIAPRETIzondt hem, kennelijk op verzoek,een zeercurieuze beoordeeling
in een brief van 27 Febr. 1665.
SALVATOR
ROSAen GIACINTO
van CIRO FERRI,CARLOMARATTA,
BRANDI,
werken en hij stond met hen zelf ook in briefwisseling.
Van al deze kunstenaars bezat DONANTONIO
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te leveren;
dat het gold bij een halffiguur van REMBRANDT den tegenhanger
BREUGHEL kocht op eigen
zou hij het dan anders hebben gedaan."
houtje een halffiguur van PIER FRANCESCO MOLA en zond die aan RUFFO op zicht.
RUFFO nam het
't Was een koopje, want de prijs bedroeg slechts 20 daalders.
't blijkt een klein vrouwenfiguurtje
geweest te zijn van 2 ?la X 2
schilderij inderdaad :
van
tenminste
MOLA geen ander werk.
vermelden
latere
inventarissen
De
palmen.

hebben

misschien

DON ANTONIO schijnt echter den ijver van BREUGHEL en diens vrijpostigheid
want ABRAHAM is in het vervolg heel wat kalmer en minder
te hebben getemperd,
Ook den smaak van RUFFO doet hij meer eer aan. Den 3 Maart 16y 1
opdringerig.
als de heer GIACINTO maar geweten had, dat hij bij
"....
schrijft hij wederom:
moest maken,
REMBRANDT een tegenhanger
kracht bij te zetten". (Il signor

de uiterste

zou hij beproetd
GIACINTO....

hebben aan zijn penseel
mi disse parlando
della
quella del REMBRANDT,

mezza figura, che se havesse saputo che doveva accompagnare
tentato il suo pennello farle fare l'ultimo sforzo".)
Uit een brief van BRANDI zelf, van 24 Januari 1671, blijkt dat deze gemeend
had bij een halffiguur van SALVATOR ROSA (die hij wist dat RUFFO vroeger had

avrebbe

en dat hij daardoor
een lichter
het pendant te moeten schilderen
maken)
zou
indien
hem
was
hebben
dan
had
het
gebruikt.
hij
opgedragen
gekozen
palet
Uit den inventaris
zou men opmaken, dat
coloriet van REMBRANDT te evenaren.
de
menschen
wel
wist
uit
stukken van BRANDI
die
te
kiezen,
werkelijk
zijn
RUFFO,
bestemd
Waren
had. 't
wederom twee
en SALVATER ROSA als tegenhangers

laten

en de afmetingen
4 X 5 en 3 ?la
"Filosofen"
respectievelijk
bedroegen
palmen.
De drie doeken van REMBRANDT waren aanmerkelijk
grooter, en BREUGHEL schijnt
die hem niet aanging.
zijn neus in een zaak te hebben gestoken,
BRANDI, die
van REMBRANDT'S werken schijnt gekend te hebben, spreekt
ook het voorkomen
van 's meesters kunst met kennelijk respect.
Ziedaar hoe REMBRANDT door een kenner als RUFFO in het laatst van zijn
met duidelijke voorliefde, en hoe, na een poos
leven werd begunstigd,
aanvankelijk
de
van koelere waardeering,
onverflauwd
Had
vroegere bewondering
terugkwam.
REMBRANDT hem met het aaneengelapte
de andere kunstenaars
deden dat door

doek van den "Alexander"
teleurgesteld,
zwakkere prestaties
te erger, zoodat

hun

geen hunner
grooten Hollander

"bij REMBRANDT bleek te halen". GUERCINO, die met hem den
begreep (deels, zeer zeker, doordat hij zijn leven lang de kunst
van CARAVAGGIO en het door dezen ingeluide realisme nader bleef staan dan een
toch

der andere Bologneezen),
andere Italianen werden
die
werken,
rekende I
verzameling
niet

hun

was in 1665 gestorven;
SALVATOR ROSA was oud; de
in hun kunst al slapper en slapper. - Het waren ten slotte
DON ANTONIO in 1673 onder de honderd beste van zijn

'

BIJLAGE

I.

Schrijven van GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI, gezegd GUERCINO, aan
DON ANTONIO RUFFO over REMBRANDT en over een door hem te vervan dezen, voorstellende
vaardigen
tegenhanger
bij het schilderij
"Aristoteles".
Ill.mo Sig.re Mio e P.ron Colen.mo
il particolare della mezza figura del R e i m b r a n t, capitata alle mani della S. V.
.. , . Circa
non pub essere che di tutta perfetione, perche io ho veduto diverse sue opere in stampa comparse
in queste nostre parti, le quali sono riuscite molto belle, intagliate di buon gusto e fatte di buona
maniera, dove s i pub argomentare che il di lui colorire sia parimenti di tutta esquisitezza e
perfetione, et io ingenuamente lo stimo per un gran virtuoso.
In quanto poi alla mezza figura che ella desiderava da me per accompagnamento di
quella del R e i m b r a n t, ma della mia prima maniera gagliarda, io sono prontissimo per corrispondere et eseguire li di lei ordini; resta che lei si compiaccia d'inviarmi le misure, si della
lunghezza come della larghezza del quadro, che dal mio canto non manchero d'impiegare tutto
me stesso, e quanto potra e sapra fare la mia debolezza lei medesima lo mirera in detto quadro
espresso.
Se poi ancora con l'occasione d'inviarmi la misura V. S. Il1.mavolesse onorarmi di un poco
di schizzo del quadro del R e i rn b r a n t, fatto per mano di qualche pittore accio potessi vedere
la dispositione della mezza figura, il favore mi sarebbe singolarissimo e potrei governarmi meglio
per 1'accompagnamento, si come per pigliare il lume al suo luogo. Staro similmente attendendo
il soggetto che dovrb esprimere accib maggiormente io possa confrontarmi col desiderio di
V. S. Illma. a cui...mentre confermo la mia devotissima osservanza; qui resto, e riverentemente
gliene bacio Ie mani.
Bologna li 13 Giugno 166o.
Di V.S. IIIma.
Devotissimo et Obbligatissimo servo
GIOVANNIFRANCESCOBARBIERI.

BIJLAGE

II.

vertaling van een schrijven van REMBRANDT aan DON ANTONIO
RUFFO over de levering van "Alexander
den Grooten" en "Homerus''.

Italiaansche

Resposta del Pitore Rembrant.
Molto me maraviglio del modo che scrivono del Alexandro, che 6 fatto tanto bene. Credo
che vi sono pochi amatori a Messina, e poi che la S.V. si lamenta tanto del prezzo quanto della
tela; ma se S.V. comanda tornarlo sopra sue spese, a suo resico, come ancora il schizzo di
Humerio, faro un altro Alexandro. Poi in quanto alla tela me ha mancato pingiendo che fu de
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bisognio alungarlo, ma pero quando il quadro pende giusto sopra suo giorno non si vedra, niente.
Se V.S. piage il Alexandro cossi va bene, se non a V.S. piacesse tener il detto Alexandro
il mance prezzo, li Fni. 600 fiorini.
E il Humerio Fni. 50o et il costo della tela, le spese se intenda doverle fare V.S.; Ie
piacendo haverlo fatto, restera servito di mandarmi la giusta misura quanto le vole di grandezza.
E ne attendo la resposta per meo governo
REMBRANDTVANRYN.

BIJLAGE

A.

Memorie
den
dam;

en instructie

Hollandschen

III.

aan
door DON ANTONIO RUFFO medegegeven
te Messina bij diens vertrek naar Amster-

consul

in zake de schilderijen

van REMBRANDT.

1662 a Primo Novembre in Messina. - Raccordo per il Sig.re Console Gio. B a tti sta
Vallembrot
nell'arrivo che fara in Amsterdam.
SignificherA al Sig.re I s a c h J u s t la poca sodisfatione che tiene l'amico di Messina del
quadro del Alessandro, per conto del quale 1) detto quadro si commise, cosi haversi pagato
davantaggio dell'Aristotile, che anni sono si commesse dal Sig.re G i a c o m o d I B a t t I s t a per
conto della medesima persona al Sig.re C o r n e 1 i a V a n g o o r, come per essere detto quadro
di Alessandro pintato sopra quattro tele cucite che fanno quattro custure cosi pessime, che non
si possono credere, oltre che il tempo poi le fara crepare ed in conseguenza viene a perdersi
dell'intutto detto quadro; ne in due cento pezzi di quadri, che la detta persona tiene delli migliori
soggetti d'Europa, si ritrova quadro con tela giuntata, come il suddetto Alessandro, il quale, per che
da principio non era piu che una Testa in tela sana, il Sig.re Pittore R e m b r a n t per volerlo
poi far divenire mezza figura, per causa, o di risparmiar fatiga o per Ie molte occupationi che lo
sovra stavano, piglio per espediente d'andarli giuntando la tela, in primo loco nella lunghezza e
poi, perche il quadro le riusciva stretto, lo giunto nella larghezza, e per remediare all'uno e
all'altro mancamento, invio con il detto quadro d'Alessandro un altro d'Homero mezzo finito sopra
bella tela e nova, che apunto sara stata quella tela, quale se ne piglio 188 fiorini,quale sudo. quadro
d'Homero, mezzo flnito dentro una incirata e sua cassa, ridotto nella misura degli altri, si rimanda
ad effetto di perfectionarsi, con pensiero d'havere in questo a soddisfare il mancamento dell'altro
del quale non si pu6 calculare piu che una testa, volendosi ritenere che si potrebbono calculare
la meta delli ?oo fiorini, che s'ha pigliato degli altri due inviati, che sarebbero fiorini 250, prezzo
quatriplicato piu di quello che si prattica in Italia dagli piu celebri pictori, li quali d'una Testa
han stabilito il prezzo di scudi 25 e d'una mezza figura scudi 5o, e tanto maggiormente che il
quadro d'Homero se l'invia 6 quasi mezzo spedito e si ha da durare la meta fatica meno che
sarebbe a perfettionarlo per l'intiero, per che in quanto alle tele giuntate rendono tanta mala
vista che e neeessaria levarle; che in caso poi non volesse usare questa cortesia, la quale ?
raggionevole e dovuta, si remandera parimenti il medesimo Alessandro per farle restituire il prezzo,
non essendo dovere a tenere un quadro di tanta spesa in casa cosi difettoso; convenendo ancora
alla reputazione ed all'amico di V.S. per non far meno di quello che fece il Sig.re V a n g o e r,
ed al P i c t o r e R e m b r a n t di far restare sodisfatta la curiosita del compratore, il quale con
questa sodistatione non manchera di farne degli altri che per lo meno tiene intentione di complirne
una mezza dozzina, per li quali volendone il Pictore mandare gli schizzi, se potra far in fogli di
carta, di lapis, o rosso, o nero, conforme piu le piacera, per potere poi da questi, che potranno
1) Versta: del quale amico.
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venire dentro un piego da lettera o per mare dentro uno scatolino, eligere il compratore quali
piu le saranno di sua sodisfatione ; et al suo felice ritorno, che fara da Amsterdam, con la medesima
cassa e tela incerata potra portare il quadro d'Homero perfectionato.
Bewijs van ontvangst,
afgegeven door den kapitein CLAES CORNELISZ.
VAN HOL, met wiens schip de "Homerus"
naar Amsterdam
werd

B.

teruggezonden.
.

Copia di ricevuta del capitano N i c o 1 o d i C o r n e 1 i o V a n h o l,
trasformata in Italiana.
1662 a di 16 Novembre in Messina.
Io sotto scritto capno. N i c o 1 o d i C o r n e 1 i o V a n h o 1 della nave nominata Arion
confesso haver ricevuto dal Sigre. Don A n t o n i o R u ffo una cassa dentro un quadro, segnato
come fuori, che prometto consegnare, se Dio mi concedera buon viaggio, in Astredam al Sire
I s a c h J u s t e n, pagandomi per il mio nolo tre fiorini, et in fede del vero ho firmato tre
ricevute d'un tenore, una sodisfatta restano l'altre di nessun valore. Il di come sopra, e sotto scritto
NICOLODI CORNELIOVANHOL.

BIJLAGE

IV.

Brief van ABRAHAM BRUEGHEL aan DON ANTONIO RUFFO over REMBRANDT
en zijn kunst.
IIImo et Eccmo Sig re.
Per la favorita de V.S. IIIma del 29 caduto vedo che la S.V. IIIma ha fatto faijre parecchie
mezze figure dalli meglio pictori d'Italia, et che neciuna arive a quella del R y m b r a n t, e vero
io pour sono d'acordo, ma bisogna considerare, che li pictori grandi, conforme quelli che V.S.
III,ma a fatto faijre le mezze figure, non vogliono si assucittare ad una bagatella d'una mezza
figura vestita e de che sola vene un lumino soudra il poijnto del naso, e che non si sa da che
parte se ne vene, perche tout il reste e ouscure. Li pictori grandi studino a faijre vedere un bel
corpo niudo, e dove si vede il sapere del disegnio, ma, al contrario, un inniorante cherca di
coprire di vestiti ouscuri goffi, et il contorno incognito questi sorti di pictori, e un stile particolare,
come anco queli che fano di ritratti et ancore li pari mei, che non ci conteno nel nombre di
pictori, come verbo gratia, si qualche d'uno era venuto da Pietro da Courtona e aveva ditto
"voglio il mio ritratto, ou bien un quadro di fiori", il Sigr. P i e t r o aveva 1) risposto : "andate da
quelli che fanno simili cosse, non da par mei". Voglio dire che non sono cosse de homini
grandi, de stare in torno de una bagatella simula, che quasi oniuno sa faijre, pero supplico V.S.
IIIma. d'excusarmi che parlo cossi liberamente; l'affetto della pittura mi spingie cossi et vogrebbe
che uniuno aveva il buon gusto, qui fo una profonda riverenza a V.S. IIIma e le baijse hulmilissimamente le mane
,
Roma questa di 24 gennaro 1670.
De V.S. 111-o.
Obbligmo. et affmo. servitore.
ABRAMBREUGEL.
1) Lees: avrebbe.

Dc Zwolsche toren na den brand.
J. GKASDOR1',

De

schilder

Overijsselsche

Jan

Grasdorp,

DOOR
A.

F.

HOEFER.

N 1682 stortte

te Zwolle

de toren van de St. Michaëlskerk

6n in figuurlijken
zin
' in, een feit dat en in werkelijken
veel stof opwierp.
Nu nog na eeuwen moeten wij di
en wel naar aanleiding
feit gedenken
van een schilderij
van

den

weinig
GRASDORP, den

bekenden

schilder JAN
Overijsselschen
voorstellende
even v66r zijn be-

toren

zwijken.
Dit

schilderij

is

in

het

bijzonder

voor

Zwolle

niet alleen, zooals blijken zal, wegens de voorstelling.
merkwaardig,
Om een en ander in het licht te stellen veroorlove men mij eene uitwijding.
Van dien toren weten wij, dat hij een voorganger
had, want blijkens de
1
Krone
onder
den dorpel van den
Zwolsche
werd
in
Vranc.
1406
rekeningen
acht van den Raad en acht
Nog in 1443 verteerden
gelegd.
2 guld. 5 pl. en 2 k., "doe men satte die schattinge
toe den
kerctoren."
Het binnenwerk
was eerst in 1464 voltooid, terwijl in 1494 acht
klokken in den toren werden opgehangen.
Op dezen toren scheen het hemelvuur
nieuwen

kerktoren

van

Meente

de

vat te hebben. Althans
den 5 Mei 1548 sloeg de bliksem in de spits
bijzonder
en deze werd evenals het dak der kerk een prooi der vlammen.
Bij die gelegenheid viel in het schepenchoor
de kroon in stukken, die door "HERMAN in die
penterie"

weer hersteld

werd.
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in I553 sloeg de bliksem 25 Juni 1606 andermaal
in den toren,
De klokken
vielen uit den toren en sloegen diepe gaten in
die uitbrandde.
in 1608 prijkte de toren weer met een uurwerk en
den grond. Wederom hersteld
Hersteld

toen

den 7
Juli 1669 de bliksem hem trof. In 1682 werd dit feit
het
bezwijken van den toren. Een tijdgenoot ARNOLD WAEYER 1)
opgevolgd
het onderstaande
deelt hieromtrent
mede:
Toorn
van
Swolle
den H. Aerts Engel S. Michiel toegeweydt
"Onzen
klokkenspel,

door

den eersten steen gelegd is 1406, volbracht
(waervan
1438) is in dit jaar 1682
Eensdeels
omdat den metseleer genaemt
ABRAHAM
ingestort.
op den 17 December
de
van
de spitse, 1669 door eenen claterende
KOEK in
donder ontsteken
plaetse
een gallery van Benthemersteen
boven op de tooren rontsom geswaer
het muurwerck
van
soo
ende
dat hierdoor
maeckt
lastich,
heeft, sijnde
Eensdeels
desen tooren meer en meer dagelycks
verswackte.
oock, omdat hij den
de
ten Westen
het
beelt
van
Michiel
staende
boven
kerckdeure
December
S.
4
ende

afgebrant,

den gantschen
toorn, daeruyt gebroken
dragende
op sijn schouderen
een
van
desen
toorn
Van
desen tijdt af begonst
hetwelck
was.
hadde,
grontfest
te kraken ende te vallen en te begeven en is, soo hier
sich de toorn te versetten,
den
17 dezer gevallen, werdende de gantsche stadt door
voorgeschreven
is, op
ende

als

gevoelt,
gestort
nomen

vijf huysen, onder den toren staende, heel verplet ende nederandere
sijn seer beschadicht
huysen hiertegenover
geworden,
sijn,
uytgehet huys van mijn neve HENDERICK VERMEER oversulx hier te aenmercken
waerdoor

aen de Catholycke
vorsten van Ceulen ende Munster op den
13 Junii
1672 overgegaen
was, heeft hij VERMEER het gemelte beelt van S.
staende
recht
verwen ende vertegen sijn huys over, laten repareeren,
Michiel,
nieuwen.
dat S. Michiel om de eere van hem, aen dit sijn beelt, geMeyne,
mede
onder dese toorn staende, soo bewaert heeft, dat de gevel
schiet, sijn huys,

is.

Als

dese

stadt

ende onbeslyckt
geheel onbestoven
gebleven is. Ja alle de glasen in desen gevel
en was niet bestoven,
maer suyver ende helder ende dat noch meer is, niet eene
isser gebroken
maer de nabueren
ofte geborsten,
ruyte van alle glasen
gevels
waren als oft se met slyck ende dreck besmeert
ende bestreeken waren, de glazen
hierin

staende

waren

ende bevuylt ende veele geborsten
ende
geheel bestoven
heel gebroken,
soodat men hier sien can, dat de beelden der Heyligen wel mogen
worden."
geacht ende in eeren gehouden
werd echter niet alleen in ongebonden
Deze gebeurtenis
taal vastgelegd.
1) H.S, aanwezig in het archief der Vereeniging tot beoefening van OverijsselschRegt en Geschiedenis "Aanteekeningenvan den Hoog Eerwaarden Heer ARNOLDUS
WAEYER
over de toestand en uitoefening
van den R. K. godsdienst onder het Aartspriesterschapvan Salland van het jaar 1580tot 1601 bevattende
mede onderscheidene voorvallen veelal daartoe betrekkelijk en bijzonder in Zwolle hebbende plaats gehad
naar des schrijverseigenhandig schrift letterlijk afgeschreven",blz. 242 vlg.
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over 1683 werden aan GERRIT TIDEMAN "voor het drukken
Blijkens de Stadsrekening
van een oratie en verscheidene gedichten, op den torenval gemaakt, mitsgaders van
etc, sedert den 25 Januari tot den 28 December
executiebriefjes
1683 incluis en
't maken van een zonnewijzer
aan de merkt ...."
betaald.
234 guld. I st."
De vermelde oratie zal wel zijn de "Schone redevoeringe
den
op
19 Januari
van het jaar 1683" door den rector der Latijnsche
school CHRISTIANUS ASSUERUS
de gedichten
behooren
die van J. YAN VOLLENHOVE "een geestig
en van den Conrector
poeet", van F. KEMNERUs en anderen in de Nedei-duitsche"
WILLEM SELONIUS in de Latijnsche
taal.
Men kan uit enkele regels uit VOLLENHOVE'S gedicht van 1683, - dat zeker
gehouden.

Tot

in de "vereering"
uit de Stadskas -,
zijn maker deed mededeelen
de dichterlijke
waarde van wat werd geboden ',
Het uitvoerige
gedicht dat den wijdschen titel droeg:
val van

Op den Schrikkel? ken

den groten

oordeelen

over

.Kerktoren

te Zwolle
in

Wintermaant
Aan
--

Procubuit
begon

subito,

MDCLXXAII

de zelve Stadt.1)
Pondere turris
et coelum

omne

tonans

fragore.

met deze woorden:
,,0

Zwol, vermaarde
stadt, die waar de Lantdag zit
Van Overijssel,
en vergaart in dry paar leden
De zeste stem geeft, maar geenszins het leste

lit

In waarde, en al wat meest verheft de grootste steden:
Van outs gezegent door uw weide en akker gront,
Daar d'uier zwol van room, de korenoogst
niet faalde.
en
door
uw
rechtVerheerlykt
raathuis, uit wiens mont
Men raat
Het

heeft

van

Chronosticon,
zeker
daartegenover
Annum

groot

gewichte,

dat WILLEM
het voordeel

continens

als een orakel,

haalde ...."

SELONIUS vervaardigde
op de instorting,
der kortheid! Het
luidt :

,,,Chronostico?z
quo turris Zwollana

praeceps

in terram

data est

ab orbe Condito

5632.
taM
MInaXqVe
pernIClosa
Praepete tartarco MergItor hora VaDo
Maesta

nIMis

rVIna.

Poezy. Te Amsterdam,bij HENRIKBOOMen Weduwe van DIRKBOOM,boekver1) J. VOLLENHOVFS
koopers, 1686, blz- 331 vlg.
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Anno

a nato

Christo

1682.

Et properet LUX aLMa poLo
Non InfrIgenDae
prosperItatIs

qVae sospItet
Iter".

UrbI.

- in 1720 - werd het feit vermeld in een gedicht
nog jaren later
van GERRIT VAN DER HORST 1)
werd tot voor kort nog den burgers van
In verband met dien torenbrand
aan het ontvangen
dat hun voorouders
Zwolle verweten,
geld voor het na den
zich
en hun den
blauwe
hadden
val verkochte
vingers
geteld
klokkenspel
En

Dit geschiedde
echter ten onrechte:
van "Blauwvingers"
toegekend.
schimpnaam
toonde ik elders
alleen overblijfselen van klokken werden verkocht maar bovendien
de
Zwollenaars
reeds
in
1?21 toegepast
op
aan, dat de naam van Blauwvingers
werd om andere redenen.
van dezen toren waren op de Geschiedkundige
Van de laatste lotgevallen
te Zwolle in 1882 twee schilderijen,
Tentoonstelling
Volgens dezen
Overijsselsche
voor
de
en
stelde
de
eene
den
beide uit
waren
17e eeuw
torenbrand,
catalogus
de andere de ruine van kerk en toren na het instorten in 1682. Op de eerste dichte
vers.
blijkbaar J. VAN VOLLENHOVE het onderstaande
"Biischrift

der Grote Kerke,
op een schilder?i den brant van de torens itse
de Sint Michiels Kerke te Zwolle uitbeeldende" 1)
-

Ignis

edax

De Zwolsche
Viel tweemaal
.

summa

ad fastigia

vento

volvitur.

de hoogste in Nederlant,
torenspits,
dus in d' asch, vernielt van hoger
Breder

aldus :

De Zomermaant

schreef zeven dagen,
En drymaal dryentwintig
jaar,
Na zestien ewen, toen dus naar

En droef de middag most beklagen
't Verlies der hoogste spits van 't lant.
O Kerk, naar Michael geheten,
'

O Zwol, verhef u, nooit vermeten:
Verhef en vrees de sterkste hant,
1) Zie zijn: OverijsselsOog of Zwol verheerlijktblz. 45 en vlg.
') T. a. p. blz. 336

hant,

eertiits
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Die viermaal nu met blixembrant
Uw toren, fel heeft aangerant,
En tweemaal
('t moet u nooit vergeten)
Zijn trotse

kruin

te gront gesmeten.
MDCLXXVIII"

toren tusschen
1669 en '82 was geen afbeelding
doek.
zij op
Op zekeren dag werd mij een schilderij te koop aangeboden, dat niet alleen
die leemte aanvulde, maar tevens een zeer goed werk was van den weinig bekenVan

den

bekend.

toestand

Toch

van

den

bestond

den schilder JAN GRASDORP.
Aan lust tot koopen ontbrak het mij niet, maar hoe aan het geld te komen ? a
Doordat ik in krijgsdienst
mijn Koningin
en mijn
mijn plicht vervulde tegenover
voor
ik
werk
kon
van
was
reeds
verstreken
maken
den
aankoop.
eenigen tijd
Land,
tot hulp was niet groot. Ik moest
opgewektheid
gelden ontbraken,
noodige
een bod doen beneden de waarde. Ik deelde den bezitter van het schilderij ruiterlijk
het voor ons Museum ten geschenke
onder de
mede en ontving
mijn toestand
verzwarende
voorwaarde
van zijn naam niet te mogen vermelden.
De

,

dank.
Den edelen schenker betuig ik nogmaals mijn hartelijken
Voor mij heeft dat geschenk
bovendien
de gevolgen gehad, dat ik mij vlei
van dit schilderij te mogen wijzen.
op eenige vondsten naar aanleiding
Het bewuste schilderij
gemerkt
"JAN GRASDORP" geeft dan den toren te
zien van de Ossenmarkt
uit en in den gevaarlijken
waarin hij op den
toestand,
16 December

1682, blijkens

opschrift:
,,Anno
den
_

verkeerde.
Van

den toren

1682
16

December".

is hij recht afgedekt
omgeven. De twee bovenste
geledingen
en
waren
van
dan
de lagere.
terug
vermoedelijk
springen
jongere dagteekening
met de inspringingen
van een
Inwendig vindt men overeenkomende
overblijfselen
en
een
het
uurwerk
aan
de
luizolder, waarop
afscheiding
stond;
buitenzijde op de
vier hoeken spuwers. De blinde ramen zijn van maaswerk voorzien.
De daken van de twee zijbeuken der kerk zijn zichtbaar, aan de Westzijde
zijn vijt geledingen
en met een zwaren steenen leuning

zichtbaar.

Van

boven

elk voorzien van een dakkapel.
zijn het wolfskappen,
staat de toren zeer dicht op de huizen, wier achterzijde
Blijkbaar
op de
Hebben deze bijzonderheden
Ossenmarkt
uitkomen.
op verdwenen gebetrekking

154
kan men in de tegenwoordige
op den Ossenmarkt
Zoo is bijv.
mits men de voorgebouwde
gedeelten wegdenkt.
terugvinden,
nog
even als de
herkenbaar
een
de trapgevel
puntgevel,
nog onmiddelijk
rechts, thans
eerste verdieping.
met de vooruitstekende
naar de Luttekestraat
doorgang
der

deelten

de huizen

Kerk,

van het huis gemerkt I. H. S. dat van den neef
Blijkbaar is de achterzijde
van Pastoor WAYER.
aan het tooneel en zijn geestig
De figuurtjes
levendigheid
geven groote
troffen mij vooral de heer en de dame, die op den toeHieronder
geschilderd.
schouwer af komen. Bij nader bezien van deze figuren bleek mij, dat zij zeer veel
van 1882,
op de schilderijen
op de tentoonstelling
geleken op die voorkomende
boven

vermeld.
toen ik deze schilderijen, die inmiddels van
gering was mijn blijdschap
vond
verwisseld
waren, terug
bij den Heer TELLEGEN te Zwolle. Een
werd door het herkennen
dier zelfde personen er op en
die verhoogd

Niet
eigenaar
vreugde,
nog meer

toen

dat, beide

ik bemerkte

geteekend

van den torenbrand

Op het schilderij

waren

,,GRASDORP"t

staat:

"JAN GRASDORP Inventa"
en

'

"Anno

1669
Den 7 Juny die
Groote toorn toe Zwolle
door het onweder aenghesteken
en so ghesiet
Op een banderolle

om vier dach".

staat:

schreef seven dagen
"De Somermaent
En driemaal drie en twintig jaar
Na sestien eeuwen, toen dus naar
En droef

de middag most beklagen,
't Verlies der hoogste spits van't

O kerk

lant,

naer Michael

geheten
O Zwol, verhef u nooit vermeten
Gij siet hoe d'allerhoogste
hant,
Wel tweemael nu door blixem brant
Uw schoone

Kruin

heeft

neergesmeten.
J. VOLLENHOVE.
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De afmetingen
zijn 162 X 147 cM.
het
schilderij waarop de toren omvergehaald
Op

wordt

staat :

"JANNES GRASDORP"
en
1682 den 30
"Anno
is dese zijde
December
van St. Michielstooren
door

een sterke

Zuydwaerts

neder

De afmetingen
zijn 96 X 84 cM.
worden hier - dank
Beide schilderijen
den

heer

TELLEGEN

wint
geslagen."

zij de vergunning,
Ik zal mij hier

die ik hiervoor
onthouden

van

hen
afgebeeld.
kreeg uit een historisch
van de waarde dezer schilderijen
nader te bespreken,
oogpunt
ik dit elders hoop te doen. Hier trede alleen de schilder
voor Zwolle, aangezien
voren. Zijn talent komt vooral uit in het figuurschilderen.
Zijn
vol
den
in
brand
leven, hetzij hij
zijn verschrikking
zijn
weergeeft, het
of het omverhalen
van den toren,
van instorten,

GRASDORP
tooneelen
dreigen

van

naar

van JAN
De vraag, die zich thans na het vinden van die drie schilderijen
was vooral, wat is van dien schilder en zijn werk
GRASDORP bij mij opdrong
bekend ?
IMMERZEEL vermeldt hem niet. Hij noemt alleen WILLEM GRASDORP, die
'
in 1710 te Amsterdam
woonde.
als bloem- en fruitschilder
Bij KRAMM komt JAN GRASDORP voor. Hij wordt een weinig bekend
meester
meldt
onder
dame
een

geacht worden. Hij vergenoemd, doch wiens werken zeer verdienstelijk
van het Berlijnsch Museum
een schilderij van hem, dat in den catalogus
als "In een bloemtuin
No. 502 voorkomt
is, nevens eene fontein, eene

gezeten
ballustrade

met

een

hondje

op haren schoot, dat door een heer,
wordt.
Zij schijnt hem te verzoeken

leunt, geplaagd
Dit schilderij
met den naam J. GRASDORP, volgens
op te houden."
h. I vt. 4 dm., br. 1 vt. 1/2 dm. Rhijnl. behoorde vroeger tot de Galerie
van het "Kaiser Friedrich
de catalogus
Nog heden vermeldt
thans aldus GRASDORP J. (?)
te Berlijn onder No. 1020 dit schilderij,

die tegen
daarmede
KRAMM,
Giustiani.
Museum"

1. 0.48 X
naar het Museum te Maagdenburg.
0.38 M. als overgebracht
Mijn verzoek om
er een photographie
van te mogen ontvangen
bleef onbeantwoord,
vermoedelijk
in verband met de tijdsomstandigheden.
beeld

VAN DER AA sluit zich bij bovenstaande
uitingen aan en opperde het denkvan vermoedelijke
tusschen
WILLEM en JAN GRASDORP.
bloedverwantschap
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wat wij van JAN GRASDORP wisten.
veronderstelde
met WILLEM en met de wetender
verwantschap
Op grond
Zwolle
zou
men kunnen afleiden, dat JAN
was,
afkomstig
schap, dat de laatste uit
wordt waarschijnlijker
door de voorook uit Zwolle was. Deze veronderstelling
de
den
Dat
Zwolle meer
van
kerkbrand.
GRASDORP's
te
der schilderijen
stellingen
Dit is alles

van een
waren, meende ik te moeten afleiden uit de teekeningen
vertegenwoodigd
o.
een
in
het
Zwolle.
w.
GRASDORP
GERRIT
gezicht op
Rijks-prentenkabinet
men nu in aanmerking,
dat WILLEM in 1697 als een leerling van
Neemt
dan moet JAN een tijdgenoot
van hem geweest zijn.
voorkomt,
met het bovenstaande
zette ik mijne nasporingen
in het OudIn verband
Zwolle voort en vond daar in de doop- en trouwboeken
der gemeente
Archief
de gegevens omtrent de GRASDORP's vermeld in de Bijlage A.
STUVEN

ERNST

ik een WILLEM GRASDORP den 16 Februari I657 genoemd,
om de betrekking van "executeur
o. m. goedvond,
van stadstoen de magistraat
na doode van WILLEM GRASDORP te laten vervallen.
bevelen"
van Erffuitinge"
der stad Zwolle, I675-r698
In het "Boeck
leest men:
vond

Bovendien

»Anno I693 den 28 July, heeft ANNECHIEN NIJENHUIS ter praesentie van voornoemde
momberen
(HENDRIK VAN NIJENHUIS en JAN HOUWIJLER) an haar zoon WILLEM
van wijlen haar eheman JAN GRASDORP nagehouden
erfuitinge gedaen ende an
van 't huys in Camperstrate,
de halfscheit
goed bewezen
de kinderen WIJNTJES aan de eene ende de erfgen, van hopman ULGER
aldernaast
an de andere zijde, mits dat deselve zoon ook tot zijnen laste sal moeten nemen
van 400 gulden voor beswaer op't gehele huys
van een somme
de haltscheit

deselve

voor

vaders

etc.
leggende"
Aan
de

hand

van

deze
dat

was
takken

het
is

een familiemogelijk
met
de hoofden
gesplitst

mij

te stellen,
ENGBERT
onderscheidelijk
JANSEN GRASDORP en WILLEM GRASDORP, dat men
kan
in Bijlage B
vinden.
is dus den 19 October
GRASDORP
I65I te Zwolle geboren en was den
JAN
overleden.
28 Juli 1693
De schilder WILLEM GRASDORP was zeker zijn zoon uit het huwelijk met
ANNETIEN JANS NIEU?'VENHUIS.
Maar hiermede
zijn wij van JAN GRASDORP nog niet af. Hoe het soms

overzicht

samen

gegevens
in twee

van werken m.oge blijken uit het volgende. De Catalogus
gaat met het beschrijven
in 1882 vermeldt op blz. 84
der Geschiedkundige
Overijsselsche
Tentoonstelling
in Oost-Iudische
inkt van GESINA TER BORCH. Door
onder No. 1199 ,Teekening
G. GRASDORP vegt tegen een viswijf tot
Zwol."
haar zelve hierop
geschreven:
Diezelfde

teekening

omschreven

als een wit en zwart

krijt gewasschene

op blauw
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F. MULLER & Co in 1904 geveild en
H. LUGARD te Deventer.
De omschrijving
was
aangekocht
GRASDORP
een
door
toen voorzichtiger
een
"MR.
vegt tegen
viswijf"
gesteld
aan GESINA TER BORCH,
latere hand bijgevoegd
"tot Zwol" en als toegeschreven
eigenaar in de gelegenheid
J. GR. Door den tegenwoordigen
doch' gemerkt
gete zien, bleek mij dat niet alleen in den linker onderhoek,
steld de teekening
27

papier

,,J.
vegt
door

X45 mM. werd door
door den heer H.

de firma

1ziet G. GRASDORP vegt enz., maar 7. GRASDORP
staat, maar beslist
dat "tot Zwol" thans reeds verbleekt, later
werd opgemerkt
enz. Terecht
werd
andere
hand
een
toegevoegd.
der figuren komt overeen met die van JAN GRASDORP.
De voorstelling

Gr."

de onbeholpen
hand van GESINA TER BORCH.
Op grond van een en ander trek ik zeer in twijfel, dat deze teekening
is van GESINA TER BORCH en schrijf haar toe aan JAN GRASDORP.
afkomstig
te Amsterdam
bevinden zich dertien teekeningen
In het Rijksprenten-kabinet
alle
hebben
GRASDORP.
aan
GERRIT
Bijna
betrekking op Zwolle.
toegeschreven
De

figuren

ten eenemale

hen stelt een gezicht op Zwolle voor op den achterkant
staat:
beste
van
GERRIT
GRASDORP
de
in
tijd
geteikend (koste mi f 2-0-0
"Zwolle
H. SMEEKS"
nu gelden
dat hij een
De vraag rijst wie was die H. SMEEKS? Van hem is mij,bekend,
Een

moet

missen

van

te Zwolle woonde en in verband met t
man was, chirurgyn in de Kamperstraat
en
meer
buurman
van JAN GRASDORP was.
min
of
c,
tijdgenoot
1 72
zijn sterfjaar
Van de andere
teekeningen
zijn slechts enkele, behalve van een onder.
Zwolle"
van de letters G. Gr. voorzien. Waar figuren
zooals
schrift
bij
"Kalkoven
komen zij geheel overeen met die van JAN GRASDORP. De
worden
aangetroffen
bereisd

rijst dan ook wie plaatste die G. Gr. onder die teekeningen?
omtrent het bestaan van een GERRIT GRASDORP
Het eenige besliste houvast
Maar in geen enkel vindt men in boven aangehaald
achterschrift.
mij bekend
stuk
te Zwolle wordt een GERRIT GRASDORP genoemd, zoo dat ik niet aarzel,
hoe dit dan ook moge geschied zijn, die GERRIT en die JAN voor een en denzelfden
vraag

heette hij wel voluit GERRIT JAN of JAN GERRIT. Men
te houden. Vermoedelijk
nam het toen en later ook nog zoo nauw niet met de namen.
De Heer DR. HOFSTEDE DE GROOT was zoo vriendelijk
mij een opgave te
die
en
ook
van onderstaande
verstrekken
schilderijen
nog wel aan
teekeningen,
JAN GRASDORP zullen moeten worden toegeschreven.
a. Schilderij op doek 14XI2 dm.
Prachtig vertrek, waarin een heer in aanzienlijke
tafel, bij een dame in wit satijn.
Vlg. J. C. WERTHER

Zeer fraai in de manier
Amsterdam

25 April

kleeding zittende aan een
van TER BORCH.

1792 No. 71.
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b. Schilderij op doek 23XI8 duim.
Officier zittende aan een tafel met een roemer
Vlg. als voren No. 12.
in het Rijks
c. De dertien teekeningen
18 X 24112 m.M.
d. Teekening
Loth en zijn dochters verlaten Sodom.

wijn in de hand.

prentenkabinet.
In waterverf.

24 Nov. 1896. No. 1058.
Vlg. A. J. NIJLAND, Amsterdam,
met O.-I. inkt 1.20 X 2.18 d.M.
Gewasschen
e. Teekening.
penteekening
Gezicht op Zwolle.
20 Nov. 1882 No. 82.
Vlg. DE CHEMEVIERES e.a. Amsterdam,
16 April 1893. No. 125.
Amsterdam,
II Juni 1889. No. 334.
Vlg. V. PAPPELENDAM e. a. Amsterdam,
met
inkt:
O.-I.
f. Twee gewasschen
penteekeningen
Het inzamelen van het koren en een valkenjacht.
Landschappen:
Vlg.

AKERLAKEN e, a.

P. DE HAAN e. a., Amsterdam,
9 Maart 1767, No. 684.
21 Oct. 1782. No. 2137.
Vlg. H. BUSSERUS, Amsterdam,
de
door
Zes
personen voorgesteld.
teekeningen,
maanden,
g.
Vlg. J. DOLENT, Parijs 17 Maart 1910. No. 65.
Vlg.

met de pen en O.-I. inkt:
teekeningen
De Zomer en de Winter. In de eene een heer en dame bij een fontein en
in de andere een juffrouw in een ijsslede, waarbij een heer op schaatsen.
1800. Amsterdam.
Vlg. GILDEMEESTER JZN., 24 November
h. Twee

i. Boekje

met

20 stuks

Amsterdam

Vlg.
Twee
penteekeningen
j.
Ruinen.

Bijbelsche
18 October

Geschiedenissen
1773. Omslag

met potlood.
K. No. 22.

O. L-inkt :

Vlg. Amsterdam
k. Vier Zinnebeelden

,
acht

17 Juli 1775. Kunst boek C. No. 44.
met pen en O. I. inkt.
Kst. bk. M. No. 42
1777 Amsterdam
Vlg. R. ASSUERI 10 November
In de veiling CAREL BORCHARD VOET, Dordrecht
18 Juni 1743, kwamen
van GRASDORP voor, waaronder
zijn eigen portret.
teekeningen
Ik vlei mij met het bovenstaande
onderzoek geen nutteloozen
tijdroovende

arbeid
schilders

verricht
van

te
een

GRASDORP gewonnen.

hebben,
GERRIT

al

heb

ik het toch

GRASDORP beroofd,

al geringe aantal Overijsselsche
des te meer heeft hierdoor JAN

BIJLAGE

A.

Ge30ren :.*
1646. 4 Juni.
en Gerritien
Cnif.
dochter van Engbert
Jansen
Grasdorp
Aeltien,
22
1647.
Juni.
en Swaentien Jans.
dochter van Jan Willemsen
Grasdorp
Petertien,
1647. 3 October.
en Gerritien
Grasdorp
Knijf.
W y b b e, dochter van Engbert t Jansen
October.
1651. 19
en Swaentien.
Grasdorp
Jan, zoon van Jan Wylle ms
1653. 12 Mei.
en Gerrityen
Grasdorp
Jansen
`'Vyllem, zoon van Engbert
Knijf.
1664. 24 Juli.
en Grietien
zoon van Engbert
Veenemans.
Grasdorp
Joannes,
1670. I9 Januari.
en Annichien
Jansen
Janna, dochter van Jan Grasdorp
vanNieu°wenhups
Octoker.
1678. 15
en Annetien
van NieuWenhys.
zoon van Jan Grasdorp
Willem,

s

Gehuwd :
1646. Ingeschreven Martius 1646. J a n W I I I e m s e n G r a s d o r p, jong gezel, van Swolle
ende S w a e n t ij n J a n s v a n d e r W o r p, jonge dochter, van Campen. Gehuwd den
5 April 1646.
jonge man, A n n I g I e n J a n s
1669. Ingeschreven den 13 Martii I669, Jan Grasdorp,
N i e u w e n h u i s, jonge dochter, in de Nystraet.
Getrouwd den 27 April 1669.

BIJLAGE

-

- 10.
AELTIEN
''' 1646

______________

B.

WILLEM GRASDORP

______

WILLEM
(executeur van Stads bevelen)
in 1657)
X
NN '
20.
VEENEMANS
,,
--GRIETJEN X
JAN *)
WILLEM
I
X5
JOANNES
1664
WILLEM
1653
SWAENTIENJANS V. D. WORP.

JAN
X N.N.
ENGBERT
ENGBERT
XX
GERRITIENCNIF
X
WYBBE
I647
1647

PETERTIEN
1647

_________
*) scbilder.

JAN
1 6s 1 - 1693
X 27 April 1669
ANNIGIENJANSNIEUWENIiUIS,
-- . JANNA
WILLEM )
geb. 1670
geb. 1678

De

Schilder-dichter

Bernart

Vollenhove.

DOOR
DR. H. J. A. RUYS.

toe bekend was overBERNART VOLLENHOVE
)ETGEEN tot nog
den
betrof meer
schilder dan den dichter. Het uitvoerigst
, over hem schreef G. P. ROUFFAER in Oud-Holland
1), die
'
kon
maken
van
wat J. NANNINGA UITTERDIJK
gebruik
in
het
Archief
voor Nederlandsche
medegedeeld
had
en van de gegevens die te vinden
.Kunstgeschiedenis2)
waren in het testament van BERNART VOLLENHOVE en zijn
; vrouw, door J. I. VAN DOORNINCK afgedrukt in de Bij.
van Overijssel,.3)
tot de geschiedenis
In het kort samengevat
kwam ROUFFAER tot het resultaat "dat BERNHART
VOLLENHOVE t 1629 geboren werd, leerling van SALOMON KONINCK was, tweemaal trouwde, uit zijn eerste huwelijk vijf kinderen had, den 24en Oct. 1672 zijn

dragen

eed deed

als gildemeester
en den t3en April I6gI 1
van het Kamper St. Lucasgild,
als
van Kampen,
nog leefde,
gewezen Burgemeester
gewezen Schout van Kamper1) Vier Kamper schilders.rde Jrg. 1887,bIZ.295 e. v.
bIZ.276 e, v.
2) 2de Dl. Rott.
3) 8e DI. Zwolle 1886, blz. 154 e, v.
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was met vrij groote zekerheid
Ook zijn geslachtslijstl)
veen, schilder en dichter".
authentieke
van hem bijeenbrengen,
kon
stellen.
ROUFFAER
vast te
schilderijen
9
terwijl hij er bovendien nog 4 met vrij groote zekerheid aan hem toeschreef. Ter aandie ROUFFAER niet schijnt gekend
te
wijzen we nog op 2 schilderijen
E. W. MOES vermeldt n.l. in zijn Iconographia
portret van
Batava2) een
den
heer
VOLLENHOVE
PFEIFFER
te
"B.
1658", bij
JOHANNES V., onderteekend,
onderteekend
"B, VOLLENHOVE I69I", in het GeschiedLeiden; en een zelfportret,
vulling
hebben.

te Zwolle. Het getal
Museum
Overijsselsch
kundig
worden. ROUFFAER vond
dus van 13 op 15 gebracht
In den
LEMKER
de
te Kampen.
Wed.
F.
van Mevr.
slechts 5 schilderijen van
zameling komen daarentegen

authentieke
kan
schilderijen
6 schilderijen in de collectie
dezer verauctie-catalogus3)
V. voor: het door ROUFFAER

ontbreekt.
vrouwenportret
Hij gist verder dat er een andere, en dat wel oudere schilder B. V. VOLLENHOVE
terecht. Zijn vermoeden wordt misschien versterkt
zou geweest zijn en waarschijnlijk
door het feit dat het Zwolsche Museum in 1888 een schilderij heeft aangekocht,
door "B. VAN VOLLENHOVE",
van MARTEN BOEDEKER, geschilderd
een portret
beschreven

een ouder portret?).
Van BERNART VoI.LENHOVE's letterkundig werk kende men tot nu toe slechts
het eenige dat ook VAN DER AA in zijn
te Tranziane",
"Broedermoort
zijn treurspel
Woordenboek
terwijl J. NANNINGA UITTERDIJK zijn artikel
vermeldde,
Biografisch
voor Nederlandsche
met de woorden besloot
in het Archief
Kunstgeschiedenis
als
een
niet
dichter bekend"
was
reeds
VOLLENHOVE
onverdienstelijk
"BERNARD
naar

van de Vereeniging tot Beoefening
en Mededeelingen
en in 190? in de Verslagen
een
en
van Overijsselsch
Geschiedeniss)
gedichtje van hem meedeelde.
Regt
Het loont misschien de moeite iets meer over BERNART VOLLENHOVE te weten.
In het volgende is een en ander, al is het nog niet veel, bijeengebracht,
1) Met enkele door mij gevonden gegevensvermeerderdis deze aldus:
ARNOLDUS
VOLLENHOVE,,
burgem. v. VOllenhoveen GESINAALTEN.
.-/'---Uit het Ie huwelijk5 kinderen:
V.
BERN ART
V.
JOHANNES
Schout v. Kamperveen.t 1707.
huwt:t
JOANNES,
VAN
KRUL
Ii. Burgem. ROEDOLF
19 Sept. 1655 HENDRINA
KALSBEECK.
BRAEM
167o ELISABETH
huwt
'
GEERTRUIDT,
'
i 2.2. 30 Sept. 1688, Mr. LUBB.
,)
t
WATERHAM.
(v
.
SPEEK.
ELISABFTH (i664-I8 Jan. i73o)huwt1692HUIBERT
ARNOLDUS.
HENDRINA (1674-1707), huwt c. I700 JACOBVEENE.
2 kinderen, JOHANNES
en BERNHARDUS.
,
2) De II (Amst. 1905)blz, 546 en 547.
3) De veiling had plaats te Kampen, 7 Juli 19°8. De catalogus werd mij ter inzage gegeven door
Prof. Dr. H. OORTte Leiden, nakomeling van BurgemeesterFRANS
den nazaat van B. V.
LEMKER,
4) Vereenigingtot Beoefeningvan OverijsselschRegt en Geschiedenis.AanwinstenvanBibliotheek,Archief
en Museumin 1888,blz. 7.
6) 25e Stuk, 2e Rks. Ie St. 19°9, blz. 89.

162
waarin

de

vens

dichter

naar

wat meer

werk

uit

voren
van

treedt

en dat, gevoegd

bij eenige gegehet vroeger
tijdgenooten,

enkele

letterkundig
zijner
geput
over hem bekende aanvult ot bevestigt.
Allereerst
dan zijn geboortejaar.
ROUFFAER stelt dit op t 1629, J. NANNINGA
UITTERDIJK op 1633, de laatste echter zonder te vermelden
op welken grond.
omdat dat hij
moest
een
dan
ROUFFAER
1633 aannemen,
geboortejaar
vroeger
voor de moeilijkheid
kwam te staan dat B. V. op 15jarigen
anders
leeftijd de
van zich zelf en van zijn vrouw zou geschilderd
hebben, aan welk beportretten
zwaar ROUFFAER echter zelf schuldig is, doordat hij foutief uit den inventaris van
overnam:
V.'s testament
"Mijn en mijn huysvrouwen
(i, e. zijne eerste vrouw)
in den jare 1648 door mij selfs gedaan" 1); want er staat niet 1648
De
dateeren dus integendeel
uit schilders laatste
bewuste schilderijen
1684.
Een gedicht2) van JOHANNES VOLLENHOVE, den bekenden
Haaglevensjaren.
dat
het
broeder
van
schen predikant-dichter,
BERNART,
bevestigt
geboortejongeren
BERNHART
aan myn' broeder
inderdaad
1633 is. In zijn,,Geboortegroet
jaar
conterfeitsel
maar

VOLLENHOVE",

gedateerd '7

7

van Herfstmaant

1677, zegt hij:

Terwylge een' ringk nu sluit
Van viermaal ellef jaren,
blijkt dat V, in 1677 44 jaar was. Op ig jarigen leeftijd, in 1652, vinden
als student aan de Utrechtsche
hem
Vermoedelijk
ingeschreven.
Hoogeschool
wij
Trok de schilderkunst
hem misschien meer aan? In den
is hij niet gepromoveerd.
van SALOMON
inventaris
is meermalen
sprake van schilderijen
bovengenoemden
waaruit

daarom
dat hij diens leerling geweest is. Deze
CONING. ROUFFAER vermoedt
wordt
weder
door
bewaarheid
enkele regels uit een gedicht 3) van den
veronderstelling
vriend van de beide
ARNOLD MOONEN, den jongeren
Deventerschen
predikant
van Zwolle en ook te Kampen bekend, getiteld : "LykgeV.; geboortig
den
Heere
BERNHART VOLLENHOVE" van 1694, uit welke dateering
van
dachtenis
we tevens het jaar van zijn dood, 1694, leeren kennen.
'
Hoe vaert 'smans geest op doek en tafereelen,
Daer hy den voet van Koning houdt, uit speelen ?
Zyn brein braveert de geestige natuur,
En schildert die met haer veranderingen
In 't onderscheit van nimmer telbre dingen.
in zijn leven gekomen te zijn.
I6y
schijnt er eenige verandering
Ongeveer
was
met
eerste
HENDRINA
KRULS 4) gehuwd, uit
1635s
zijn
hij
ig Sept.
vrouw,
1) Oud-HollandV. bIz. 297.
'
Po6zy (Amat, 1686),blz. 201.
2) J. VOLLENHOVEN'S
MOONENS
blz.
A.
389.
Poezy. (Amst.-Utr,1700),
3)
4) De bibliotheek van de Maatsch,der Nederl.Letterk. te Leidenbezit: Bruiloftbedtvan Monsr.BERNART
en Juffrouw HENDRINA
VOLLENHOVE,
KRULS,verzaamtin den Houwelijkenstaat den XIX van Herfstmaant,
1655,(Steenwijk 1655.)

broeders
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had, 2 zoons en 3 dochters. In I6? trouwt
huwelijk
hij 5 kinderen
hij
2de
vrouw
ELISABETH
BRAEM. Vrij zeker dat hij v6or 1671 voor zich en zijn
zijn
den kost heeft moeten verdienen.
Twaalf der vijftien van
gezin met schilderen
hem bekende
althans
van
v66r
dateeren
schilderijen
1670. ELISABETH BRAEM,
welk

van

was bemiddeld.
Na dit jaar zien we hem in allerlei
afkomstig,
Rijnsburg
functies
werkzaam.
openbare
De jaren 1672-1674
waren noodlottig
voor zijn woonplaats. Kampen leed
toen zwaar onder den druk der Fransche bezetting. Ook VOLLENHOVE kwam er niet
heelhuids
af; zijn vrouw moest in 1674 een gedeelte harer bezittingen verkoopen 1).
de Prins, nadat de Fransche troepen waren afgetrokken,
den lenMei
en hopluyden"
1674 bij provisie 8 burgers van Kampen tot regenten
aanstelde,
behoorde tot die acht ook BERNART VOLLENHQVE 2). 24 Oct. 1672 had BERNARD
VOLLENHOVEN (Scholtus s van Camperveen)"
van het
den eed als gildemeester
Evenwel,

toen

Kamper St. Lucasgilde
gepresteerd.
1678 is hij Gecommit3) Sedert 2 November
teerde ten landdage van Overijssel 4),
in 1681 Gecommitteerde
Raad ter AdmiraIn
in
liteit te Amsterdam
hem
noemt
V.
1677
JOHANNES
zijn "Geboortegroet"
5).
der stadt Kampen"
en ARNOLD MOONEN'S "Lykgedachtenis"
is ge"Burgemeester
aan
den
en
Kamener
stadt
der
wijd
"Burgemeeester
Kampen":
Dan hoort de Stadt, hoe d'eedle burgerliefde
Zyn ingewant en hart en geesten griefde,
Sint hem de zorg, van Willem toebetrout,
Gebood stadts recht en keuren voor te spreeken
En met zyn tong te straffen lantgebreken,
Een tong, die zich tot ieders nut ontvout.
.
ook de dichtkunst
Al vroeg schijnt hij, naast de schilderkunst,
beoefend te
2de
toch
hebben.
van
VOLLENHOVE'S
maakte
ARNOLD
Bij gelegenheid
huwelijk
MOONEN een huwelijksgedicht
ter
"ELIZE, Herderszang,
en
ELISABETH
en
haalt
VOLLENHOVE,
Joffrou
BRAEM" 6)
beider jeugd op:

bruiloft
daarin

van BERr HART
herinneringen

uit

Toen 't Vollenhoofsche strant uw eerste en kuische min
Verheugt aenhoorde, toen rivieren en waeranden,
Medoogende in uw' druk, en vette korenlanden
Met velt- en zeegediert weergalmden op 't geluit
En liefelyken toon van uw besnede fluit.
1) De door ROUFFAER
dienaangaandemeegedeeldeacte (Oud-Hollandblz. 296) lijkt mijzeeronvolledig.
2) Bijdragentot de Geschiedenisvan Overijssel,nde dl. 2e ser. ie dl. (1896)blz. 181.
3) Bijdragentot de Geschiedenisvan Overijssel,2e dl. (1875).blz. 60.
GeslachtkundigeAanteekeningenten aanzienvan de Gecommitteerdenten Land4) J. VANDOORNINCK,
dage van Overijsselzedert i6io-y94 (Deventer. 1871)blz. 531.
6) Alg. Nederl. Familieblad 1883-'84, no io8. bl. 5.
6) PoLzy blz. 73 e. v. In de OverijsaelscheAlmanak van 1855(2ce jrg.) blz, 247 e. v. wordt een brief
aan G. BRANDT
van ARN.MOONEN
meegedeeld,waarin hij schrijft over VONDEL'S
ingenomenheidmet dit gedicht en gewag maakt van zijn bekendheid met de beide VOLLENHOVE's.
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't Gedenkt me noch (en nooit zal my die dagh vergeeten,
Al waer ik by den Nyl of Donaustroom gezeten)
Hoe gy, noch glat van kin, op uw heer broeders spoor,
U lustigh hooren liet het gansche Drostampt door.
Mecenas Sloot, geleert in vonnissen en schiften
En toetsen, schiep vermaek in uw verheve driften,
Waerdeerende den zin en zwier en maet en klank
Hy moedigde uwen lust in 't Nederduitsch gezangk.

aan ),Drost en Edelen van Vollenho, en
zijn treurspel
Schepen en Raat derzelve stede", waaraan hij "door geboorteBurgermeesteren,
verbonden"
recht sterkst...
was, opdraagt,
hoopt hij op eenige aanmoediging
"om
van tyt, dat de schilderkunst
kan missen, te besteden
nu en dan het overschot
Als

hij

in

.

1661

der Poezye."
der Poezye"
ook opgeleverd
de "dienst
moge hebben, veel is het
bestand
is
den
niet, dat tegen
Zijn letterkundige
tijd
gebleken.
nalatenschap (als
zal
zeker
we het zoo mogen
noemen)
omvangrijker
geweest
zijn. Misschien
ook
uit
het
Grieksch
want
MOONEN
treurt
heeft hij
vertaald,
bij VOLLENHOVE's
ten dienste
Wat

als Grieksch gedicht beminnen." Alles
"Die 't Nederduitsch,
klein
en
komen
we,
groot, tot I I gedichten,
zijn treurspel mee
genomen
van de jaren 1656-1693.
dateerend
inbegrepen,
met de Muzen

dood

samen

zijn ook zijn beste en opgenomen
Zijn beide als eerste bekende gedichten
van beter en slechter gehalte:
in "Klioos
Kraam" I), een verzameling
gedichten
en
naast
HOOFT
HUYGENS
H.
BRUNO, H. GALAMA en SIB. VAN
VONDEL,
van 1656 of 1657: "Heilige
GRIETHUYSEN. Zij; dagteekenen
over de
Gedaghten
Jesus Christus", een vrij lang gedicht, waarvan sommige
aan VONDEL opwekken,
het begin hem zelfs zeer
verre herinneringen
gedeelten
van nab?j gevolgd is:
O Ghy! die in de hoge hemelen
.
Hebt uwen zetel vast geplaatst:
Daar vlam door vlamme wort gekaatst
.
En duizent duizent Geesten weem'len,
Daar Cherubijnen, nimmer moe,
En Serafijnnen nauwi?ks veilig,
Steeds zingen heilig, heilig, heilig
Den top der Majesteiten toe.
Geboorte

Tot

van onzen

het

einde

Heere

toe,

hier

wat

minder

goed, al zouden we gaarne enkele platte
aldus beschrijft:
den stal van Bethlehem

regels

daar
eruit

wat

meer, blijft het gedicht
willen missen, b.v. %vaar hij

Men hoort' er os en ezel ronken,
Op dat wij prachtig moghten pronken
Op hemeltronen diep in 't gout.
vol
Klioos
verscheiden
Gedichten.2e Opening, Leeuwarden
1)
Kraam,

blz. 303 en 354.
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Heere
ende

bundel voorkomt,
heet "Uitvaart van den ...
Het tweede, dat in dienzelfden
Werwalter
des
Toe
Vollenhove,
JOR. ARENT SLOOT,
Nijerval,
Drost-Ampts
een
den
dood
der Heerlijkheit
van
treurzang
bij
etc.",
zijn JeugdCuinre,

Maecenas ;

SLOOT,

.

Die 't silver van sijn gryse haren
Tot veeler ;best in 't moort-jaer 1) droegh,
en betreurd

stierf,

zoodat

VOLLENHOVE moest

klagen:

Wie sal voor 't heyligh Recht nu zorgen
En waken, nimmer wakens moe ?
Hij voegde er een grafschrift aan toe, puntig als een van HUYGENS.
van hem in een dergelijke verzameling
Uit het feit dat we twee gedichten
dat die twee toentertijd
niet zijn eenige
magen we veilig opmaken
aantreffen,
als
laat
staan
bekendheid
dichter
zal hij toen
waren,
zijn eerstelingen:
eenige
allicht toch wel gehad hebben. Van ongeveer dienzelfden
tijd, iets later, dagteekenen twee afzonderlijk
over de doot van....
uitgegeven
gedichten : 2) "Tranen
te Vollenho den
overleden
JOR. KOENRAAT VAN ITTERSUM? zone tot Nijenhuis,
van

Herfstmaant

(Campen
20 van

bij G. L.
Louwmaant

10.

LAMBERTSZ 1656) onderteekend
des Geloofs,
,,B. VOLLENHOVE 19-29
1656"; en "Triomfe
over de doot van....
AGNIS BENINGA, Dochter toe Grimmersum
en Doornum
Wede. van JOAN VAN ECIITEN, overl. te Vollenho,
30 van Winterm.
1656"

aldus

1656" (Campen,
van Herfstmaand

bij
Ao.

G.

weder: B. VOLLENHOVE,
OOSTENDORP) 1657, onderteekend
t657, in welk laatste gedicht hij de komst van den dood

beschrijft:
Men zaghze zo het ronde jaar braveren,
Zy klopte klene en grote huizen aan;
Wie was zo sterk die heur kon tegenstaan?
Zy ging de stout' heur forsse moet verleren;
Zy quam op 't lest in Echtens zale pralen,
Strax look van schrik Vrouw Agnis d'oogen toe,
Terwijl de zon van zyne daghreis moe
Zyn gouwe pruik in 't West ging onderhalen,
En dan aan 't slot:
Nu zweeft haar ziel by zaal'ge Serafijnen,
Zo diep in t gout van 't alverqwikkendt licht;
Voor welker glans de glans der zonne zwicht,
Wier vonken doof by sulken vlamme schijnen.
In 1661 verscheen

hij

naar

Broedermoort
zijn treurspel:
de stof
uit een
putte

te Tranziane
Indisch

3), waarvoor
verhaal
gevonden

eigen
zeggen
1) Het pestjaar 1656.
2) Beide in het bezit van de Bibliotheekder Maatsch. der Nederl. Letterk. te Leiden.
AELTSZ1666, 80 en 40 . Zie hierover: J. A. WORP,Geschiedenisvan het Dramaen
3) Amst., bij HERMAN
van het tooneel in Nederland, I (Gron. i9oq.)blz. 305.
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in VINCENT LE BLANC'S Voyages fameux (Paris 1649) door J. H. GLAZEMAKER uit
valt niet veel goeds te zeggen. De
fransch
vertaald 1). Van het treurspel
maar eentonig,
en
niet vrij van bombast
verzen zijn vloeiend
en regelmatig,
is
stof
een
uit
met
De
weinig dichterlijke
gedachten.
zijn omgeving
overlading,

het

als ook van opUit een oogpunt van compositie,
tijd gerukte
geschiedenis.
voerbaarheid
heeft het zoo goed als geen waarde. Alleen in de reien, verdeeld in
en slotzangen
komen
regels voor, waaruit de schilder
tegenkleurige
zangen,

en

spreekt.

Zoo in de Rey

Of wat verder

van Jofferen :
De vorsten, midden in den drang
Der Priestren, daar hun zegelof
Verciert des Vaders Vredehof.
Men cier de witte zyde keurs
Met eenen gordel van veel kleurs;
Daar beelden door geweven zyn
Van perle, gout en roo robyn.
op, in dezen zang:

Wie zagh ooit zooveel purpers blaken,
Root gout en zilver en scharlaken,
Robyn, turkois, en blaau saffier,
Gelyk wy hier?
.
Wie zagh ooit tempels zoo stoffieren
Zoo heerelyk Godt Duma eeren,
Met lofzang in zyn heiligdom.
Bazuin en bom ?
Karbonkel, parel, vorstlyk hulsel,
En zilverlaken en vergulsel,
Blonk door elckander glans by glans
Geen oogh had kans,
Om tegens zulken gloet te kyken
Waar voor de zon te rugh most wyken
Indien hy by den lichten dagh
Dit flonkren zagh.
en den tegenzang
laatste
in., de
Rey van Joneren;
Maar flus als weer de zon ten reie gaat,
Op 't lonken van den blyden dageraat,
Verciert met gloet en glans en root gewaat,
En op zyn wagen
Ter kimme uit rydt, op 't voortreen van den glans
Der morgenstarre, omvlochten met een krans,
En houdt haar spoor rondom den oppertrans,
Met gout beslagen.
Naar tijdsorde volgt dan het gedicht:
"Op de Titelprent van het Verwarde
beschreven

door

PETRUS V ALKENIER" 2), waar

hij

uit

eigen,

spreken kon:
1) Vermaarde Reizen. Amst. 1649.
't VerwerdEuropa. Amst. 1672; 2de druk Amst. 1675.
2) P. VALKENIER,

droeve

".

Europe,
ervaring
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Al kan de nazaet niet geloven,
Dat Vrankryk zooveel steen kon roven,
Vertrappen, plondren, wyt en zyt
En schenden, in twee maenden tydt....
Ook zijn broeder JOHANNES schreef voor hetzelfde werk een lofdicht, maar
wat minder goed dan dat van BERNART.
Van 3 jaar later, van 1678, is het door J. NANNINGA UITTERDIJK uitgegeven.
EVERHART RAM Med. Dr. Burgemeester
der stadt Campen
van ...
"Jaergetijde
heel

den 2

enz.

geviert
onderzaten".

Febr.

die

1678",

"waekt

en

draeft

en slaeft

tot heil

der

Dan noemen we weder een afzonderlijk
"Ter Bruiloft
uitgegeven
gedicht:
MARIA REYNIERS 2)
van JOSIAS INGELBRECHTS, en Joffrou MARIA REIJNIERS.
kind van JOANNES
was het oudste
zoo
REYNIERS, Amsterdamsch
magistraat,
nauw met BERNART VOLLENHOVE bevriend, dat jiOIiANNES V. toen REYNIERS
maanden

1681,

slechts

enkele

na

het huwelijk
zijner oudste, stierf,
een
aan
broeder
over
dien
dood te zenden.
zijn
troostdicht 3)
gevoelde
in den Rou, over de
Uit 1684 dateert weer een rouwklacht:
"Lindenhorst
Mevrou JUDITH VAN ISSELMUIDEN, Dochter van de ROLLEKATE,
van .. ,

8 Dec.

behoefde
doot

Douari?re

wijlen...

Drostampts
een vrijwel

KOENRAET
overl.

NVILLEM SLOOT, in zyn leven Lantrentmr.
des
Vollenho den 1 ...
van Zomermaent
1684",

binnen

Vollenhove,
is in de "Nederduitsche
waardeloos
gedicht, dat opgenomen
Mengelvan kleinere en grootere, meerendeels
dichten" 4), een I8de eeuwsche verzameling
Mede is hierin opgenomen zijn bruiloftslied5) bij het huwelijk
onbekende,
gedichten.
van zijn dochter GEERTRUIT: "Bruiloftsliet voor LUBBERTUS WATERHAM, der Rechten

in den EchtenGEERTRUIT VOLI,ENHOVE, vereenigt
staat in Mastebroek,
30 Sept. 1688", een luchtig en onbeduidend
huwelijksvers,
WYER BEELTSNYDER, Overl. binnen Kampen, 29
en ook zijn "Grafschrift
van ...
van Loumaent
1693 6).
Met dit laatste zijn we reeds aan het eind van hetgeen we van BERNART
Dokter

en Advokaet,

en...

VOLLENHOVE hebben kunnen vinden. Erkend
is, te weinig haast om ons een oordeel over

moet

worden

hem te vormen.

dat het al heel weinig
Maar wat er ook van

zal eenigsmoge zijn gegaan nog eens, zijn dichterlijke
nalatenschap
de
zins omvangrijker
waarde
van
het
overgeblevene
geeft geen
geweest
zijn
in
het
te
VOLLENHOVE
verlorene
betreuren.
BERN
ART
middelmatig
Gelijk
aanleiding

hem verloren

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Amst. 1681. 40. Een exemplaaris in de Bibl. van deMaatschderNed. Letterk. teLeiden.
J. ELIAS,De Vroedschap van AmsterdamII (Haarl. 1905)blz. 846.
Po6zy,blz. 322.
Nieuwe Verzamelingvan NederduitscheMengeldichten.Amst. 1727. Blz.
Ibid. Blz. 203.
Ibid. Blz. 2°7.
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dichter. Doch zooals hij
was, zoo was hij ook een zeer middelmatig
in de geschiedenis
onzer letterkunde,
vooral in den tijd der nabloei :
en
hun
te
met
lezen
verzen,
zijn
geijkt
eentonig rythme, de eene
gemakkelijk
dichter in zijn werk gelijkend op den ander, hoogdravend
meestal, zonder eenvoud
zijn schilderkunst
zijn er zoo velen

met slechts hier en daar enkele oogenhartstocht,
innerlijken
altijd en zonder
van innerlijke verheffing. Deze laatste zijn ook in VOLLENHOVE's poezie
blikken
meenen we heel verre sporen van
wel te vinden
en in die goede momenten
VONDEL's invloed waar te nemen. Naast zijn broeder JOHANNES verdient BERNART
een zij het ook heel bescheiden
plaats onder de ,,dii minores" onzer dichters. Afgezien van zijn waarde als dichter echtei, is hij een merkwaardige
figuur omdat we
van
en
Poesis"
in hem weer dat eigenaardige
"Pictura
samengaan
zien, dat al
van ouds

en telkens

weer opnieuw

in de geschiedenis

onzer litteratuur

terugkeert.

Het

van

Dagboek

een

Staatschen

Pommersch

dienst,

Officier

in

1667-1678,

DOOR
VAN

EDUARD

BIEMA.

II.

die Franzosen
mit 4 à 500
u. nahmen 't Huys Poedroy 1) ein,
stund von Heusden an der
anderthalb

EN 29 [Augustus]
man bey Heusden
ist

ein

Hausz

kahmen

Maasz
gelegen, den Obristen KIRCPATRICK 2) so damals
I gouverneur
in 's-Hertogenbosch
war, zustandig.
Den
die
feinde von den unsewurden
I
31. Aug.
rigen

wieder

darausz

Desselben
u. noch

drey

Soldaten

von unser

geschlagen
3).
kam
der
Leutenant
tages

Compagnie

nach

Heusden

Fahnrich

und brachten

eine

1) Poederoyen is de heerlijkheidin den Bommelerwaard,dicht bij Tiel en heeft eene oude geschiedenis,
die nauwkeurigbeschrevenis in het AardrijkskundigW oordenboekder Nederlanden,door A. _),VANDERAA.
in Neder.
In 1634 kwam het in het bezit van WILLEM,Graaf van Nassau-Siegen,,?eneraal-veldmaarsch,-ilk
landschen dienst, Gouverneur van Heusden en Sluis. Hij overleed den 18 Juli 1642. ZijnegemalinCHRISTINA,
Gravin van Erbach, die den 6 Juli 1646te Culenborgoverleed,verkochtPoederoyenin 1645aan G. R. WIJDEItHOLT?
en diens kinderen deden het in 1651over aan den hier genoemde overste JOHAN'KtRCKPaTRtcK
die, zooals
wij zien, gouverneur van den Bosch was. Hij verving als zoodanigsedert 1670den Prins vanTarente. Wellicht
bestaat er verwantschap tusschen dezen Overste en JOHNKILPATRICK,
ook CHILPERICUS
genoemd,die als
Schotsch kapitein in dienst der Staten trad en in den slag bij Nieuwpoortsneuvelde. JOHNKIRCKPATRICK
overleed in 1684. Hij liet eene kleindochterna, geboren uit het huwelijkzijner dochter ANNASOPHIA
metden
Graaf KILLYen ANNAERSKINEgeheeten, die onder beneficie van invcntaris bezit van Poederoyenheeft
en den schrijvervan het
genomen. Vermoedelijkbestaat er wel verre verwantschaptusschen ANNAERSKINE
was volgens BURK1;'s
KIRCKdagboek. JOHN KIRCKPATRICK
peerage vermoedelijkde zoon van Sir THOMAS
of CLOSEBURNE
PATRICK
en diens tweede vrouw BARBARA
S'IEWART
of GARLIFS.Als tweede zodn uit het
tweede huwelijkging hij zeker fortuin zoeken op het krijgspadin de Nederlanden,.Zijn kleindochterdroeg den
naam ERSKINE,omdat haar vader tot den tak der ERSKINE
behoorde, die graven van Mar en Kellie waren.
was sinds 1639chef van een regimentSchottenin Staatschendienst. Den 12April
2) JOHNKIRCKPATRICK
1672 werd hij benoemd tot Sergeant-Majoor-Generaal.Na zijn overlijdenin 1684 ging zijn regiment over aan
RARTHOLD
BALFOUR.
3) D'ontroerde Leeuw, pamphlet No. 10526. K. B. vermeldt sub i Sept. 1672.Is de Velt-marschalck
WIRTSmet eenige Troepen getrocken uyt Gorcum, naar het Huys te Pouroyen, 't welckde France hadden
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wir das gewehr luden, wir aber gingen zu fusz jeder mit
desz Abents ausz Heusden u. nachdem wir VlS?men passiret, blieben

mit auff welcher

Karre

ein Flint

noch

ubrige von der nacht zu Vucht, ist ein dorf 4 stund von der Stadt gefruhe gingen wir von dar u. brachten
das Gewehr
legen. D. I Sept. morgens
des
u.
wol
in
's-Hertogenbosch.
glticklich
wir

das

alles Volk auff dem
gehalten
bey welcher
ward.
genant gezehlet
Papenbril 1)
des Hertogenbosch
der
tag auff welchem
2) von dem Prinsen
d. War
dan Alle stuck Canon
ist erobert worden zu welchem andencken
Orannien
z 5. Ward

D.

eine

Reveue

Casteel
von

umb die Vestung zu 9 Uhr des Abents gelbset wurden 3).
zu lernen bey M. JOHAN
October
d, 4/14. Fing ich an die Perspectiven
TURNHOUT.
so wol reuterno
October
ward die ganze hollandische
Garnison
D.
ins
auff
unterFussvolk
dem
alsz
gemustert
Hertogenbosch
Papenbril
dragoner
ausz dem Hage auch
der selbe war von
war mein Vetter
dessen
gekommen,
rund

dem

war d.
VON LANGERAK 4) ersuchet gegen des Printzen Geburtsdag,
een feuerwerk zu machen weil er ein guter tcuersmaker
war. Mein Vetter

herren

Nov.,

gefortificeert, en bezettinge daar in gelegt; waar van haast Meester wierd, krijgendedaar eenige Gevangens;
de rest retireerden naar Bommel ;en terwijl de onse hier besig waren, trock het Garnizoenvanden Boschvoor
Crevecoeur om te beletten, dat van daar geen assistentiesou gesonden worden na Pouroyen; 't welck bij de
onse eenigen tijd is in bezettinge gehouden, doch daarna gedemolieerten laten opspringen.
1) Papenbril. Deze versterkingwerd in 1657 gesticht en ter eere van den Stedebedwinger,Frederik
Hendrik genoemd. Echter is zij niet algemeen bekend onder dien naam, evenmin als onder dien van Willemen-Maria-Schans. Den naam van Papenbril, of enkel den Bril, wordt toegeschrevenaan haar vroeger doel,
om de Spaansch of Roomsgezindeinwoners van 's Hertogenboschin bedwangte houden.
2) 's Hertogenboschwerd bij de nadering der Franschen troepen in 1672in staat vantegenweergebracht.
Zelfs geld zond men daarvoor uit den Haag. De graaf VANSCHELLARD,
een Duitschkolonel,kwammet eenige
Spaansche troepen in de stad; ze werden door de Staten van levensmiddelenvoorzien.De Schans, Engelen
en ook Crevecoeurwerden door TURENNE
ingenomenen daardoor was den Bosch van Holland afgeslotenjde
Franschen hadden zich kort voor de stad gelegerd, doch waren weer spoedig afgetrokken,zonder iets tegen
haar te ondernemen. Op 29 Juli waren ze reeds opgebrokeii.
Ook in 1673 vreesde men een beleg en op 22 April van dit jaar bezocht WILLEMIII persoonlijkde
stad om alles te surveilleerenwat op eene eventueele verdedigingbetrekking kon hebben.
3) Den 17 October 1672 werd door den Prins te Gouda een grooten krijgsraadbelegd met de hoofdaanvoerders van het leger. Als gevolg daarvan werden op 26 October en de volgende dagen van Rotterdam
en Gouda per scheepsgelegenheideen groot aantal bereden troepen en ook eenige regimentente voet naar
de Brabantsche landen getransporteerd. De Prins verzameldedeze afdeelingenin de omgevingvan Breda en
trok met deze vervolgensnaar het land van Luyk, zoodat het oorlogstooneeldaarheen verplaatst werd. Zie
d'ontroerde Leeuw, ie deel, bl. 51. Pamfl. No. 10830.K. B.
HENDRIK
zoonvan GIDEON
VANDENBOETSELAAR,
4) Met den llerr van Langerak is bedoeld FREDERIK
Baron VAN DEN BOETSELAAR
en van LOUISEVANCLERMONT
D'AMBOISE.
Hij werd in 1671van Majoor tot
Kolonel bevorderd en in 1672 door WILL>;MIII naar den Bosch gezonden om den gouverneurJOHAN
KIRCKPATRICK
bij het in het vooruitzichtzijnde beleg bij te staan. Later bereikte hij den rang van Brigadier
onder GODARDVANRHEDE,Heer van Ginckel,vocht hij den m Augustus 1674 bij Senef, waar hij dapper
FERF.NS.
strijdende sneuvelde. Hij was gehuwd met JULIANA
In 1671 stond zijn regiment Cavalleriehalf op Holland en half op Utrecht, in 1672 op Zeeland en in
DETRUCHSES,
1673 alleen op Holland. Na zijn sneuvelenkwam het onder den kolonel WOLFCHRISTOFFEL
Baron van Waldenburg.
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nam

es

Hause

an, so dasz
war liesz ich

man

und weil ich bey ihm im
anfing daran zu arbeiten
mich auch dazu gebrauchen.
Also arbeiteten
wir bisz den
abent durch ung13k unser werk in brant ging wobey ich

10 Nov. auff welchem
dan jammerlich
verbrant
hernach

ward

Mein

starb.

imgleichen

auch

unser

Vetter

war

Fahnrich

der auch zehen

auch

ein weinig an den
Tage
(Wartensleben)
doch ward balt genesen. Also bait nach des Fahnrichs
Handen
verwundet
Todt
mich zu selbiges Employ
schrieb mein Vetter an den Printzen u. recommendirte
schrieb er auch an den h. VON LANGERAK, welcher damals eben beim
imgleichen
so das d. H.
mir das
von Charleroy befahnlein zusagte, weil er aber mit dem March u. Attaquirung
k6nte
die
Commission
noch
nicht
war
folgen.
schdfftig
1673 January.
Bey die acht wochen lag ich zu bette weil ich im Angesicht,
war. In die
an Kopff, Hdndeii,
Armen, beinen u. fussen sehr schwer verwundet
8te woche aber konte ich ein Wenig ausz dem Bett kommen u, in die zehende
war

Printzen

Woche
nach

u.

auch

sein

bestes

fur mir tahte

fing ich wieder an auss zu gehen.
mein Vetter
Kriegte
briefje von dem H. VON LANGERAK welcher
wieder zurukke kommen mein Commission
dem der Printz von Charleroy

in des abgestorbenen
Fahnrichs
Statte, weil ich aber
ich
noch
nicht
werden.
ftirgestelt
genesen
d. 12/22. werd ich furgestellt
durch den Major MEKERN,
1673. February
von des H. Major WARTENSLEBEN's Compagnie.
Fendrich
ich den Soldaten das Bier, tractirte auch die Weiber.
='
23 gab
taht ich mein erste Wache auff der Citadelle.
27
zu gehen u. daselbst
wir Patent
nach Dordrecht
Martii d. 4. Krigten
Also
wir
II
in
des
zu
zu erwarten.
d.
Ordre
weitere
Hertogenbusch
gingen
übersante.
noch

Schiff und
mit
tirten
siret

Also

kam

den

ich

war k6nte

nicht

kahmen

ubrigen
weil etliche

d. 12 in Dort

alwo wir unseren

Compagnien

unseres

Compagnien

wegen

Regiments
gehabten

Obristen,
LAURIN ?) genant,
fanden, welche daselbst recruschlimmen garnisonen sehr davati.

wahren.

Taht unser Obrister eine reveue vom gantzen Regiment ausser
April d.
der Stadt fur die St. Joris Pforte 2) alwo es in ziemlich saubre staet befunde ward 3).
wir
Majus. d. 6. Krigte unser gantzes Regim. Patent. Darauff marchirten
chef van een regiment sedert 1672.Na het ver1) Obristen Laurin. VermoedelijkNrcoLAAsLORRAIN,
laten van Woerden door den Graaf DE LA MARCQop 7 November, trok hij Met FARTAU. BORF-EL en THOUARS
deze stad binnen.
2) De St. Jorispoort te Dordrecht,alwaar zich de Stads-Tuighuizenbevonden.
3) De recruytes moesten medio April 1673 compleet zijn. De monstering en revue werd op 16 April
door den Graaf VAN WALDECKen de Gecommitteerdenbegonnen en voortgezetin verscheideneposten en
steden van den Staat.
.»*
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Abents zu Schiff u. kahmen d. 8 ftir Schoond. 7. ausz Dort, gingen desselben
sehr vol Volk lage, konten wir desselben
hoven I). Weil es aber daselbst
tages
noch nicht unter tach kommen, sondern blieben denselben
tag u. die folgende
Nacht auff den Schiffen liegen. Den 9ten aber zogen wir hinein u. ward das Volk
Die Officiere aber musten selbst Logement suchen. Den
am selben tage billetiret.
die ausseren
werke nach LOPIK Z) zu, angewiesen
alsz
folgenden
tag wurden
unser

bewachen
muste, wozu dan taglich 3
Regiment
'
mendiret wurden 3).
Alsz ich auff dem Post de Rode die Wache
Mei

welche

Compagnien

com-

hatte, krigten wir
Auff ein flach
marchirten.

mahl patent., warauff wir cito ausz Schoonhoven
die Kreutz poort woselbst sich das Regiment
erst satete, folgens marnach
Gouda u. von dar nach Alfen, daselbst wir
wir compagnienweiss
chirten
umb
12
Uhr
Alhie wurde wir einquartiret
u.
arrivirten.
des nachts
ohngefahr
zu
es war sehr schlimmes
marchiren;
krigten des morgens ordre nach der Meye
aber

Velt

Wetter

fur

alsz wir Goutze

Nachmittages
Mei

in
14

de

Wurden

sluys

u. Swammerdam
woselbst

Meye
wir daselbst

wir bey

u. also kahmen wir des
passirten
die bauern eiiiquartieret
wurden.

gemunstert.

de Meye u. besahe daselbst die Posten. Stellete
alsz Commendant
auch
auff das Woertse verlaet woselbst eine
ward 5).
neue Schantz angeleget
Eod. Reisete ich wegen einige affairen uber Goutze sluys, Alfen u. Leyden
nach den Hage.
Muste aber am 3ogten unverrichteter
Sache wieder zuruck gehen. Auff der
Mei d. 26 Kam.
unseren
Major

S. H.

in

1) Door de Gecommitteerdenwerden op dit tijdstip verscheidenenieuweverdedigingswerken aanbesteed
in beter staatvantegenweergebracht.
te Gorkum. Ook de plaatsen Workum, Schoonhovenen Oudewater werden
De sluis van Gouda werd versterkt en men besloot aan de Nieuwe Brug post te vatten.Zied'OntroerdeLeeuw,
3e deel, bl. 5. Pamfl No. 10832.K. B.
3) Lopik in de provintie Utrecht, niet ver van IJsselstein, werd in 1672 door de Fransche troepen
zwaar gebrandschat.
3) Men vreesde een aanval van CONDEop Schoonhovenen Gorkum,wijl hij 600 man, van allesvoorzien, van Utrecht op 9 Mei had laten uitrukken, zonder dat er iets tegen deze plaatsen ondernomenwerd,
zie d'Ontroerde Leeuw, 3e deel bl. 18. Pamfl. 10832.K. B.
4) Meye,vermoedelijkeen gehucht aan de Mye, een zijtak van de Grecht. Liewe Aitzema,zegt dat de
Prins op 18 Juni met het Staatsche leger Utrecht verliet en op weg ging naar Leiden, terwijl hij een deel ter
het bevel voerde. Een ander deel ging onder
versterking afzond naar Weesp en Muiden, waar JOANMAURITS
den VeldmaarschalkWtRTZnaar Gorkum, de Prins zelfging daarna met het gros naar Woerden,Montfoort,enz.
5) Woerdensverlaat is de sluis in het Groot Waterschap van VVoerdenop den grens der provincie
Utrecht, gemeente Achttienhoven,waardoor de Grecht van de Mijdrechtgescheidenwordt. Het was toen een
belangrijk punt van de Hollandsche waterlinie. Het behoorde tot de circumvallatielinieom Holland, welke
toen versterkt was en zich met een muur van fortinicatienom de geheele Provincie slingerendevan af de
Zuiderzeetot over de Waal heen. Aan den vijand was nergens eene opening gelaten om doorheen te sluipen
want het leger was verdeeld over de volgende posten : Muiden, Weesp, Uitermeerschesluis, Hinderdam,
Kronenburg, Nieuwersluis,Willis, Uithoorn, Woertse Verlaat, Nieuwerbrug,Oudewater,Gouda,Schoonhoven,
Nieuwpoort,Gorkum, Loevestein en Workum.
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besahe
Ruckreyse
u. verhehret.

ich Bodegrave

welches

eben

wie Swammerdam

gantz verbrandt

Mei
Kam ich wieder in unser quartier da alles in Allarm war weil
d. 31
der feind ausz Woerden mine machte, alsz ob er das Woertse Verlaet attaquiren
wolte, doch weil alle daselbst in guter Posture war muste er wieder retiriren.
D. 2. Junij Wahren etliehe franzose zu Segfelt der meinung unsere brantwache,
doch musten unverrichteter
sache
war, abzuholen,
die
turms
ob
aber
solches
vom
feinde
des
kehren,
Spitze
abbrente,
hat man nicht erfahren konnen.
unseren eigenen Leuten geschehen,
ich Ordre vom h. Graeff KONINGSMARCK 1) der alsz Lieut.D. 4. Krigte
nach Woerts
mit der Compagnie
das Haubt quartier zu Alfen commendirte

welche
wieder
oder

gen.
Verlaet

auff den turm

daselbst

wiewol

zu marchiren

weil mein Lieut, absent war, welches dan alsbalt geschahe.
etliche
Volker von Alfen u. der Meye auff -7oostendam 2)

D. 5. Kahmen
eine attaque zu thun, weswegen dan auch der h. Graff KoNINGSMARCK mit dem
COLYER 3) desselben Abents dar kam nachdem man aber
General
quartiermeister
davon hatte, kehrete ein jeder wieder
wurde dasz der feind Kuntschafft
berichtet
nach

seinen

Post.

wir sehr stark mit Canon schieszen
welches etliche tage
°
d, r I2 Hbrrten
van
von
tweede
zoon
Graaf
en
van
HANS
CHRISTOPH
MARIA
KURT
CHRISTOPH,
Graf
Klnigsml1.rck,
1)
uit Brandenburgwerd in 1634geboren.
VONLEESTEK
AGATHA
Op jeugdigen leeftijd trad hij in Zweedschendienst en nam tn 1656 deel aan den slag bij Warschau. In
over den bevroren Belt naar Funen, werd door de Denen
1658 trok hij in het leger van KARELX GUSTAAF'
gevangen genomen en herkreeg zijne vrijheid eerst na den vrede van Roskilde.Na den dood zijnsvader in 1663
was hij Vice-gouverneurvan de hertogdommenBremen en Verden en kommandantvan Stade. Hijtrouwdemet
de dochter van den Rijksraaden VeldmaarschalkGraaf HFRMAN
VVRANGEL. Haar
MARIACHRISTINE
WRANGEL,
en door dit huwelijkwerd hij eenigszins geMAGDALENA
VANNASSAiI-SIEGEN
moeder was Gravin AMALIA
III
parenteerd aan de ORANJE's.In 1672 kwam hij met 3 Duitsche regimenten Infanterie in dienstvan WILLEM
Hij had bij afwezigheidvan den Prins het bevel over de troepen in het kwartier Bodegravenop 28 December
uit Utrecht een opmarsch deed naar Swammerdamen Bodegraven.
toen LUXEMBURG
Hij scheen toen niet berekend te zijn geweest voor zijn taak, want door zijn doortrekkendebeweginggaf
hij den vijand gelegenheid de beide plaatsen uit te moorden. Na de inneming van Naarden door den Prins,
op 12 September 1673,werd hij gouverneurdezer vesting.
Bij de belegerlngvan Bonn vond hij den 11 October 1673 den dood door een kanonskogel,die hem het
VAN
been verbrijzelde,terwijl hij een der loopgraveninspecteerde.Hijwerdals koloneldoor FREDERIK
EYBERGEN,
die bij Senef sneuvelde opgevolgd. Bij zijn komst hier te lande in x672 stonden zijne drie regimenten onder
Louis FRANÇOIS,
BaronDE GRISPERRE
en van FLORIS
FAGNANI,
de bevelen van de kolonels FREDERICO
VANDAM
In 1673 komt hij op den staat van oorlog voor als chef van een regiment op Stad en Landevan
D' ANDIGNTES.
14 compagni?nà 89 hoofden.
2) Joostendameen dam bij Maarsentot scheidingvan de wateren Heikop en Bijleveld,
3) Generaal QuartiermeesterCOLYER.
zoon van DAVID,rCamerling" van prins MAURITS
Is dit misschien DAVIDALEXANDER
en
COLJERS,
van diens tweede vrouw JEANNEBRUCE.
was sinds 1673adjudant-generaal; in 1674 Commandant van den Briel en kolonel in 1675.
COLYER
in het leger, o. a. naar men meent JOHAN,de oudste
Er waren meerdere leden van de familie COLJERS
en van MARIA
zoon van JUSTINus,den halfbroeder vanden Adjudant-generaal,DAVID
ENGELBERT.
ALEXANDER,
Hij was sergeant-majooren sneuveldein 1678voor St. Denis.
het regiment van den majoor LAMY.Zie d'Ontroerde
In het voorjaar van 1673 kreeg kapitein COLJERS
Leeuw, 3e deel, bl. 6. Pamfl No. 10832,K. B.
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u. am

wir advis dasz der feind gegen die Neue Sluys einige
£ krigten
die
welche
trachtten
zu ruiniren weswegen mit schwer
Unserigen
machte,
geschtitz stark darauff canonirten.
War ich nach der Nieu Sluys
welches
d.
durch den h. OBRISTEN
'
1..
19
wurde. Das Schieszen wehret noch, Muszen
sich
STOCKHEIM 1) treffl. fortificiret
wehrete

werken

zu Byeukel 2) verschantzete
u. Batteryen
auff warff, jedoch durch unser
Canon sehr incommodiret
wurden. Nachdem
ich nun selbige forteresse
beseheu
hatte kehrete ich wieder uber Willis 3) nach Woerts Verlaet.
der Feind

nach Noort-Hollant
reysen,
d, * Muste ich wegen geld fur die Compagnie
also zog ich erst tiber Uythoorn
nach Amsterdam
u. folgens uber Buycksloot
u.
nach Hoorn.
Purmerendt
ich nach Medenblick
von wo unsrer Compagnie
bezahlt wurde.
War
Sachen deszelben tages wieder nach Hoorn weiter, u.
Muste aber unverrichteter
die Versamlung
weil daselbst
war, u. ich diese Woch nichts auszgescheiden
richten

kunte

reisete

ich

uber Edam u. Monickendam
24
u. zog
wieder nach Hoorn.
am § 27
ich Audientz
bey Haer Eed. Moog.

passirte

29 Krigte
ein
Pferd
u, ritt nach Alkmar solches
30
kam
das Geld zu empfangen,
Medemblick
hem (Wognum)
wieder nach Hoorn.
Juliy
selben

nach Amsterdam

alda

ich zwei tage

heuerte

ich den

zu besehen u. des nachmittages
nach
auch desselben
Abents durch Wochen-

ich meine Sachen expediret
d. I. Nachdem
alsz ich gekommen
nach Woerts verlaet.

Weg
d. 2. Abents

Drauff

reisete

ich durch

den-

wir sehr plbtz stark mit Musquetten u. Canon schiessen
so wol zu Woerden
als Utrecht. Sahen auch feuerwerke
scheinen, worauff alles
ins Gewehr wahr. Ein Capitan Lieutenant
u. ich wurden also balt mit 3 Chalouppen
mit Volk
unter

hbrten

commendiret
fanden

Woerden,
wir die gantze nacht
feur gewesen worauff

umb

zu recognossiren
Wir fuhren so weit wir konten dicht
alles still u. die schildwachen
auff ihren Posten, u. nachdem
gefahren hatten befanden entlich dasz es nur ein Freudenwir wieder

nach

Haus

kehreten.

In de Hollandtze Mercuriusvan September 1673 vind ik dat na
1) Kolonel JOHANVANSTOCKHEYM.
de vermeesteringvan Naarden door den Prins, deze officiertot commandeurwerd aangesteld,terwijl deGraaf
VANKONIGSMARCK
Gouverreur werd. Hij werd in den slag bij Senef op m Augustus 1674 door den vijand
gevangen genomen en overleed dit zelfde jaar. Sedert 1672 was hij chef van een regiment ter repartitie van
VANWEEDE.
Holland, dat na zijn dood overging op HENDRIK
2) Breukel. Breukelenaan de Yecht.
Sub 8 Juni 1673 lees ik in d'Ontroerde Leeuw, 3e deel, bl- 41. Pamfl. No. 10832.K. B.
Zijn van de Nieuwersluysin verscheydeChaloupenen Roey-botenuytgegaan omtrent 100 man, achter
Breukelenheen varende na Westbroeck,alwaar eenige Borstweringevan de Fransen opgeworpenwas, de onze
overvielen de schildwacht slapende, daarop tot de reste, omtrent 9° sterck, indrongen, die meest ter neder
schooten, en keerden met Plunderagie en goeden Buyt wederom na Nieuwersluys.
3) Willis ook Wilnis, gemeente in het Overkwartiervan Utrecht bij Mijdrechten Vinkeveen.
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d.

dasz Mastricht übergangen,
August.
Krigten wir gewisse Nachricht
dasz
das
letzte
auch zugleich
Freudefeur
uber sellbige
16731 erfuhren

7.

[30 Juni
Eroberung
gewesen.
sahe man des Weges nach Breukel ein grosz Feur
d. 9. in der Nacht
welches wol 2 stund wehrete u. ward unsz des anderen tages berichtet
dasz zur
Nieu Sluys durch Ungltick die meisten Hutten weggebrant.
War

Eod.
halben

Willis

u. besahe

selbig

schantz

welche

ein 4 Eck mit

Bolwerken

ist.
die. Reisete
in derselben

Eod.
Weil

ich nach

aber
zu

Helder

besehen
Kerls

ein

andern

Woche

nach
nichts

u. kam d. 10. zu Hoorn.
war nam ich fur Tessel u. den
vol Volk lage, weil man besorgete
die

Noort-Hollant
zu tuhn

woselbst es dahmals
mit der Flotte u. weil kleinen

daselbst fur den Wall
Fahrzeug
alwo unserer
alda landen. Also ging ich d. 12 nach Enckhuysen
u. dieselbe Nacht zu Segel gingen kahmen auch des
Schiff heurten

Engellander
lagen mochten
etliche

ich wieder

auff'm

Tessel

am Oosterend

an, u. gingen durch die Burg u, andere
woselbst
die
Schantz
I),
lieget,
d. 14 Wolten wir nach dem Helder tiberfahren, ' musten aber wegen starken
Wind noch denselben
tages auff Tessel bleiben.
fuhr ich uber nach de Helder, ' alwo wir die Flotte von einer
d.
515Aber
hohen Duyn sehen konten.
Am selben tage heurte ich ein Karre u. fuhr nach Alkmar,
da logirte ich
tages
D6rffer nach

dem

Schild

u. kam d. 16. wieder in Hoorn, daselbst blieb ich noch
u. folgens wieder nach Woerts
drey tage, worin ich meine Sachen depechirte
verlaet reisete, woselbst ich
wieder arrivirte.

in 't huys

van

Gemalk

Zwischen
weil etliche
man aber

schusze

2 u. 3 Uhr in der Nacht hatten
nicht weit von unsre Brandwache
ward

befunden

dasz ein Uytlegger

recognossirte
nicht anlegen wolte hatte feur geben.
Sept. d. 5. War ich nach der kleinen
welche grosz royal u. in 4 Reguliren

wir einen

falschen

wurden.

Alarm,
Nach dem

gehort
auff ein bauren Schiffgen

welches

2) u. besahe selbig fortesehr gut u.
Bolwercken
bestehet,
massiff werk. Unser
regiment
lag damals da, ich hatte das Gluk den Marquis
DE TOUARS 3) welcher
an stadt de h. Graffen K6NINGSMARKS commendirte
auff

resse

Wieriek

1) Schild bedoeld is Oude-Schildop het eiland Texel.
2) De kleine Wieriekforteres waseen fort genaamddeWierickerschanseen en drie kwartuur vanWoerden,
waaronder het als verdedigingswerkressorteerde. I>it fort werd, na het sloopen van de oude schans,welke hier
voor het jaar 1672,aan de Enkele-Wierickelag, in 1673 opgebouwden behoorde tot de verdedigingvan de
Oud-Hollandschewaterlinie.
LE VASSEUR
had met
DE COGNIES,
heer van HUYLEen van THOUARS
3) 111arkiesde Tltouars GEORGE
dienskolonelsplaats overHeere van MOMBAS
approbatie van de Staten op 27 Januari 1668 van JAN BARTON
genomen in een regiment Franschen voor een niet bekend bedrag. Hij was gehuwd met ANNAVANCUYK VAN
MIEROP.Zijn oudste zoon droeg den naam van Mr. DEPISARSen was gehuwd met MademoiselleVILLERS.
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zu

Ich

warten.

war

auch

hin die Schantz

zur Nieu

brugge zu besehen
wieder auff unsz Fort.

u. kam

u. Bodegrave
deszelben tages durch Swammerdam
War unser Commandant
mit etlichen chalouppen

mit Volk ausz die passage
u. ward ich mit etwasz Volk commendiret
an den Rein zu recognosieren
auff der
zu kreutzen, damit die ausz Woerden
Fahrt
durch selbigem Weg
Woerdischen
musten die ausz Woerden
ihn nicht abschneiden
konten; es war aber vergebens,

ich u. mein Volk aber, nachdem
wir meist den gantzen
hatten
woselbst
es stark regnete,
Wasser
brachten
einen
gelegen
u.
mund
zur
beute
wieder
nach
nassen Peltz, hungerigen
Hausz.
Magen
durstigen
Mohnt vernosen u. wie wol der ComUmb diese zeit war unser Bezahlungs
so war doch ein brieff
war diesz mal selbst dahin zu reisen,
mendant resolviret
den er vom Marquis DE TOUARS empficig Ursach, dasz er diese meinung anderte
sehen

sich nicht
tag auffm

u. mich
dem

liessen

nochmals

ich meine

nach

Sachen

Noort-Hollant
verrichtet

kan ich

Also

zog ich den 20 weg, u. nachd. :.i24 wieder auff unser Schantz.

sandte.

mich

der Commendant
Schickte
mit Brieffe an den Grafen
October 2I
ich
durch
Amsterdam
VON WALDECK. Also
u.
ging
Muyden, alwo man sehr
an
der
neuen
Schleuse
welche
da
stark
nach Naerden,
gelaget wird arbeitete,
1),
woselbst er sich damals auffhielte. Weil er aber desselben tages nicht zu sprechen,
bisz den folgenden,
alsz wanehr ich ihr Excell. auff wartete
muste ich warten
Ward
auch durch einen guten Freund auf die
verrichtete.
u.
wo
die
Vesten gefuhrt
attaques
geschehen,
mir gezeiget.
ich wieder nach Amsterdam
d. :.i Reisete
u. schickte die Brieffe so ich
z4
durch einen expressen
vom graffen 2) empfangen
an den commendanten,
ich aber
machte
mich des folgenden tages nach Noort-Hollant,
hohlete Geldt weil unser
und

meine

Sachen

verfallen u. kam d. 3osten wieder auff unser Schantz.
Der Printz von Orannien
war in dieser Zeit mit seinem Lager furbey
ins Giilicher
Mastricht
u. Colnische land passiret, liesz das Volk wakker Beute
hatte schon unterschiedliche
Pldtze weg genommen
sich
u. conjungirte
machen,

mohnt

1) De Muider Sluizen. Een schutsluis om het Vechtwater,dat zich hier in de Zuiderzee stort en het
zeewater te schutten. Zij werd voltooid in het jaar 1674,om den Hinderdam,ten ZuidenvanNigtevegtgelegen,
en die toen opgeruimd werd, te vervangen.
graaf, later vorst van Waldeck, was den 21 Januari 1620geboren
2) De bevelhebber GEORGFREDRICH,
en verwierf zich eene welverdiendereputatie als veldoversteen als staatsman. Hij wasde zoonvan WOLRAD
IV,
en van ANNAVANBADEN,erfgenamevan Kuilenburg,Weert en Wittem,
den stamvader van de tak E!SENBERG
eene
zeer zorgvuldigeopvoeding,welke hij op ig-jarige leeftijd voltooide
welke in 1649 overleed. Hij genoot
door een verblijf te Parijs. Hij huwde gravin ELISABETH
CHARLOTTE
van Nas?au-Siegen, eene dochter van
VANERBACH
van Nassau-Siegen en van CHRISTINA
en een oomzegstervan JOHANMAURITS,
WILHELMUS
den Braziliaan. In 1645werd hij, na den dood van zijn broeder PHILIPTHEDOOR,
hoofd van het geslacht.
Beurtelings bekleedde hij hooge rangen in het Brandenburgsche,Zweedsche,Oo:tenrijkscheen HoJl:mdH he
leger. Nadat hij in 1682 in den rijksvorstenstandwas opgenomen,vocht hij aan het hoofd der rijkstroepenals
rijksveldmaarschalktegen de Turken in Hongarije en sedert 1689weder in de Nederlandentegende Franschen.
uit.
Hij overleed op 18 November 1692, en met hen stierf de lijn EISrLNBERG
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durch ein Canonkugel 1
Bon I), wofur der h. graff KoNINGSMARCK nachmals
welche zu dem Ende die Main passirten.
mit den Kayserlichen,
geblieben,
und taht sie resolviren
sehr die Compas der Franzosen
Solches verruckte
ins Feldt bringen
damit sie desto mehr macht
Platze zu demolieren
etliche
bey

Unter diesen war Woerden Z) eines u, weil sie unterschiedliche
vivres,
mbgten.
so ward unser Commendant adverammunition
u. Bagage nach Utrecht schickten
zwischen
den 4 und 5 auszziehen
wurden. Ging also
tiret dasz sie die Nacht
Nacht mit 400 (?) man ausz, umb sobalt sie die Stadt quitiret daselbst
dieselbe
wir des
post zu faszen, weil sie aber selbige Nacht noch darin blieben kehreten
noch
wieder
Sachen
Haus.
unverrichteter
morgens
d. 5 Kam schreiben von den Marquis DE TOUARS, dasz man die ktinftige
nacht wieder dahin solte und im Fall sie nicht ausz zogen solten wir des morgens
dasz der feind wan er wolte
von unser Seiten eine attaque tuhn, doch dergestalt
k6nte, under deszen er (THOUARS) von seiner seiten auch sein bestes
tuhn wolte. Also gingen wir des abents wieder ausz mit 430 (?) man u 4. drey
und Chalouppen
weil sonst von unser seiten
pftindigen Stukken, alles auff Schiffen
Wir
blieben
nachts
in
des
nicht daran zu kommen.
Kameryck liegen und des morgens
sich retiriren

wir bisz an die Schleuse welche daselbst in den Rein
mit dem Tage avancierten
zugedreht war, dasz man mit Schiffe nicht durch konte.
gehet u. von den Franzosen
So balt wir nun daselbst in ordre lagen, fuhren unserer etliche an Land bisz
dicht
Wir

unter
wurden

die Stadt

3mb

zu recognosciren
in der Stadt

von denen

stracks

ob sie Kundschaft

von unsz hatten.
u. weil sie sich einbildeten dasz
etliche fluchs herausz
gelauffen

erkant

partey wahren, kahmen ihrer
Wir danketen
ihnen in dem wir
u. gruszten unsz mit einer Charge musquetten.
zu
unsz Gewehr
unsen Leuten, welche
wieder auff sie loseten, u. fuhren wieder
mit dem Canon einen guten morgen bahten.
ihnen unterdeszen
wir nur eine kleine

So bald sie die Stucken
Zeichen
Die jenige

feuer

zur

turm

unterdeszen

horeten

ward

Larmen

in der Stadt, streckten
ein
Postillon cito nach Utrecht.

einen
hinausz, u. schickten
wahren mehreten
welche ausgefallen

sich je langer je mehr

en ook volgens d' Ontroerde Leeuw 4e deel bl. 4 kwamde Prins
1) Volgens de Journalen van HUYGENS
den go September te Oudenboschna in het laatst van de maand uit den Ilaag vertrokkente zijn en zijn weg
genomen te hebben over Rotterdam en Dordrecht. Hij had den 4 October een besprekingmet den Graaf van
MONTÊRRY.
Den 7 October was de Prins te Antwerpen. Op 16 October vereenigde hij zichmet eeneSpaansche
troepenafdeelingte Herenthals. trok door Eindhoven, de Meierij van den Bosch naar Venlo, door het land van
Gulik naar Kaldenkirchenalwaar Z. H, den 24 October bleef. Den 27stenwarenzijte Brawiler,een abdijop twee
uur afstands van Keulen. OverBruhl,Metternich,Remmich,Flersheimen Aarweilerbereiktementen slotte Zondag
den 5 October 1673 Bonn. Den 8 December 'savonds te 7 uur kwam de Prins uit het leger in den Haag terug
en hij vertrok weer vandaar in den vroegen morgen van den '5en Dccember.
t
HUYGENS
schryft. Mardi' 7 (1673)11vint avisdu contede Waldecet encorede'_Vlaestrich
2) CONSTANTIJN
avoyent dessein de quitter Woerden et peut estre Utrecht, Bommel,Thiel,la pluspart de leur
que les FRANCOIS
sur
pour en tirer du monde et venir battre monseigneurle Prince.
conquestes
- - --l'lJssel,,
...
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so dasz ihrer

aveur ihrer Musquetades
bey die 200 wahren welche also balt unterm
eine travers auffwarffen, und unsz wakker darausz chargirten. Wir aber teylten unsz
in 3 Esquaders,
jedes bestand in ein Schiff mit Soldaten, ein Chalouppe mit matrozen
von den Uitleggers,
u. ein Boht mit Canon, auszer die kleinen Schiffgen welche
ab und zu fuhren.
Ein Lieutenant
commendirte
die avant garde, der Commendant,
mein Lieutecommendirte
u. ich wahren beym gros, u. ein Capitain mit einen Fahndricl
Also chargirte
wir sie von des morgens halb 8 an bisz nach
die arriere
garde.
2
mit
Der
limb
halb
uhr
allezeit
einem Esquader, je eines umbs ander.
mittag
in
ein
kleinen
ab
u.
zu
auff
alles
Commendant
war mehrentheils
gute
Schuytjen
nant

ordre zu stellen.
der Feind
Scharmutzel
hatte
auch Canon bekommen
Unter
wahrenden
womit unsz heftig den guten Tag gaben.
Wie es ohngefahr halb 2 Uhr war krigten wir ordre unsz bisz in Kameryck
wir ohngefahr
bis 4 Uhr lagen u. ward befunden dasz wir
zu retiriren
woselbst
in dieser

Scharmutsel

ein matroos
doch

nicht

nicht

mehr

als einen

todten

und drey

verwundete

gehabt,
der Schiebsach
mit einem Falconet
u. am bein.
weg geschoszen
so ward auch recht neben mir mein Lieutenant
mit einer
beschadiget
ward

recht auff den Bauch auft ein lederen Degen gehang geschoszen, welche
musquetkugel
aber nicht durchging,
sondern es fiel die Kugel fur ihn nieder im Schiffe. Vom
wie wir nachmals erfuhren ein Schweitzer Lieutenant u. ohngeFeinde ist geblieben,
18 gemeine Knechte u. noch ein Officier mit etlichen anderen verwundet. Wie es
mit etwasz Volk wieder nach der Schantz und
ohngefahr 4 uhr ging der Commendant
damit er, so balt der Feind aussz z6ge avis davon haben
liesz den Rest in Kamerijck
konte. Am selben abent kahmen noch 700 man von Utrecht zur Sucours in Woerden.
fahr

1673 Nov. Deszelben Abents auch tahte THOUARS seine attaque ausz das
Blokhuys welche ongefehr 111z stund wehrete weil die nacht dartiber einfiel.
d. 7. Zog der Feind mit Sack und Pack ausz Woerden
u. Weil Mons. DE
THOUARS ehr die zeitung hatte alsz wir, nam er also balt possession von der Stadt
In der nacht krigte unser Commendant
diese Zeitung, ging fluchs drauff ausz mit
etwasz

Volk

sich mit den zu Kameryk
u. also avancirten
wir durch
conjungirte
den
stachen
wir
teich
kahmen
in den
bisz
daselbst
den
durch
u.
Tecop2)
Hoydyck,
zu
zu
der meinung das Casteel
zu besetzen
welchem Ende unser
Harmelen3)
Rein,
1) Kamerik voormalige gemeente in de provintie Utrecht, een uur gaans van Woerden, ligt aan de
Kameriker Wetering, die uit den Rijn voortkomt.
2) Teekopis eene gemeentein de nabijheid van Maarsen en was in de 18e eeuw eene heerlijkheidin het
bezit van HENDRIK,
Baron van Wassenaar.
3) Wat hij hier zegt omtrent het verlaten vinden van Harmelen stemt overeen met de berichten van
LIEWEAITZEMA,
doch deze spreekt van een detachement van twee honderd man, dat op onderzoek werd
uitgezonden.
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einen

Commendant

von den Franzosen
dem anderen Volk

zu recognosciren
welcher es
Sergeant mit 20 man detachirte
wie
verlassen fand u. solches in possession
wir
aber mit
nam,
Volk ausz Woerden alda,
nach kahmen fanden wir commendirt

FURNE 1) mit einer Chalouppe daselbst welcher ordre
Volk wieder iurtilc kehren solten. Also fuhren wir
erteilte,
wieder nach Woerdens
durch denselben weg den wir gekommen
Verlaet.
ich unser Commandanten
umb Urlaub nach Woerden Z) zu
d. '12 Ersuchte
so kam auch

der Gen. Major
dasz wir mit unserm

fahren

von den Uytlegu. nachdem ich solche erhalten nam ich ein Chalouppe
welcke mich dahin brachte alwo ich bekannten
von unserem Regiment fand

gers
als welches

dar in Garnison

lag, ich besahe das Casteel und die Vesten der Stadt
doch leicht wieder zu repariren
welche zwar etwasz demolirt,
wahren weil die
durch uns verhindert
Franzosen
wahren
die Minen so sie angefangen
vollents
Auch besahe
ich im Ruckwege
das Blockhuys
welches ein
fertig zu machen.
ist ongefahr 8 ruhten lang u. 6 breit. Auff die Ecke, wo die Fahrt von
Redoet
in den Rein kompt, gelegen. An selbigem hatte der
Amsterdam
nach Woerden
Feind auch ein Weiiig von der Brustwehr
u. etliche palissaden
ababgeworffen,
gehauen,

doch

hatte

wenig

zu bedeuten.

1) Niet FURNEdoch FARIO,of beter gezegd JACQUESDE FARIAUX,Heer van Maulde of Maude
was van Franschen oorsprong. Hij diende eerst in het Spaansche leger en naderhand onder de Staten. Als
opvolger van LEWISERSKYNE
kreeg hij in 1673het bevel over een Schotsch regiment. Op 27 Maart c6i3
en tot Gouverneurvan Maastricht,welke stad hij dapper
volgde zijn benoemingtot Sergeant-Majoor-Generaa.1
tegen de Fransche troepen verdedigde.
VANSALMop, die op2s
Volgens LIEWEArr2ErsA,volgde hij in die functie den ouden RIJNGRAAF
Januari 1673gestorven was. Wij vinden hem op 8 Novemhervan het zelfde jaar,na de evacuatievan het Franschen
nam
eger op Utrecht, binnen Woerden, en bezig deze plaats te bezetten en te versterken.Als Generaal-Majoor
hij op m Augustus 1674 deel aan den slag bij Senef.
In 1675 werd hij als hoofd van het Schotsche Regimentopgevolgd door FREDERIK
JOHANBaron VAN
BAFRVANSCHLANGENBURG.
In het Journaaal van HUYGENS
wordtzijnnaamvermeld,
aanteekeningenop C. DROSTFI
Jr. en in FRUINS?
SAMARAN,
D'ARTAGNAN,
Volgens het werk van CHARLES
Capitainedes Mousquetairesdu Roi,Paris, 19II,
baron de MAUDE,in 1656bevelhebbervande
80, was de Commandantvan Maastricht. Monsieur DE FARIAUX,
te samen met den MaarschalkDELAFERTE
vesting Valenciennes,toen deze stad te vergeefschdoor TURENNE
belegerd werd,
DE FARIAUX
werd geroemd als een bekwaam veldoverste.
het eerst de paralellenof loopgraven
Bij het beleg van de stad Maastrichtbracht de beroemde VAUBAN
met borstweringen,evenwijdigaan de zijde der belegerde vesting in toepasing
uitvoerigeberichten.Op 25
5
2) Over de ontruitning van Woerden door de FranschengeeftLIEWEAITZEMA
dezebleef erniet lang,doch vertrok
Juni 1672 kreeg het bezetting onder bevel van den VicomteDEROCHEFORT,
voor de stad
met achterlatingvan een kleine afdeeling ruiters. Op 18 September 1673 verscheenLUXEMBOURG
Deze verliet op zijnbeurt Woerdenop 7 non.
en legerde daar een troepenmacht onder Vicomte DE LA MARCQ,
1673 en trok met al zijn bagage op Utrecht af, na de burgerij belast te hebben met eene brandschatting van
15000 gulden.
de stad binnen
Op den middag van dienzelfdendag trad de compagnie van den kapitein van R7tsWYCK
weldra gevolgd door drie andere compagni?n.
DE LILE, een volontair van het regiment LORRAIN
ontdekte een door de Franschenachtergelatenvalschen
mijn, en doode dien tot behoud der stad.
en den ingenieurP AAN
De gecommitteerde Raden van Holland zondenonmiddellijkden Heer MEERMNAN
naar Woerden om de daar geleden schaden te herstellen.
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meist alle uytleggers
weil selbige nach dem
Wurden
abgedanket
d. =3
Nutzen
Woerden
keinen
sonderbaren
schaffen
von
konten,
Uebergang
wir Patent umb mit der Compagnie
d. 18. Krigten
bey dem Regiment zu
Weil nun der Major und Lieutemarchirte.
gehen welches nach Gertruydenberg
wahren marchirte
ich noch desz selben Abents bisz Alfen alwo ich
nant absent
alsobalt

vom General

Verlaet

zu

an.

Etliche

verlaszen

1),

kehren.
tage

Major FARIO contra ordre krigte Umb wieder nach Woerdse
Also kam ich den 19 mit der Compagnie
daselbst
wieder
wir
Avis
dasz
Utrecht
hiernach
von
dem
Feind
krigten
.

1,Vordt

vervolgd).

der stad eenbrandschattingop
1) Bij de ontruimingvan Utrecht door de Franschen, legde LUXEMBURG
van 500.000gulden, doch men kwam later tot een accoord en betaalde4So,oooguldenvoorde geheeleprovincie,
daaronder begrepen de som van 62000rijksdaalders,die reeds voldaan was. De evacuatieder troepen hield
aan tot ii- November.
Van 23 Juni 1672 tot 23 November 1673 was Utrecht in het bezit der Fransche troepen geweest. De
exacti?n der vijanden beliepen gedurende dit tijdperk 1668.o0ogulden. Toen de laatste termijn van honderd
order omzichtot vertrek
duizend rijksdaaldersop 22 November 1673uitbetaald was, gaf de gouverneurSTOUPA
gereed te houden. Zie d'Ontroerde Leeuw 4e deel. bl. 46. Pamflet No. 11066K.B.

Een

paar
(een

"seltsame
bijdrage

tot

trou-gevallen'',
onze

zeden-geschiedenis),

DOOR
DR. J. PRINSEN

J.LZN.

)K in den Christelijken
wordt
tijd tot na de hervorming
de aard van het wettig huwelijk hoofdzakelijk beheerscht
door het Oud-Germaansch
recht. De vleeschelijke
geen de meest in tegenwoordigheid
van bloedmeenschap
tot het voropenlijk uitgesproken
bedoeling
men van een huwelijk, daarop kwam alles aan. Hierbij
kwam wel het geven van eenig geld aan de bruid (de
en het zich vaak luidOud-Germaansche
vrouwenkoop)

verwanten

van buren en vrienden. Daarmee ging ook v66r de
getuigenis
in de meeste gevallen een kerkelijke
hervorming
inzegening gepaard;
het huwelijk
doch voor de wettigheid
van het huwelijk
was voor de kerk een sacrement,
ook na de hervorming
niet noodzakelijk,
niet.
was kerkelijke inmenging
ruchtig

uitende

de hervormde
kerk hier de heerschende;
zij erkent het
1572 wordt
karakter
van het huwelijk;
het sluiten van het huwelijk behoort aan
burgerlijk
en strijdt
de overheid;
de kerk geeft er haar zegen toe, bestrijdt de misbruiken
vaste regeling der huwelijksgebruiken.
voor een algemeene,
,Reeds in r 5?5 hadNa

den Baljuw en mannen van Rijnland bepaald, dat zij, die in het huwelijk wenschen
voor den baljuw en de geboden
te treden, met ouders en magen zullen verschijnen
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atgelezen. Wordt er door niemand verzet aangedan moeten
kerk
teekend,
partijen zich 6f door den dienaar der gereformeerde
te zamen laten geven of voor baljuw en mannen verschijnen,
verzoekende
acte,
dat hun trouw wettig verklaard
worde." 1) In 58o nemen de Staten van Holland
over.
deze regeling van Rijnland in hoofdzaak
verzoeken;

worden

deze

driemaal

hiermee
acte uit het protocol van den
lijkt mij onderstaande
VAN DER WUERT (deel gemerkt ,,Leiden 12" en daarin No.
182)
niet zonder belang.
Op het eerste gezicht schijnt ze te voldoen aan de meest
eischen van het vrije huwelijk, een volkomen
moderne
van
vrijwillige verklaring
In

Leidschen

verband
notaris

feiten, die even vrijwillig kan
is ze in den meest eenvoudigen
recht: de openlijke
Germaansche

de

en dit eenige jaren
had ingevoerd.

nadat

Toch
gewijzigd worden in haar consequenties.
vorm nog een wettig huwelijk naar het Oud-

van de copula carnalis zonder meer,
erkenning
de overheid een geheel andere wettige huwelijks-regeling

July anno XVc twee ende tachtich compareerde
Op huyden den negenden
KATRYN PHILIPSvoor my notario publyck ende voorden onderscreven
getuygen
ende vrywillichlicken
verclaerde ende
dochter, de welcke by desen expresselicken
dat
GERYT
BARTHOLOMEESZN.
voor
God
ende
voor
de
werelt voor
bekende,
zij
haer man es houdende ende dat zy op Woonsdage
den XXVIIen Juny lestleden
mit haer eygen vrye wille by de voorsz. GERYT BARTHOLOMEESZN. ten huyse
dat zy by yemant
ter werelt daertoe
es, zonder
gecomen
zyne moeder
es
ende
dat
haer
als
noch
voorsz.
GERYT
de
BARTHOLOzy
misleyt
geweest,
by
haer
man
ten huyse voorsz. mit haer vrye wille es onthoudende
ende
MEESZOON
es daer in te continueren.
van wille ende meyninge
Verzouckende
hiervan te
van

acten. Aldus gedaen binnen der stede van Leyden
openbare
ten huyse van KATRYN JACOPSDR. weduwe van wylen BARTHOLOMEES HENRICXZN.
des voorsz. GERYT BARTIIOLOMEESZN. moeder.
scheepmaecker,
hebben

een ofte meer

De twee mannelijke
teekenen
getuigen
met een flinke vrouwenhand.

met een kruis;

KATRYN PHILIPSDR.

zelf teekent

Nu kunnen
we er wel haast zeker van zijn, dat deze acte is opgesteld
om het gedrag van KATRYN te rechtvaardigen.
TRYN en GERYT zijn niet samen
naar de notaris gegaan om even dat zaakje in orde te brengen. Juist omdat er
een nieuwe orde van zaken in huwelijken
was ingetreden,
zal men waarschijnlijk
de

en TRYN van concubinaat
hebben en dat
beschuldigd
notaridele
hebben
maar
dit neemt niet
verklaring
gebracht;
dat
met
haar
man
zij
weg,
blijkbaar
nog geheel op Oud-Germaansch
standpunt
1) Zie L. k,'iAPPFRT,Trouwen en bruiloftvieren,pag. ii; zie ook diens aardig boekje Verlovingen
huwelijkin vroeger dagen (MEULENHOFF).

moet

echtelieden
haar

GERYT

tot haar
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staat

en dat TRYN de bloote

acht

om zich van alle blaam

wettig

huwelijk.
Een andere

van getrouwd te zijn voldoende
openlijke verklaring
haar samenleven
als een
ze beschouwt
te zuiveren;

12" No. 249) moet deugd
bij VAN DER WUERT ("Leiden
zooveel onderwordoen aan het hart onzer vrije vrouwen.
Bij zooveel deemoed,
belooft en komt
die
vrouw
in
den
zondaar,
zijn
beterschap
boetvaardigen
penheid
acte

te worden
kan
om weer in genade
aangenomen.
vragen
had
er
CLAESDR.
vrouw geen sprake zijn. SIJTGEN
blijkbaar
In ieder geval ook uit deze acte blijkt, dat er in
heden in onze gouden eeuw rechtsverhoudingen
bestonden,
zijn;

de

man

van de slavernij
den wind onder.

der

huwelijksaangelegendie thans verdwenen

kon de vrouw, die hem verliet, niet dwingen in zijn huis terug te
zoete broodjes bakken om een vreedzame
weer
samenwoning

moet

keeren;
hij
tot stand te brengen.

voor VAN DER WUERT "CORNELIS PIETERSZN DE
1594 compareerde
dat SYTGEN CLAESDR VAN LEEUWEN, zijn huysvrouwe,
van
HAES, verclarende,
't
welck
hem
van
harte
overmits
sober
leedt es.
hem es gegaen
syn
regiment,
heeft voortsaen
een eerliek leven te leyden, hadde
Ende
zoe hy voorgenomen
Dec.

ouders mitsgaders
aen zyn voorsz.
zyn voorsz. huysvrous
ende versouct mits desen ten eynde zy hem weder zouden
weder (in) zyn huyshoudinge
ende hy mit zyn huysvrouwe
zoude
dat hy hem soude gedragen
als een man met
mit toesegginge,

aen
comparant,
besocht
huysvrouwe
hy,

willen

ontfangen
treden,
moegen
eeren toestaet,

die

daertoe

verstaen

hebben,

doch

onder

conditie

in zoe verde
sober regiment

ofte ander
hem weder tot enyge dronckenscap
comparant,
als een man met eeren
en
drouch
hem
ende
nyet
by zyn huysvrouwe
begave
inder voechdye
zoude moegen
te doen, dat men hem alsdan terstont
behoort
hy,

doen

stellen."

Volgen

de gewone

formulen.

7", No. 132) zal
bij VAN DER WUERT ("Leyden
"trou-geval"
wel niet bepaald zeldzaam zijn geweest, in aanmerking
genomen de wispelturigin
menschen
hart
inzonderheid
de vleeschelijke begeervan
's
heid en arglistigheid
van
Maar zooals het daar staat tusschen de dorre officieele bescheiden
lijkheden.
Een

derde

van voorstelling,
we leven het samentreffen
den notaris, is het zoo aanschouwelijk
zoo mee, we voelen zoo levendig de pijnlijke aarzeling en
der belanghebbenden
ik niet kan nalaten het stuk hier even over te schrijven:
dat
stlllen
den
drang,
Op

huyden den XVIen Aprilis
ende voor den onderschreven

publyck
XLVI jaren, MARIE PIETERSDR., zyne
ANTHONISZN,, out omtrent XL jaren,

voor my notaris
1577 compareerden
ANDRIES
getuygen
SCHODT, out omtrent

anno

oudt omtrent I. jaren, PIETER
huysvrouwe,
NEELTGEN CORNELISDR., zyn huysvrouwe,
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omtrent

out

XXXVII

XXVII

out omtrent
jaren ende WILLEM CORNELISZN., rietdecker,
binnen der stede van Leyden. Ende deposeerden
al woonachtich
ten versoucke
van mynen heeren den advocaet fisquael,
bij etc,..

jaren,
ende tuychden
kermisdach
lestleeden mit malcander
hoe dat zy, deposanten,
up Zoetermeerse
ten huyse van
gevaren
zyn vuyt der voorsz. stede van Leyden naer Bleyswyck
aldaer
woonachtich
HENRICK
van AGNYESE
eenen
CORNELISZN.,
wesende, de vader
mede aldaer
HENRICXDR., daer CORNELIS CORNELISZN., den jongen
brouwer,
kindt
aen
voorn.
een
de
WILLEM
woonachtich,
CORNELISZN.,
geteelt heeft, zynde
off roeyer van dander voorsz. deposanten.
Ende aldaer
schuytvoerder
deposant,
zoe zyn onder andere
de voorsz. CORNELIS CORNELISZN.
ten huyse wesende,
ende AGNYESE aldaer by haerluyden
gecomen, maeckende mit malcander guet sier.
dat
int:
converseren
over tafel onder andere verhaelt
voorts,
Tuychden
werde

beroerende

de trougeloften,
die tusschen de voorsz. CORNELIS ende AGNYESE
anders
ende
tgundt daer op die reden eyste.
zyn
voorsz. alleen, dat hy een
ANDRIES SCHODT, deposant
tuychde

mochten

geschiet

Daerna

es ende heeft buytenshuys
gegaen, alwaer
wyl tyts daernae van de tafel opgestaen
de voorn,
CORNELIS by hem gecomen es ende heeft onder andere propoosten
off hy de voorsz. AGNYESE, zyn nichte, nyet
CORNELIS gevraecht,
den voorn.
verlaten en zoude, daer op hy antbelooft en hadde, dat hy haer nymmermeer
zyn meeninge meer was naer de woorden, die zy mit
Waer up
malcander
gehadt hadden, om te trouwen, dan zy zelfs was verstaende.
trout?"
dat
haer
dan
en
weder
"Hoe
nyet
zeyde:
compt,
ghy
hy, deposant,
gaff: "Zy was mitten eersten al zoe guet, dat ick
Daerop
hy ten antwoorde
woorde :

"Jae"

ende

dat

en mochte; dan zy es nu wat sturich, ende myn es genyet verwenschen
ick haer getrout hadde, dat zy noch sturriger zoude wesen; dan
seyt : wanneer
weder zeyde: "Heeft zy al
'tzal wel ten besten comen." Daer op hy, deposant,
woorden
want zy mit de vrucht beladen es," ende andere diergelycke
ongelyck,
haer

voorts zy, deposanten,
hoe dat zy 'sanderen
Tuychden
altsamen,
daer aen gelyckelicken
daechs
geweest zyn ten huyse van de voorsz. CORNELIS
CORNELISZN., alwaer dezelve CORNELIS haer een ontbyt voorgestelt
heeft, zulcx
andere
ende
de voorsz. NEELTGEN CORNELISDR, zeyde
dat onder
voorsz. CORNELIS

in

substantie.

wat hy in zyn zinne hadde, of hy AGNYESE, haer nichte, begeerde te
dan
of hy van meyninge
trouwen,
was, wanneer 't kindt vuyt den quaetsten was,
woorden.
haer te verlaten
ende de schoup te geven ende andere diergelycke
daervoor
aen?
Wat
meent
antwoorde:
Daer op hy
ghy, dat ick
,yet
ghy myn
zulcken man zy. Ick zal haer voor myn geichte
trouwen."
huysvrouwe
.
MARIE PIETERSDR., deposante,
Daer op de voorsz.
zeyde: ?Hoort ghy
dat wel, AGNYES ?" Daer AGNYES op antwoorde:
"Jae ick. Hadde hy zulcx willen
vraechde:
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beloven, daer en hadde noyt questie geweest. Daer op de voorsz. MARIE PIETERSD.
de voorn.
CORNELIS: "Belooft ghy dan dat?" Daerop hij
verder
zeyde tegens
weder antwoorde:
"Jae ick, ick belooff u, dat ick haer trouwen zal." Ende heeft
zulcx tot tweemael toe herhaelt. Ende tuychde v oor dese instantie weyder nyet.
etc.

Presenterende

SCHODT, die hier voor de rechten van zijn nichtje met
is een bekende persoonlijkheid;
JANUS DOUZA verheeroptreedt,
ode over het beleg van Leiden. Na het beleg is hij
lijkt hem in zijn Latijnsche
in Leiden en de kwartieren
van
van de geconfisqueerde
rentmeester
goederen
Uom

zooveel

ANDRIES

beleid

Rijnland.

1)

Nog

noteerde ik uit VAN DER WUERT'S
geval van trouwbeloften
kijk op de verifi", No. 127), Het geeft ons een aardigen
standen
uit
het
laatst
der
Leidsche
zestiende eeuw.
hoogere

een ander

protocol

("Leiden
in de
houdingen
Hier blijkt tevens, dat ANNA VAN DUVENWOORDE door een eenvoudige
van haar hand met haar knecht had kunnen trouwen.
lijke verklaring

schrifte-

voor
Op huyden den 8en May anno XVc zeven ende tachtig compareerde
ende voorden
ondergescreven
Joffrouwe MARIE
getuygen
publyck
my Notario
wonende
inden
VAN DUVENVOORDE, out omtrent XXXVIII
Briele, dewelcke
jaren,
ten versoucke van Joncheer
JOHAN VAN MATHENESSE ende JOHAN VAN DUVEN-

in

Heere

tot

Warmont

etc.

als

voochden

MARIE VAN
Joffrouwe
ende verclaert heeft waer te wesen, hoe dat in den jare
DUVENVOORDE getuycht
van vier en tachtich inde maent van November of daeromtrent
zy, deposante, geweest
is ten huyse van joffrouwe ANNA VAN DUVENVOORDE, haer moeye, woonachtich
mit HUYBERT VAN VLIET, haer zoonken, savonts
inden Hage, ende zy, deposante,
VOORDE

van

te bedde gegaen ende in slaep gevallen wesende, is DIRCK
alsdoen
diener vande voorsz. joffrouwe ANNA VAN DUVENVOORDE
JOSEPHSZOON,
aldaer staende hadde geweest) voor haer deposantes
bedde ge(die opt secreet
de

camer

aldaer

wilt gy nyet weder hylicken?"
comen, zeggende
weduwe,
"Wel,
jegen haer:
haer zulcx quellende
mit DIRCK VAN DER LAEN; ende zy, deposante,
daer op
dat zy nyet en begeerde te hylicken ende dat VERLAEN haer noch
antwoordende,
heeft zy de voorsz. DIRCK JOSEPHSZOON over zulcx
nyet en sochte,
hoe
dat
al
mit haer moeye, name]. de voorsz. Joffrouwe ANNA
gevraecht,
hy
VAN DUVENVOORDE stont,
dat zy ENGELTGEN, eertyts
zeggende
zy, getuyge,
dienstmaecht
zelve
vande
ANNA, wel hadde hooren
geweest
zynde
joffrouwe
van voorsz. Joffrouwe ANNA VAN DUVENzeggen, dat hy, DIRCK, een hantschrift
VOORDE hadde, daerby zy, Joffrouwe ANNA, hem, DIRCK, getrout of troubeloften

zy

hem

1) Zie o.a. Oud-Holland XXVIII, p. 112.
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ende dat tselve geschiet was ten huyse van DIRCK PAU inden
gedaen,
Daer op de voorsz. DIRCK JOSEPHSZN. zeyde,
achtercamer
aldaer.
Hage opte
al
alsdoen
was ende dat hy gaerne hadde gesien,
hantschrift
dattet
gescreven
dan dattet aldaer nyet en wilde
dat Joffrouwe ANNA tzelve hadde onderteyckent,

hadde

vallen,
belofte

mer hadde
hadde

Juffrouwe

gedaen

langen

ANNA thantschrift
tyt daer

daer

nae tot haer

by zy den anderen de trouwzelfs huys achter opt saletgen

onderteyckent.
Ende tuychde wijders nyet. Presenterende
etc. Gedaen binnen der stede van
van
Leiden ter woonplaetse
joffrouwe GHYSBERTA VAN DUVENVOORDE.
PAULUS STOCHIUS NOVIOMAGUS, suppoost van de Universiteit, en
Getuigen
klerk
van YAN DER WUERT.
JAN JANSZOON,
deze zaak een veel minder naief verloop heeft dan die van AGNYES en
CORNELIS blijkt wel uit eenige latere bescheiden van 23 Mei 1 s 87 in denzelfden bunvan ANNA VAN DUVENVOORDE
del, waarin DIRCK JOSEPHSZN. in tegenwoordigheid
Dat

verklaart,
Warmondt

dat de Warmontsche

van meening
en werde
gehouden

boeren

zyn "datter
ende dattet

opten huyse van
selfde huys van

geen goet regiment
nyet beter en was dan een bordeel".
In een tweede stuk van den zelfden datum wordt hem zelf die meening in
den mond gelegd:
"te weten datter opten huyse van Warmont geen goet regiment
en
werde
ende dat hy daer deur die bewoonsters
van de selve huyse
gehouden
Warmondt

dan als hoeren".
"Leyden
18", no. 39 blykt,
is.
procedeeren
nyet

en achte
Uit

dat hij tegen

de DUVENVOORDE'S aan het

Een

Hollandsch

beeldhouwers-atelier
1570

te

omstreeks

Cordova.
DOOR

DR. A. BREDIUS,
wier namen voor het
IJ weten, dat Nederlandsche
kunstenaars,
in
de
XV
en
XVIe
eeuw en in Spanje
meerendeel
vergeten zijn,
werkzaam geweest zijn, hoofdzakelijk
architecten en
glasschilders,
Onder de schilders herinner ik slechts aan PEDRO
beeldhouwers.
DE CAMPANA, (omstr. 1537/1580 in Spanje, ook te Cordova werkzaam) (PETER KEMPENEER) en FERNANDO STURMIUS (STORM van Zierikzee, omstr.
1539/1557 werkzaam te Sevilla),.
vertelt van een beeldhouwers
De volgende
atelier, dat
aardige verklaring
der beroemde Cathedraal
van Corzeker veel werkte voor de latere versieringen
wel
v66r
namen
in
de
oude
dezelfde
komen
misschien
nog
rekeningen van
dova ;
dat prachtig bouwwerk.
HENDRIK JANSZ. te
De kleermaker
27 Dec.
onder eede, dat hij "vier jaeren gewoent heeft
verklaart
dat geleden omtrent twee jaeren hij deposant
gesien en
in een stede genaempt
van Hispanien
in den Coninckrycke

oud 31 jaren,
Dordrecht,
gehadt in Hispanien ende

heeft gehadt
gesproken
Corduwa eenen WILLEM
wesende denselven
WILLEM

JANSZ.? de Soen van JAN WILI,EMSZ. steenhouwer,
met een vrouwspersoon,
van Montillia, ontrent
geboeren
gehillict
JANSz. aldaer
WILLEM
dat
denselven
ende
van
zes mylen
Cordua,
JANSZ. ten selven tyde aldaer
winckel opgesteld hadde van tbeelsnyden en hadde wel vyff ofte zes knechts, soe
als andere
en andere op zynen winckel, soe duytsche
scrijnwerkers,
beelsnyders
hebbende
goede neeringe en veel te doen en was gesont en welvarende. Ende dat
men seyt te Dort dat ghij doot
geseyt hebbende:
hij deposant jegens denselven
zijt, heeft daerop de voorsz. WILLEM JANSZ. geseyt: wie mach toch die valsche
voorts dat geleden
wat bet dan
loegen versiert (bedacht) hebben. Affirmerende
een jaer eenen LOWYS wesende de soen van z. AEL ROELEN, Caescoopster, jegens
hem deposant
binnen de stadt van Cavila (Avila?) geseyt heeft gehadt, dat denselven
aldaer

WILLEM JANSZ. onlanx daer te voeren tot zijnen huyze
hadde wesen copen om te verwercken."
wageschot
etc. Dordrecht.
(Schepen Acten, huysbrieven

thuys

geweest
'

Reg.

No. 732.)

en

KORTE
1. KUNSTENAARS

MEDEDEELINGEN.

WERKENDE
VOOR BISSCHOP GEORGE VAN EGMOND.
Dezer dagen bezig met een onderzoek in de rekeningen van G e o r g e v a n E g m o n d die van
I534 tot I559 het Utrechtsche bisdom bestuurde en die veel gedaan heeft voor den kerkdienst
binnen zijn gebied, noteerde ik verschillende posten, waaruit blijkt, dat hij evenals zijn voorgangers
op den bisschoppelijken zetel veel gevoelde voor de kunst van zijn tijd. Trouwens de reden van
mijn onderzoek was dat ik te weten wilde komen door wien de Bisschop het gebrandschilderde
raam, dat hij in 1547 aan de Haagsche Sint Jacobskerk schonk, had laten vervaardigen. Van het
raam, dat hij aan de Sint Bavo te Haarlem gaf, in i s4I, wisten wij, dat het gemaakt was dooi
den Leuvenschen glasschilder Gerrit B 0 e I s, van het raam te Gouda, van 1556, dat het besteld
werd bij D i r c k C r a b e t h. Ik vond nu dat het Haagsche raam besteld is bij P i e t e r B o e 1 5
te Leuven, den zoon van bovengenoemden G « r r i t : niet onwaarschijnlijk was dus Gerrit t of
reeds gestorven, of niet meer in staat tot het aannemen van een groot werk, het staat vast, namelijk, dat hij v66r 15 Febr. 1548 overleed. In het volgende nummer van dit tijdschrift zal ik uitvoerig over de Haagsche kerkglazen handelen, zoodat ik hier niet verder crop zal ingaan. Uit de
overige posten wijs ik op de werkzaamheid van Wi 11 e m v a n N o o r t aan het kasteel te Duurstede, en op enkele andere beeldhouwers, die voor den bisschop bestellingen uitvoerden. Ook de
Haagschengoudsmid A d r i a e n H u g h e n, - wiens naam wij in de lijst van regeerders van den Haag
herhaaldelijk vinden, en die ook als een der voornaamsten in 1528 als gijzelaar was medegenomen
door Maerten van Rossem na zijn overval van den Haag, - ook die goudsmid kreeg belangrijk
werk te verrichten : een verguld zilveren af beelding van de drieeenheid moest hij maken en bovendien een kruis met paarlen en diamanten hangende aan een kettinkje. T h o m a s, een Utrechtsch
goudsmid maakte een verguld zilveren "olyfant" waarbij men niet aan den grooten viervoeter
denken moet, maar aan een ivoren drinkhoorn op zilveren voet en met zilveren deksel. Een voorwerp van dagelijksch gebruik, (maar in zilver !) maakte P a u lu s een ander stadgenoot, terwijl nog een
derde Utrechtenaar, de goudsmid G i 11e s een kostbaar waschbekken onder handen kreeg.
Voorts maken wij kennis behalve met een "tailleur de pierres", een beeldhouwer, in wien
wij zooals reeds bleek den lateren stadsarchitect Will e m v a n N o o r t gemakkelijk herkennen,
ook met een "tailleur d' Amersfort", die een beeld in albast vervaardigde.
Tenslotte de schilders. Is de ,,paintre de Wijck J a n T y n a g h e I" een gewone verwer ?
Ik zou vermoeden van niet, in ieder geval is het niet onmogelijk, dat wij in hem een bloedverwant, grootvader wellicht, te zien hebben van den gelijknamigen Amsterdamschen schilder, of
van den Utrechtschen W i l l e m T. Dat met den ,painctre de Monsieur de St. Vaast en Arras",
een kunstenaar bedoeld wordt, die op dat oogenblik voor den abt van St. Vaast werkte, lijdt
geen twijfel. Als het niet vast stond dat J a n v a n S c o r e 1 in i 549 in Utrecht was (in dat
e r r de stukken
jaar valt zijn geschil met W i 11 e m v a n N o o r t, waaromtrent Mr. M u 11
publiceerde in Obr. Arch. IV), dan zou men verband kunnen zoeken met de opgave van V a n
M a n d e r die onder S c o r e 1s werken opnoemt: ween kruiziging met twee vleugelpaneelen in
het koor van de Abdij van St. Vaast te Atrecht"; misschien ook zou men een oogenblik aan
A n t. M o r o kunnen denken, die juist in 1540 het portret van A trecht's bisschop G r a n v e 11 e
schilderde (Mus. Weenen). Het lijkt echter vreemd, dat men in Utrecht een dezer beide mannen
met een zoo onzekere aanduiding benoemde; heel anders wordt het echter als men gist, dat
bedoeld is de in 1500 te l3everwijk geboren J a n C o r n e 1 i s z. V e r m ij e n, of "J a n met den
baard", vriend van S c o r e 1 en van wien v a n M a n d e r vertelt, dat "veelen zijner uitmuntende
werken te Atrecht in de abdije van St. Vaast gezien en om hunne voortreffelijkheid geroemd"
werdcn. Voor hem pleit waarlijk zeer veel.
Dat de Bisschop in Antwerpen, waar de koopman T h o m a s 1 e M a i r e voor zijn opdrachten zorgde herhaaldelijk bestellingen deed blijkt uit de rekening, in ons uittreksel vindt men
iets over dat hij leverde aan gobelins en goud- en zilverlaken.
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Men ziet, in deze toevallige rekening over slechts enkele jaren, staat reeds heel wat.
Misschien is er zonder veel bezwaren nog meer in samenhang bijeen te brengen, ik geef hier
slechts wat ik "in het voorbijgaan" noteerde, omdat het misschien anderen hier of daarheen
een spoor kan wijzen.
UITTREKSEL UIT: Cors2ptes de l'estat de Monsieur faictes par Mag. George
ii mon signeur et maistre monsieur le révere1zdissime
Strft
d'Utrecht,
I S 47'48, 1 5 48'49. )
Paye au verrireur de Louvain P i e t e r B o e 1 s pour la verriere donne par Monsieur a la
grande Eglise de la Haye en Hollande comme par sa cedule et quitance datee du 4me d'Avril
46 ') devant Pasques, la somme de ......... , ...
234 flor. 9 pat. 3)
Item encoir paye au dit verrireur pour trois verrieres donne par monsieur a la Chapelle
de Hierusalem a Utrecht la somme de .............
67 flor. io st.
Delivre a T h o m a s 1'orfebvre a Utrecht pour dorer ung olyfant d?argent 8 anbelots a
3 flor. 2 s. la piece facit ..................
29 flor, 16 s.
Delivre a l'orfebvre de la Haye pour la fagon de la croix d'or pour ioo perles chascun
ung philippe la piece, Item pour trois diamants. Item pour avoir aussy besoinge a la couppe d'agathe,
comme il appert par sa quitance dattee du troisieme de Juing l'an 47 la somme de .
456 flor.
Delivre encoir au die orfebvre en pieces de 3 patars pour faire l'ymaive de la Trinite
la somme de .......................
i 5o flor.
Item encoir delivre au dit orfebvre en or pour enschasser six dyamants en forme d'une
croix, comme par sa cedule est apparant la somme de .........
41 flor. 16 s.
....
3 flor. 16 s.
Pay6 pour l'ymaige de la Trinite faicte a Utrecht des pierres
Paye a Utrecht pour ung positif des orgues ............ 35
flor.
Le XIe Davril ay delivre a J e h a n van N o y 4) escrinier a Utrecht pour les ouvraiges
. 252 flor.
qu'il a faict a la Chapelle de Deurstede comme par sa quitance est manifeste...
Item le XVIC de Juing ay paye a Willem
v a n O e r t tailleur de pieres pour l'ouvraige
qu'il a faict a la Chapelle et au Chasteau de Duerstede comme par sa cedule est apparant, 482 flor.

'

Delivre a J a n B 1 o c q pour avoir painct la Chapelle de Duerstede et aucunes chambres
dont il ma donne deux quitances l'une datee du IXe de May, et l'aultre de XIe de Juing
200 flor.
la somme de ......... - ..............
Le painctre de Wijck J a n T y n a g h e 1 a receu pour l'ouvraige qu'il a faict a Duerstede
en ceste annee '48 comme par sa quitance datee du XVIIIe de Janvier l'an '49 apert, la
ioo flor.
somme de ........................
Le painctre de Monsieur d e S t. V a s t en Arras a receu par le comandement de Monsieur
pour aucuns tableaux faict a Monsieur comme sa quitance demonstre, datee du XVIIIe de Janvier
1 an '49 la somme de .....................
40 flor.
Delivre a 1 escrinier de Wijck nomme T h ij s a bon compte de ce qu'il povoit gainger a
Duerstede comme sa quitance tesmoinge dix escuz dor, faisant ensamble .....
19 flor.
Item le tailleur d' Amersffort pour avoir taille une Imaige d'albastre pour Monsieur comme
34 flor.
par sa quitance confesse avoir receu la somme de ............
1) Rijksarchiefte Utrecht, Archief der Bisschoppen,Invent. No. 541.
2) Paaschstijl,dus 1547. 3) Patard, twee duitstuk
4) Dit zal dezelfde zijn als de JAN VANOEY, met wien JAN VANScORELn 1549 het schip of d
baggermachinevan WILLEMVANNOORTging bezien, - zie Obr. Arch. IV blz. z5o.

.
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Paye a T h o m a s 1 orfebvre D'Utrecht pour l'olyfaint r) d'argent doree, pesant en argent
quattre marck deux onces 2 esterlins et demy, le marck compte a 2 flor. 8 stet l'once a 31 S, la
somme de 53 flor. Carolus 13 s. ungliart comme son billet declaire et pourtant mys icy
......................
53 flor. 53 s. ung lyart
Item encoir donne au dit Thomas
sans delivre 1'or ....................

la facon du dit olyfant, et pour l'avoir doree
25 flor. carolus.
la facon d'ung escaffoite d'ung lymison s) laquelle
37 flor.

pour

Item delivre au dit T h o m a s pour
Monsieur fist rompre .....................
Item pour les vacations du dit orfevre venant et allant a Duerstede .....

30 st.
Item le dit T h o m a à Monsieur ung incensoir d'argent dont il en a receu de Monsieur
le vicaire de Monsieur la somme de 53 flor. et a receu de Maitre G e o r g e la vomme de 81flor.
patars comme sa cedule dattee du XXIXE de Decembre au long declaire, et portant mys
81 flor. 4 s.
icy .........................
Delivre a l'orfevre P a u Ius s a Utrecht pour ung pispot d'argent et aucunes agrappes pour
Monsieur la somme de 25 flor 8 patars comme par son billet datee du XXIIIe de Juing apert, et
26 flor. 8 s,
pourtant mys icy par compte .................
Delivre a lorfevre de la Haye A d r i e n H u g h e pour dorer 1'ymaige de la Trinite 14
angelotz a 3 flor. 3 st. la piece comme son billet expressemmet declaire, datee de la dite date
et pourtant mys icy par compte ................
¢4 flor. 2 s.
Paye encoir au dit A d r i e n pour parfaire le payement de la Trinite et de la Croix a
dyamants comme par sa quitance datee de XI d'Octobre il peult apparoir la somme de 286 flor. 4 sPaye pour dorer le repositoire du St. Sacrament en la dite imaige .. , I flor. carolus.
Delivre a l'orfevre d'Utrecht nomme G i l l e pour avoir doree et mys les armes de Monavoit donne a Monsieur comme par le
sieur au bachin 3) que Monsieur de Tau ten b 0 r c b
61 flor.
billet datee du jour St. Jehan Baptiste 1'an 48 peult apparoir la somme de ....
Paye pour les deux custodes du bachin et de 1'esquyre deux escuz d'or faisant 3 flor. 16 s.
Paye en Anvers pour 1'esquyre et bachin envoye a la niepce de Monsieur, madame d e M e u r s
y comprins les custodes la somme de cent 87 flor. 13 s. comme T h o m a s 1 e M a i r e par sa
lettre tesmoinge lequel aussy escript les poix dit et pourtant mys icy par compte 187 flor 13 s.
Premierement ay paye au brodeur J e h a n W y c a r t a cause de ouvraiges faict a Duerstede
pour Monsieur comme par son billect apert datee du 6 D april l'an 48 la somme de 248 flor. 13 s.
Paye encoir au dit T h o m a s 1 e M a i r e pour 120 aulnes de tapisserie au pris de deux
flor- 1'aulne achapte en Anvers a ung marchant nomme J e h a n M o d e q u e la somme de 342
flor. comme la q uitance du dit T h o m a s datee du dernier de Juing 1'an 48 en donne tesmoinaige
et pourtant mys icy en compte ................ ,
342 flor.
Paye a F r a n s v a n S c h o e n h o v e pour aucunes aulnes de toille dor et d'arqent
delivre a Monsieur pour faire a W ij c k ung tabernacle pour le St. Sacrament et au suffragaen
- 5 i flor.
pour faire une Casure de cramoisin et la Croix de toille d'argent la somme de.. ,
de
champ pour les
Paye a Bruxelles pour ung accoustrement de velour noir d'ung lit
153 flor 12 s.
gardinee de Damas noir et touttes les aultres appartenant, la somme de ...
1) Ivoren werkstuk,beker?
2) Voetstuk van een lampje (limegon?)
3) Bassin, bekken.
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Le 7 de Mars mon serviteur fut envoye de par Monsieur a Utrecht pour aucunes Images
et despendit tant pour pacquer et mener les dits Imaiges que pour sa despence de bouche et
2 flor.
de cleval .........................
Pour la librarie de Monsieur achaptay a Utrecht Opera Basilij, Gregorij Nazianceny, Irenei
et Athanasiij et en ay paye ..................
5 flor. 4 s.
H. E. v. G.
CONTRACT.
CURIEUS
den
25 Mey 1628 compareerde enz. Mr. E d u w a r t E v e r w ij n te Delff, d'welcke
Op huyden
vercoft heeft aen d Eers. C o r n e 1 i s J a n s z. d e R a e d t tot Rotterdam en H e n r i c k Ron a e r
in Roon, die bekennen van hem gecoft te hebben seecker stuck schilderij "wesende de predicatie
Johannis in de woestijne, gedaen van A b r a m B I o m m e r t tot Uytrecht, voor welck stuck
schilderij de voorsz, d e R a e t en R o n a e r elck als principael onder renuncio van de benefitio
de duobus vel pluribus res debendi, ......
beloven te betalen aen den voorsz. E v e r t w ij n
de somme van 620 gulden, en dat datelick soo wanneer d' voorsz. E v e r t w ij n binnen den tijt
van ses jaren wettelicken in den h. houwelicken staat geprocureert (sic) sall hebben eenich kint,
tot kersmisse 1633 toe comende) dat dit
twelcke ses jaren ingegaen sijn kersmisse 1627 ...
kind de voorsz. R a e t, R o n a e r s ofte haren erven (sal cunnen) manen ende eischen d' voorsz.
620 gulden, met conditie nochtans zoo 't gebeurde dat sijn E v e r w ij n s toecomende huysvrouw
van het eerste kind seven maenden nae de troudach quam te bevallen, dat tselve kint in desen
niet en sal gereeckent ofte tot het manen geadmitteert worden en maer n a e r de seven maenden
van den troudach werdende bevallen ende het kint manende binnen zes jaren, sal de voorszsom hem E v e r w ij n verschenen zijn. Doch sal de voorsz. E v e r w ij n ofte sijn Erven gehouden
zijn de voorsz. de Rae d t, R o n a e r ofte haren erven veertijen dagen te vooren dat voorsz.
kint sal willen comen manen bij missive ofte andersints tselve manen te adviseren ofte waerschouwen, ende ingevalle d'voorsz. advertentie gedaen sijnde, ten tijde van de comste vant kint
niet thuys en waren, sal de voorsz. E v e r w ij nofte sijne erven mogen gestaen met attestatie van
de buyren dat 't kint heeft de voorsz. somme gemant (gemaant) ende soo 't gebeurde dat de
voorsz. E v e r w ij n binnen de voorsz. ses jaren niet en quame te trouwen ofte getrout sijnde, 't
kint niet en was binnen seven maenden gebooren na den troudach ofte na den seven maenden
gebooren sijnde door innocentie (dat Godt verhoede) ofte joncheyt de voorsz. maninge niet en
coste doen binnen de ses jaren, dat hij d e R a e d t en R o n a e r in sulcken gevalle de voorsz.
schilderije voor niet sullen hebben, sonder yet daervoren in dien gevallen te betalen, Verbindende enz.
Dit curieuse contract uit het protocol van notaris W. v a n Ass end elf t,
te Delft, is
Delff en Harman
van Bolgersteijn,
o.a. onderteekend door Cornelis
Jacobsz.
A. BR.
schilders, als getuygen.
II. EEN

TWEE
ADVERTENTIES
VAN MARIA
MARG. LA FARGUE.
Omtrent de zuster van de bekende Haagsche teekenaars P a u 1 u s, E 1 i a s en K a r e lag
F a r g u e, wier talent voor dat harer broeders niet onderdeed, verschaffen de volgende advertenties enkele gegevens:
a. ,,De Kunstschilderesse M a r i a hl a g a r e t a 1 a F a r g u e, zich in staat gesteld ziende
door eene vereischte Intekening aan 't licht te brengen, der in 't Koper te vervaardigen Afbeelding der Haagsche Engelsclae Kerk, met de uitdeeling der Prijzen bij de Promotie, door order
van 't geacht bestuur, en voorstand eener Edle denkwijze, ter aanmoediging van verdienstelijke
Jongelingen, haar opklimmende graaden; de prijs dezer Intekening is 2 Gld., te weten I Gulden
bij de deelneming, en de overige bij de voltooijing van het zelve.
Zich vleyende, vermits door de hooge goedheid van Haare Koningl. Hoogheid Mevrouwe
de Prinsesse van Orange en Nassau, welke het behaagd heeft, 't zo gunstiglijk te openen, 't vereerd
hebbende met zich 't hoofd te doen stellen, benevens een van hooggedachte Vorstinne, haar
oudste Hofdames. Al 't werk ook bereids door veele Eerenswaardige Persoonen van aanzien en
rang heeft mogen opgevolgd worden: verder tot eene gewenschte aanmoediging zal kunnen
III.
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verstrekken; om in dat Edel voornemen (ter spoedige voltalligmaking) te willen instemmen,
ten einde den voortgang eener onvermoeide werkzame Hand gemakkelijk te maaken."
(Advert, i. d. Haagsche Crt. 24 Nov. 1792).
b. aDe Konstschilderes, M a r i a M a r g a r e t a L a F a r g u e adverteerd mits dezen, dat
zij zich tegenwoordig bezig houdt met het geeven van Instructie in alle de vereischte deelen der
Teekenkunst en zulks tot de zeer maatige prijs van 7 stuivers voor een les doch bij aldien er in
huis eenige te gelijk zijn, zo werd de schikking, tot genoegen der Ouders op de best mogelijke
wijze verminderd, verder hier te melden zal bij de ondervinding best beoordeeld kunnen werden.
Hoopende hier in de vereischte toegenegenheid te mogen zien voorkomen."
(Advert. i. d. Haagsche Crt. 27 Juni 1792)
D. v. Z.
VAN BERCKENRODE.
VAN BALTHASAR
FLORISZ.
IV. DE VROUW
De volgende post uit de documenten van de rekeningen van Delfland doet ons de naam
r F 1 o r i s z. (van B ere ken rod e ).
kennen van de vrouw van den cartograaf Balthasar
r
huysvrouwe van Balthasar
Schagen
,Ontfangen by my Adriana Cornelisdr.
F 1 o r i s z. gesworen lantmeter uuyt handen van den penninckmeester van Delflant de somme van
twaelf ponden van 4o grooten ter saecke van (de) doleantie en de leverantie van een Chaerte der
stadt Rotterdam daermede het Collegie van Delfflant vereert es. Actum onder mijn handt den
XXen Novembris 1626.
Cornelis
huysvr,
(get.) By myn Adryana
Schage
van Balthasar
florisz.
berckenrode.
M. G. W.
MATROOS.
V. EEN KUNSTVAARDIG
d e H a a n, binnengestaan
J a n A d e 1 a a r, matroos op het Jagt gevoerd door Willem
zijnde heeft aan haar Ed. Mog. gepresenteert een wapenkaart met het wapen van dezen Raad,
hebbende aan 't hoofd het wapen van zijn Hoogheid en voorts de wapens van de Heeren Raaden
en eerste ministers en die van de Provincien en steeden waaruyt de Heeren Raaden in dit Collegie
zijn gecommitteert, alles door hem selve met de schaar uytgesneeden. Waarop gedelibereert zijnde
is goedgevonden en verstaan 't voors kunststuk te accepteeren en de clerquen der secretarye te
gelasten, zooals gelast worden mits deeze om aan hem tot een gratifrcatie ter zaake voorz, uyt
de busse der secretarye te betalen 20 goude Ducaaten. En dat voors, kunststuk op een zijde grond
gebragt in een list gestelt en in een van des Raads vertrekkameren opgehangen zal worden.
(Resol. v. d. Admiraliteit van de Maze 22 April 1766)
E. H.
HET
UIT
KASTEEL
DUURSTEDE
VERVOERD.
VI. SCHILDERIJEN
Compareerden etc. J 0 h an van I sse n d 00 r n schout,
J o h a n Schaghen borgemr. en
S a m u e 1 d e R o m a r e schepen deser stede ende verclaerden van anderen verstaen ende
gehoort te hebben, dat de drie stucken schilderyen, waervan een voor ende de twe besijden
ande schoorsteen op een van de capitaelste kamers van den huyse van Duerstede hebben gestaen
ende volgens appointement van Ed. Mog. Heren gedepe. Staten slants vnn Utrecht in dato den
VII FebrY. 1640 waarvan ons copy autenticq gethoont sij, vereert aan or. H e r m a n P e t e r
v a n H a r d e n b r o e c k, souden wesen geschildert bij den vermaerden schilder M a b u y s e n
ende dat deselve schilderye soude uutbeelden Keyzer C a r e 1 den Vijfden en Philips s sijn
soon mitsgaders den Bischop van Utrecht, aenwijsende de triumph van seeckere bataelie, schijnende te wesen geschildert op de wijse van de Historie van Melchisedech, ende opt voorf.
verhoor ende verstant daervoor alsulx te houden, actum den XVIIIen Marty 1646, present Hollandt. 1)
W. J. J. C. B.
1) Uit procuratien, estimatien enz. van Wijk bij Duurstede. Rechterlyke archieven Rijksarchief
Utrecht No. 585.

JAN

UYL,

JANSZ.
(EEN

NALEZING)
DOOR

DR. A. BREDIUS.

N den

van dit tijdschrift
vijfden Jaargang
gaven mijn
vriend DE ROEVER en ik een kleine bijdrage over den

geheel
Wij

wiens naam hierboven
staat.
vergeten
schilder,
konden
toen geen enkel stuk van zijn hand aan-

wijzen.
WURZBACH, in zijn soms slordig
geredigeerd
evenmin. Hij haalt ons artikel aan, maar
Kunstlerlexicon,
stuck schildery"
van
maakt
een
"seecker
eenvoudig
over
wien
door
ons
de
UYL,
medegedeelde
"oprechte"

De oude
landschap.
even als zijn zwager, JAN JANSZ. TRECK.
attestatie
gaat, was stillevenschilder,
De jonge UYL, die ook JAN heette, maar zich DEN UYL noemde, en zich, curieus
genoeg, DEN UYL DEN OUDEN noemde, omdat hij een jongeren broeder had die
men kent teekeningen
ook JAN heette, was landschapschilder;
van hem.
en gezocht de stillevenschilder
UYL was, die met REMBRANDT
van
28
uit
de
April 165o door ons medegedeeld;
verklaring
was, blijkt
zestienhonderd
waren te vergeefs voor een zijner stukken geboden, dat
guldens
den
kunstlievenden
advokaat
TROYANUS DE MAGISTRIS hing. Ook de Bailliu
bij
Hoe

beroemd

bevriend

van Kennemerland

had een hoog

bod voor

dit stuk

gedaan.
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ment

ik in de kunstnalatenschap
ontdekte
van RUBENS, in het suppleToevallig
van SMITH's catalogue raisonni
drie schilderijen
van (den) UYL. Wij lezen :
No. 302 A pewter Jug etc. bij DE VAYL
" 303 a ditto, and a silver cup by the same

304 a cup and two plates by the same.
de schilder zijne stukken met een V
teekende
Waarschijnlijk
Dat een kunstenaar
als RUBENS drie stukken van
ontstond.
door de verwarring
doet
ons
dat
dezen schilder
bevat
vermoeden,
zij wel groote kwaliteiten
bezat,
moeten
denken
aan
werk
als
mooie
hebben.
het
stilleven
van
Wij
dergelijk
RYCKHALS te Berlijn, onlangs in dit tijdschrift
gepubliceerd.
deel ik hierbij zijn ondertrouw
Als aanvulling
mede,
op zijne biographie,
van Amsterdam
in de Puiboeken
Hij was dus niet hervormd.
gevonden.
"

JAN JA?·Tsz. UYL, oud 23 jaren, schilder, gheen ouders
en GIERTIE JANS [TRECK]
wonende op de Nieuwe syds achterburghwal
hebbende,
met JAN HENRICSXZ. TREK, hare vader, wonende als
oud 19 jaren, geassisteert
vooren.
21

Maert

1619.

1 S96 geboren werd. Het
Wij zien daaruit dat UYL omstreeks
ligt voor de hand, dat zijn zeer verdienstelijke
zwager, die ongeveer
is
geweest.
jonger was, zijn leerling

vermoeden
tien jaren

de oude UYL (die echter reeds op 44-jarigen
leeftijd, in
wel
daaruit
dat
in
een
naar
een
van
I6q.o stierf) was, blijkt
1669
"bancquet"
nog
copie
werd.
hem op f 30.getaxeerd
Ik vond nog de volgende stukken van hem in verzamelingen :
Hoe

vermaard

Desolate
Maart

'
'

boedel

van

ABR.

WIJS

en

SARA DE POTTER, Amsterdam,

1658:
van DEN UYL ;
een fruytagie
(ook een Venus en Cupido van RUBENS).
Inventaris
Amsterdam'sche
van 1669, zonder
van den UYL
een ontbijtge

naam,

bij Not.

I

J. DE VOS :

(ook: een nagtje van REMBRANDT).
In den Inventaris
van JAN WILLEMSZ, VAN MAESTRICHT, 15 Aug. 1652
te Haarlem
opgemaakt
(Not. v. KITTENSTEYN) o.a.: dertien stucken met ebbe
met GUILLIAM) en verscheidene
lijsten van EDUARD DU Bois (niet te verwarren
stillevens

waaronder;
een stuck met een ebbe

lijst wesende

copie

naer DEN UYL.
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In

de

van ANTHONI GAILLARD, Amsterdam,
reusachtige
verzameling
29 October
(overleden
1639) die ik elders hoop te publiceeren:
No. 133, een bancquet,
Copy van DEN UYL.
16 Nov. 1678 taxeeren
BARENT GRAAT en JAN ROSA bijna ioo schilderijen
van

BARBARA CAREL,

STEEMAN).
Op de Zaal:
en een bancketge f 25.fI :

5 st.

Ten

daarentegen

Wede.

No.

de

Heer

JERONIMUS' RANST,

een Collation

Amsterdam

(Not.

van den Ouden

DEN UYL : f I 5,-,
(VAN GOVENfI3,- VenusvanPALMAfI5,-MOYAERT
QUAST, boerekermis,
f 60.-).
24,

dat fraaie landschapsteekeningen
van
zij hier nog aangestipt,
den jongen JAN DEN UYL berusten
of berustten:
'
DEN
in de Albertina
een landschap
VYL
te Weenen,
gem. J.
Museum te Darmstadt
een landschapje,
(Gezien 1887) en twee fraaie landslotte

een ophaalbruggetje
in de Ermitage,
St. Petersburg.
schapjes, waaronder
Ik kan niet nalaten, ook bij dezen schilder,
weer uit te roepen: Waar zijn
zeer zeker verdienstelijke
toch de werken
van in hun tijd beroemde,
schilders
die z66 vergeten
werden, dat niet een enkel stuk van hun werk meer
gebleven,
aan te wijzen

valt?

_

Twee

klaustrale

Utrechtsche

huizen,

DOOR
DR. MR. S. MULLER

I . DE ROODE
E Roode
van
1629

Fz.

POORT.

huis
poort was verreweg het fraaiste klaustrale
van het huisgeld van
Dom: in den blaffaard
voor eene som van
het huis genoteerd
staat

den

huizen,
terwijl de eigenaars van de aangrenzende
f60.-,
en
allen
voornaam
slechts
die toch
groot
waren,
en f 36.-,
van f 27.belast werden voor sommetjes
Het was dan ook een groot perceel, dat aan de tuinzijde
en dat, evenals
alle
was dan aan de straat
breeder
uitkwam aan het Oudkerkhof ;het terrein
aan de noordzijde van het Domplein,
met
niet minder dan drie achterhuizen
eeuwen
bebouwd
der
loop
van het huis uitkwam. Ook
aan het Oudkerkhof,
waar ook nog eene achterpoort
was daar, denkelijk in den tuin, niet alleen een "backhuys"
(zeker slechts een schuurtje
huizen
was

in den

dat natuurlijk
een grooter, meer
oven), maar ook een "brouhuys",
zal
zooals
en
geweest zijn,
noodig was om
ingewikkeld
samengesteld
gebouwtje
het niet algemeene
van den bewoner mogelijk te maken.
"selfbrouwen"
van het huis was zeker rijk ingericht;
de inventarissen,
Het inwendige
van
die wij er
vaste bebezitten, spreken van talrijke bij het huis behoorende
met

een
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timmeringen :
ghen", zooals
van de luxe

en "scabelwerck
en "nedersla"sittens"
"buffetten"
rontsomme",
was
in
die dagen. Maar het welsprekendst
dit de gewoonte
getuigt
in
den
der ruime woning de nog bestaande
muur
piscina
oostelijken

met eene fraaie veertiende-eeuwsche
der bovenzaal,
muurschildering
eenmaal
in
de huiskapel
is
en
die
bewaard
die
blijkbaar
wand,
nog
was naast het altaar.
die het huis bewoonde,
aangebracht

op den achtervan den prelaat,

Piscina in het huis Roode poort.
eene korte periode
vermeld, en gedurende
herhaaldelijk
De oudstbekende
is het ook merkwaardig
geschiedenis.
geweest in de Utrechtsche
FLORIS VAN JUTPHAAS, kleinzoon van den Hollandschen
bewoner is de Domproost
dochter geweest en had
natuurlijke
graaf FLORIS V. Zijne moeder was 's graven
Het

haren

zoon

huis

wordt

vereerd

met

den

beroemden

naam

van haren

vader.

Toch

was de
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proost geen vriend
ook goed bekend
na den

dood

van de opvolgers
aan het grafelijke

van zijnen grootvader,
hof te 's-Gravenhage.

en dat was blijkbaar
Want toen in 1 322,

FREDERIK VAN SIERCK, de Hollandsche
kandidaat
bisschop
voor den stoel, de balier van St. Catharijne
JACOB VAN DENEMARCKEN, niet gekozen werd, begreep
dat deze tegenslag
men te 's-Gravenhage
te
aanstonds,
van

van den invloedrijken
als loon voor
wijten was aan de bemoeiingen
Domproost;
daad werd 'sproosten
deze onvriendelijke
het
slot
te
zomerverblijf,
Doorn, door
Hollandsche
benden in den asch gelegd. De zoenbrief voor dit wanbedrijf
is ons
die
somt
verschillende
de
koesterde
hij
nog bewaard;
grieven op,
graaf
tegen
Van vergoeding
voor de aan het huis te Doorn
zijn neef van de linkerhand.
schade
was bij den zoen geen sprake;
toch is deze Domproost
toegebrachte
als de bouwheer
bekend
van het tegenwoordige
huis te
(sterk
verbouwde)
waar hij zich weder vestigde.
In het slechte jaargetijde
zal FLORIS VAN
Doorn,
hebben in zijne ruime woning op het Domplein;
JUTPHAAS echter wel gewoond
de achterhuizen
in
die
er
zijn tijd reeds waren) heeft hij stellig verhuurd
(indien
aan leeken. Want zoo was de gewoonte,
en het was ook natuurlijk,
want alleen
daartoe

kan

men

die

huizen

achter

in den tuin van de Roode

poort gebouwd
hebben:
zij kwamen uit aan den openbaren
weg midden in de stad, en zij waren
dus voor de bewonende
een geriefelijk en voor den eigenaar een voorburgerlieden
deelig bezit.
Eene eeuw later vinden wij in de Roode poort een anderen prelaat, den
kanunnik
toen hij in I424 overleed,
WILLEM, VAN RENEN, proost van Emmerik;
aan
vermaakte
het
de
Roode
voorhuis
van
hij
poort
zijn collega, den kanunnik
ten Dom JAN HONDERTMARCK, die er denkelijk ging wonen, - de achterhuizen
aan

PETER VAN DER MEULEN, die er wellicht een van bewoond
zal hebben,
heeft. Maar na den dood van
terwijl hij de andere zeker verhuurd
deze heeren kwam de Roode poort in voornamere handen:
wij weten, dat bisschop
RUDOLF VAN DIEPHOLT het groote huis bezeten heeft. Denkelijk heeft hij het
een anderen

collega

ook

Dat schijnt wel onmogelijk,
omdat
bewoond.
had op het Domplein ;
maar er was in het midden
Utrechtschen

de kerkvorst

een eigen paleis
der vijftiende eeuw voor den
andere
woning te betrekken.

eene
reden, om tijdelijk
dat reeds ten tijde
Immers
juist bisschop RUDOLF heeft het oude Bisschopshof,
of te bekrompen
van zijn voorganger
FREDERIK YAN BLANKENHEIM bouwvallig
was geworden,
in 1439 geheel doen afbreken; de opbouw van het nieuwe paleis
heeft lang geduurd
en was in 1452 nog niet geheel voltooid. Het mag dus wel
bisschop

het perceel, het fraaiste van het Domplein,
bijna zeker heeten, dat de bisschop
van zijn paleis te
om het gedurende
de verbouwing
inderdaad
heeft aangekocht,
bewonen. In bisschop RUDOLF'S tijd heefc dus de Roode poort, als landsheerlijke
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tijd beleefd. En toen de bisschop zijn testament
zijn voornaamsten
bestemde
de
van het perceel, dat volgens de gewoonte van
opbrengst
maakte,
hij
na zijn dood verkocht moest worden, om daarmede
den bouw
het Domkapittel

residentie,

en graftombe in den Dom te bekostigen.
van zijne grafkapel
dood in t455 bleef het huis een bestuurs-centrum
Ook na 's bisschops
te
Utrecht. De heer VAN BREDERODE, heer REYNOUT, die van zijne moeder, de erfdochter van VIANEN, deze groote heerlijkheid geerfd en zich te Vianen op Batestein
huis, natuurlijk
op naam van een kanunnik.
gevestigd
had, kocht het vorstelijke
het huis gewis
gewoon waren;
doel. Zeker achtte

Hij bestemde
trek der stad
een ander
als

het

zelf

gold,

in

de

tot zijn winterverblijf,
zooals vele edelen in den ommaar toch had hij denkelijk
met den aankoop nog
telkens
de
hand te kunnen zijn,
het
hij
noodig,
bij
stad leiding te geven aan de samenzweringen
en

Want zeker was hier het centrum
bestuur.
tegen
bisschoppelijke
stille verzet tegen het gezag van den nieuwen bisschop, den Bourgondischen
DAVID. Heer REYNOUT'S broeder,
de Domproost
GIJSBRECHT VAN
de
Utrechtsche
tot opvolger
BREDERODE, was door
kapittelen
bijna eenstemmig
het

intrigues
van het

maar na een paar jaar had hij het moeten opRUDOLF gekozen;
de
macht
van
den
die thans zetelde in
Bourgondischen
hertog,
geven tegen
Den Haag
en er op stond, door zijn bastaardzoon
DAVID ook de baas te zijn
in het Sticht.
Met bisschop
de mannen van
DAVID waren de Kabeljauwschen,
maar de Hoeksche
den nieuwen
tijd, te Utrecht
partij, de
binnengedrongen;

van bisschop

van

partij

gildenstad
was dus

het

ancien

Utrecht,
een man

en
van

had van ouds grooten
regime,
de heer VAN BREDERODE, haar
in

de

stad.

invloed
hoofd
hadden

Uiterlijk
maar ondershands
bisschop verzoend,
steeds tegen; zij waren ook de meesters
gewicht

BREDERODE zich met den
invloed

Bourgondischen
sche stadhuis,

waar

men

van ouds

den landsheer

leventje ging zoo zijn gang jaren lang;
einde aan: toen de beide broeders hem

in

gehad
en haar

de

de heeren

leider,
VAN

werkten

zij den

op het Utrechtniet zeer genegen was.
Dit
maakte bisschop DAVID er een

eindelijk
in ?q.?o eens een bezoek brachten op Duurhad van eene hunner welgelukte
intrigues,
stede, juist toen hij kennis gekregen
na
liet hij hen,
een heftig tooneel, gevangen
nemen. De mannen van de partij van
den Domproost werden uit de stad verbannen en de ballingen keerden er terug; sedert
heerschte

te Utrecht 1). De heer VAN VIANEN
bisschop DAVID nagenoeg
onbeperkt
door tusschenkomst
van KAREL DEN STOUTE ontslagen; maar de Domproost
heer VAN VIANEN te
in 1473, stierf de
bleef vier jaren lang gevangen.
Onderwijl,
zeker wel bij een bezoek aan zijn voorvaderlijk
Haarlem,
kasteel; men verdacht

werd

zijne

tegenpartij,
1)

hem vergif

Flistoria,p. 894.

ingegeven

te hebben.

Zijn broeder

moest

bij zijne
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afstand doen van zijne proosdij
bevrijding
Breda, waar hij een jaar later gestorven
te Utrecht.
Bourgondische
heerschappij

en trok

naar het hof van Nassau
is. Zoo eindigde het verzet tegen

te
de

van de volgende bezitters van de Rpode poort, allen kanunniken
(JOHAN VAN BOECHOUT, HERMAN TULMAN, FREDERICK DIE CONINCK,
maar zij zeggen ons niets, te
LAMBERT TEN DUYNEN) zijn ons allen bekend;
minder daar de heeren mogelijk slechts naamleeners waren voor vermogende partiDe namen

ten Dom

en bewoners van het perceel waren, zooals dit
die de ware eigenaars
kulieren,
reeds met den heer VAN BREDERODE het geval was geweest. Eerst over den
CORNELIS VAN NYENRODE, die het perceel in 1552 voor niet minder
kanunnik
valt iets bijzonders
dan 1000 oude schilden aankocht,
mede te deelen. Hij was
wel zeker zelf eigenaar en tevens bewoner van het huis; want toen hij kameraar
moest stellen voor zijn beheer, verbond hij
van het kapittel
werd en zekerheid
daarvoor
zijn huis de Roode poort. NYENRODE, edelman en heer van Hillegom,
was een man van den nieuwen tijd, al woonde de bisschop van Groningen, JOHAN
bisdom nog niet vertrouwde,
KNIJFF, die zich in zijn pas opgericht
rustig in een
van de Roode poort aan het Oudkerkhof,
dat NYENRODE hem
der achterhuizen
verhuurd had. De huisheer zelf was lid van het verbond der Edelen en een van
te Utrecht:
der beeldstormerij
bij zijn proces voor den Raad van behad zien opmaken
roerten werd getuigd, dat men hem lijsten van de beeldstormers
om ze te helpen;
om ze te laten betalen, en dat hij zij n knecht had uitgezonden
in de St. Nicolaaskerk
zou hij in stukken hebben doen slaan. Na.
de doopvont
de leiders

tuurlijk

werd

verklaring
en elders

hij dus veroordeeld

(17 Augustus
1568) en verbannen met verbeurdwaar hij te Keulen
zijner goederen 1); hij trok naar het buitenland,
woonde met zijne vrouw CATHARINA VAN NEVERUM, die de gewezen

zoodra hij met het Catholicisme
kanunnik,
geheel gebroken had, gehuwd had 2).
in
want
overleed
1577;
blijl:baar
op 27 Januari 1578 werd de Roode poort
Hij
verkocht ten behoeve van zijne weduwe en erfgenamen.
Het perceel kwam toen in handen van JOHANNES AXELIUS, een geleerden
kanunnik
te

Rome

en zeker

geen hervormer,
In 1587,
doorgebracht.

want
toen

hij heeft een groot
hij te Culenborch

deel van zijn leven
verkocht
woonde,

echter het huis aan den kanunnik MAARTEN VAN RoSSUM (denkezijn gemachtigde
kleinzoon
van den befaamden Gelderschen
wel
een
lange jaren
lijk
krijgsoverste),die
van het huis, dat toen geheel
er
een
wij
burgerman LUMEN GERRITSZ.
riches, die destijds, in de eerste jaren van

van verschillende
fungeerde als naamleener
kwam in handen van leeken. Eerst vinden
IN DE VOSCH

zeker

een der nouveaux

Sentent18nvan Alva, p. ill.
1) MARCUS,
2) TE WATTS,Verbond der edeien, p. 195.

bewoners
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niet zeldzaam waren, en dan een paar onbekende
namen (WALRAde republiek,
VAN
Maar
in
VAN
DEN
DEN
VEN
BRAEMSLOOT, Mr. J.
I603 ontmoeten
BOGERT).
wij er JOHANNA VAN DER MEER weduwe van RICHARD DE HORNES, bl?jkbaar eene
die er eenige jaren woonde, en na haar (na eene
Belgische edelvrouw,
gevluchte
was van den bekenden
1608/9, toen het huis in handen
tusschenpoos,
LE
een
NICASIUS
voornamen
Utrechtschen
koopman
PETIT) nogmaals
Belg, monToen
sieur LOIS DE CARLIER, seigneur DE MANIERES, die er vier jaren woonde.
was
Het
werd weder een kanunnik
Jhr.
(een protestantsche
eigenaar.
natuurlijk)
korte

lid van de Staten van Utrecht en
GIJSBERT VAN HARTEVELT, rijk en invloedrijk,
die lange jaren in het huis woonde. In 1625 kocht hij
van de Staten Generaal,
van den Dom af; twee achterhuizen aan
het Oudkerkhof
het recht van claustraliteit
'
en van het voorhuis afgescheiden.
waren reeds in 1598 vrijgemaakt
Zoo werd de Roode poort dus een gewoon burgerhuis, zeker een der voornaamste
in 1753 den generaal RUDOLF LEUSDEN, nakomeling van
Wij vinden er
prof. JoH. LEUSDEN, die, blijkbaar vermogend, zijne kinderen hooger op in de wereld
na hem, sedert 1768, den heer D'ABLAING VAN NIEUWERhad weten te brengen;
KERK (ov. 1788), wiens vader aan de overzijde woonde in het nog voornamere
van de stad,

In 1793 treffen wij er A. G. SMITH, een rijken jongen man, zoon
Bisschopshof.
de namen der
van een Raad van Indie, zooals er zoovelen te Utrecht woonden;
Thans
is
de
Roode
bewoners
hebben
verder
meer.
geen belang
poort, na eene
grondige

verbouwing

in 1868,

de zetel

der

Marnix-stichting

geworden.

te kunnen geven van het
lang had ik gehoopt eene reconstructie
annalen zoo dikwijls als voornaam vermelde perceel; maar nooit
in de Utrechtsche
kon zijn voor mijn doel. Wel vermoedde
die bruikbaar
vond ik eene afbeelding,
van gevels, die SAFTLEVEN in 1674 op zijne groote teekeik, dat de fragmenten
Reeds

ningen

van den Dom telkens tusschen de bouwvallen vertoont, ook
maar het was onmogelijk ze
de Roode poort zouden voorstellen ;
Maar onlangs kreeg ik van Mr. H. WALLER
en te combineeren.

van de ruines

van
gedeelten
te identificeeren
te

Bussum

photographieen
op het jaar
oude Roode
die
photo's,
naast
zag ik,
Roode poort

van zijnen vader ten geschenke
vier reeds verbleekte
ik
een Utrechtsch
kon terechtbrengen
die
studentenfeest,
toen het gebouw der Marnix-stichting
de
een tijdstip,
1861,
den
nu
van
had.
dezer
niet
eene
vervangen
achtergrond
poort nog
Op
van den stoet der studenten op het Domplein voorstelt,
de opstelling
een oud gebouw, dat zonder twijfel de
de toenmalige Studenten-societeit,

uit den boedel
van

was. Thans
zonder

teekeningen
huis zijn naam

van oude gevels op SAFTLEVEN'S
kon ik de fragmenten
in elkaar zetten; ook de groote poort, die aan het
te zien. Met de
heeft, was duidelijk op de photographie

moeite

gegeven
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stelde, kon
hulp van den heer DE HoOG, die zich gaarne weder ter beschikking
ik nu den gevel van het vermaarde
herstellen.
gebouw gemakkelijk
uit een groot,
door een kanteelen-reeks
Het perceel bestond
bekroond
uit
de
veertiende
eeuw
te
oordeelen
naar
zijn
voorgevel,
gebouw, dat,
dagteekende;
klaustrale
zooals de meeste
achterwaarts
van de
huizen, eenigszins
stond,
straat. Het voorpleintje
(dat vroeger wellicht, evenals het westelijke buurhuis, wat
meer naar voren op de straat uitgesprongen
had) werd aan de straatzijde afgesloten
door een muur, waarin zich de Roode poort bevond; in het begin der zestiende

het

de westelijke helft van dit kleine pleintje
echter volgebouwd met een
aanbouw bij het oude huis, die in den stijl van dien tijd werd opgetrokken.
leverde het feit, dat de benedenverEen bezwaar voor onze reconstructie
door de ruines der kerk bedekt
dieping van het huis op SAFTLEVEN's teekeningen
eeuw werd

leverde
echter niet veel bezwaar. Dat de benedenvensters
de aanvulling
werd;
van den voorbouw aan het bovenvenster
gelijk zullen geweest zijn, is niet twijfelhuis
is
de
door eene ordinaire vierkante poort in
Het
op
photo toegankelijk
achtig.
den muur

.

op twee teekeningen van DE BEYER van 1736, waarop de Roode
van UMBACH
voorkomt,
(en ook nog op eene staalgravure
met halfi85o) zien wij echter duidelijk eene renaissance-poort

daarnaast;
in het verkort

poort
van omstreeks

deze poort (ter vervanging
van het onoogelijke
Wij hebben
in den muur aangebracht;
daar de
vierkante
gat van c. i86o) op onze teekening
DE
horizontale
banden
der
BEYER
verhalfronde
duidelijk
poort bij
pilasters
hebben
van twee dergelijke
gevolgd
poorten
wij de afbeeldingen
toonen,
de
die ook zulke banden
van het Hof van Utrecht,
eene
bezaten, terwijl
poort
den tijd van den afkoop der claustraliteit
van de
1626 droeg,
juist het jaartal
ronde

pilasters.

leverde onze teekening
geene
poort.
Overigens
en de versiering
van
teelde
fries van den hoofdgevel,
worden door SAFTLEVEN duidelijk aangegeven,
voorbouw

Roode

lijks door

ons aan de teekening

2. HET
Dit klaustrale

behoorde

het

huis

GIJSBERT
kapittel,
de eerste bewoner

HUIS

DER

behoefde

zoodat

er niets

wezen-

te worden.

HONTHORSTEN.

aan de noordzijde
van het Domkerkhof
gelegen,
Het lag midden tusschen de huizen
de Roode
poort.
van Oudmunster.
Dat was,
toch lag het in de immuniteit

huis,
aan

ten oosten
grensde
maar
van den Dom;
zoo
naar het schijnt,

toegevoegd

het gekanbezwaren;
van den
den trapgevel

mede

eeuw
Reeds
tegen het midden der veertiende
gekomen.
van het
een kanunnik
het kapittel van Oudmunster;
was hij
VAN ZUYLEN, bewoonde
het. Maar vermoedelijk
uit zijn kapittel
en had hij vroeger gewoond in een klauaan

'
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straal

huis,

dat van ouds
nieuwen

den

reusachtigen
dien bouw een beetje
het

terrein

aan

Oudmunster

Domtoren

in de engte
om hun nieuwen toren

behoord

en

had en dat
de

niet ver lag van
zelf) door
van den Dom, die

Oudmunster

(evenals
De heeren
gedreven.
zeker wel vrij wenschten

was

te hebben,

zullen

hebben
en afgebroken,
dus het oude huis van Oudmunster
overgenomen
terwijl
huis van den Dom zal verkregen hebben,
in ruil een klaustraal
het zusterkapittel
dat vlak in de buurt lag. Zoo bleef de toestand,
bestond.
zoolang de claustraliteit
dus
tusschen
de
Het nieuwe huis van Oudmunster
huizen
lag
geisoleerd
was het een der voornaamste
huizen van het kapittel.
den Dom; blijkbaar
de
die
het
huis vermaakte
woonde
er
deken
GERARD
aan
FOEC,
1378
deze werd deken van het kapittel en overleed
zijn neef EVERARD FOEC; ook
hem op, zoowel in zijn huis als in zijn
in I4I8.
HENRICK HOUBERCH volgde
aan
het dekanaat
te zijn. Dan hooren
ambt: het huis scheen bijna
verbonden
niets
eene
eeuw
van
het
worden
de kanunniken
lang
perceel (alleen
wij bijna
van

In

in 1464 en PETRUS WOLFARDI in I50q. als
maar dan komen er groote veranderingen.
eigenaars vermeld);
De Domdeken
LUDOLF VAN DEN VEEN, een aanzienlijk
en geleerd man,
Oudmunster

van

in de beide

doctor
hof
van

NICOLAAS MODDE

rechten,

die van
kocht

app?l was geweest,
PETRUS WOLFARDI bewoond

van

voorzitter van bisschop Davids
1474-1477
het huis, dat hij reeds eenigen tijd op naam
nu hij ook kannunik
van Oudhad, thans,

was, van den eigenaar aan. Denkelijk was het wel door zijne
dat het Domkapittel
toen de gelegenheid
veelvermogende
tusschenkomst,
kreeg,
hare
immuniteit
aan
te brengen, die het zeker
van
om eene plaatselijke
verbetering
Sedert 1485 was het kapittel bezig, om het nieuwe
reeds lang had gewenscht.
bouw rezen al
schip zijner kerk op te trekken. De muren van den imposanten
munster

geworden

wanneer
ook de beide zijbeuken opgetrokken
zouden zijn
hooger;
niet gekomen is), dan zou denkelijk de passage
(waartoe het ten slotte trouwens
ten noorden daarvan redelijk nauw worden. Het kapittel trachtte derhalve het daar-

hooger

en

heen te leiden, dat de klaustrale huizen ten noorden van het schip, die allen (althans
van het perceel van Oudmunster)
de beide buurhuizen
wat
volgens de gewoonte
van
een
achterwaarts
de straat lagen,
gedeelte van hun voorhof zouden afstaan
ter
reeds

verbreeding
tot den

van de straat.

Denkelijk

hadden

de betrokken

Domheeren

allen

maar het voortuintje
van het huis
maatregel
medegewerkt;
stak nog altijd vooruit over de straat. Dit werd nu anders, toen
Domdeken
LUDOLF VAN DEN VEEN het huis betrok:
den gen April 1505 sloot
van Oudmunster
met het kapittel
eene overeenkomst,
waarbij hij beloofde
Oudmunster

oude huis, dat "zeer ruinoes" was, "aff te breken, in te trecken ende weder
tot ruemte van den kerckhof van den Dom". Dat
nyewes te vertymmeren,

van
de
hij
het
van
was
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want
zaak, die zeker vele voeten in de aarde zal gehad hebben;
ernstige
waren buitengewoon
de beide naburige
kapittels
naijverig op elkander en lagen
in
er
toen
een
dikwijls overhoop ;
1509, weder geschil tusschen
paar jaren later,
was over de grenzen hunner immuniteiten,
eischte dan ook Oudmunster,
beiden

eene

men dat (namelijk het vrijgemaakte
stenen
,dat
stukje grond) mit sonderlinghe
men
weten
hoe
ons
arff
daer
off anders
mach,
beteykenen
ghestaen heeft
wil, opdat
ende onse mandaet niet vercort en wart."

Plattegrond van het huis.
huis van heer LUDOLF 1) zou een "dweershuys"
gijn, een "domus
het
was
breed
want
en het zou van
dat was natuurlijk,
in transverso" ;
perceel
naar links, achter het westelijke
bovendien
achteren
nog vrij ver uitspringen
nieuwen
bouw
bleef aan de straat het achterste
den
buurhuis
om. Maar voor
Het

gedeelte

nieuwe

van het

oude

huis,

de zaal,

staan ;

het werd hoog

opgetrokken

en het

1) Bovenstaande plattegrond is genomen naar het tegenwoordigehuis, dat met kleine veranderingen
den toestand van 1505 nog geheel teruggeeft.
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dien de Domdeken liet timmeren aan den weg, evenals
trapgevel,
met
het nieuwe uitbouwtje
had
gedaan
bij het oude dweershuys"
was dit eigenlijk tegen de usantie in de immunipoort. Blijkbaar

een fraaien

kreeg

buurman

zijn
van de Roode
teiten : men leefde

er gaarne wat teruggetrokken,
buiten de wereld. Niet de woonvan het nieuwe huis lagen dan ook aan de straat, maar blijkbaar lag
vertrekken
de groote keuken, die de zaal van het oude huis
naast
de ruime vestibule,
daar,
,
werd er nog bepaald, dat die keuken (althans voorloopig)
geweest was; bovendien
omdat die straat lag
geene vensters of tralies aan de straat hebben zou, denkelijk
Achter de keuken was een dwarsgang,
van het zusterkapittel.
in de immuniteit
met de "wyeltrap"
eerst aan
die links leidde naar een traptorentje
(wenteltrap) ;
die uitzagen op den grooten rustigen tuin, en
dien gang lagen de woonvertrekken,
met vier vensters, die
naar links, lag eene
daarnaast,
uitspringend
van 24 voet met twee vensters, en, nag meer naar links, een ,,vertreckvan 16 voet met 66n venster.
Onder eene "vertreck-kamer"
verstond

zij liggen er nog. Er was eene groote
de volle breedte van het huis innam ;
"kamer"

"saell"

van 44 voet

kamertje"
men eene kleinere

"a room, to
kamer, waarin men zich uit de grootere terugtrok :
from the diningroom"
which company withdraws
(drawing-room)
1), als het eene
ubi
ancillae
aut ministri
thalamo
of
een
eetkamer
vicinum,
was,
"cubiculum minus,
in de
dormiunt"
was: men hield van gezelligheid
2), als het eene slaapkamer

en zelfs vorstelijke
lieten, allicht ook voor de veiligheid,
middeleeuwen,
personen
dikwijls een persoon van hun gevolg in hunne kamer slapen.
de statievertrekken
strekte zich natuurlijk
aan de achterzijde
de
Achter
die
groote tuin van het huis uit; en achter in dien tuin lagen twee achterhuizen,
verhuurd
Uit den tuin, bij de
werden.
uitzagen en natuurlijk
naar de Vischmarkt;
leidde een gang westwaarts
hij bestaat
,., vertreck-kamer" ,
Men
daar
het
vond
heette
maar
destijds
Domheeren-steegje.
nog weder
hij
nog,

op het

I

Oudkerkhof

een klein huisje, waar in het laatst der zestiende eeuw NEELTGEN, de natuurlijke
heer WILLEM TAETS VAN AMERONGEN,
dochter van den deken van Oudmunster,
die het groote huis bewoond had, hare woning kreeg.
Ik sprak nog niet van het
van het huis: in den gevel,
opmerkelijkste
van het nieuwe kleine geveltje
naar
het voorbeeld
opgetrokken
Roode
naar
het
uitde
kapittel van Oudmunster
poort, zou,
buurhuis,
drukkeliik
staan, "als nu staet voer Oudemunstersbedong, "een stenen Salvatoer"
oick
voer
die
wilde het kapittel door dit beeld van
transs,
Blijkbaar
poerte."
die

werd

van

het

zijn beschermheilige
lag, manifesteeren.

zijn recht op het huis, dat toch in de immuniteit van den Dom
had verder strekkende
Maar het denkbeeld
blijkbaar
gevolgen:

1) W$BSTSR,Diet. of the English language, i. v. drawing-room.
2) KiLIAEm,Etymologicum,i. v. vertreck-kamer.
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oordeelde

de architect,

die het werk uitvoerde,
dat dit witsteenen beeld
in

zijne
den aardig

nis

onder

trapgevel

versierden
een buiten-

gewoon
maakte;

effect
goed
en toen hem

later door
twaalf jaren
van
de gemachtigden
van het
den proost
kapittel
paus
worden

(die eerlang
VI
ADRIAAN

zou) werd opeene rijke
gedragen
den prevoor
woning
laat
op te trekken,
bouwde hij den gevel
van dat huis, dat door
Paushuize
de eeuwen
heeten
zou, naar het
model van het huis van
dat de
Oudmunster,
Domdeken

had

laten

optrekken; alleen maar
versierde hij den gevel
weelderiger, met bogen
boven de vensters, en
plaatste hij een rijkeren
het
boven
baldakij n
beeld.
De bouw van het
huis duurde
lang en
had er
de Domdeken
niet veel genoegen van;
reeds in
hij overleed
15o8, en in 1509 moest
Paushuize.
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HERMAN VAN LOCHORST, nog eene
zijn opvolger in het huis, de deken van Oudmunster
nieuwe overeenkomst
met het kapittel sluiten over den bouw. De deken was een persoon van gewicht
in het bisdom: hij was vicaris van bisschop FREDERIK VAN
hij zelfs een tijd lang het
BADEN, en na diens aftreden in 1517 administreerde
De vicaris
was van meening,
als vicaris-generaal.
dat het fraaie huis
bisdom
voor goed aan hem moest blijven herinneren :
toen hij in 1512 zijn testament
zou strekken
hij, dat het huis als eene fundatie voortdurend
maakte, bepaalde
niet alleen zou de rente van de opbrengst
ten bate van zijne nagedachtenis:
van
met
klaustrale
huizen
huis
dienen
het
tot bezoldigeschiedde)
(zooals dikwijls
die
des
dekens
memorie
van
een
vieren
maar de
geregeld
priester,
zou;
ging
zou ook tot in lengte van dagen telkens
van elken volgenden
verkoop
opbrengst
dezer stichting
dit steeds
zoodat
zou aan.
worden,
gevoegd
bij het kapitaal
ook
het
aantal
der
die
en
ten
daarmede
priesters,
eeuwigen dage den
groeien
om
rust
voor
zouden
de
ziel
van heer HERMAN
smeeken
gepijnigde
Allerhoogste
en dus de fundatie van kracht
VAN LOCHORSTI). In 1527 is de deken overleden
toe is stellig de opbrengst
van het huis bij elken
tot de Hervorming
geworden;
curatoren
aan
de
van
heer
HERMAN'S
ter hand
stichting
geregeld
verkoop
gesteld. Of het daarna nog gebeurd is,
ook in dit
den afkoop der claustraliteit
dien
Ook een ander persoon,
was
een
het huis vinden,
prelaat van
munster

JAN VAN GOCH, die
In
het huis bewoonde.

mede

weet

ik ntet;

maar

stellig

met

"kistwerck"

huis na

opzicht vrij geworden.
kort daarna (1535)

wij

aanzien;
vicaris van

heeft

als eigenaar van
het was de kanunnik
van Oud-

den bisschop
was en tot zijn
hier
hij
zijnen heer, bisschop GEORGE
dat het geval
den vicaris
vernemen,

dood
1538
VAN EGMOND, feestelijk
onthaald;
wij
kunnen
60 kannen
wij ons eenigszins
Toevallig
wijn kostte.
want
maken, hoe het huis zich bij dat feest zal hebben voorgedaan ;
in
het
meubelen
werden
de
van den vicaris (in 1559)
nagelvaste
De groote zaal
en tevens de noodige reparatidn
geconstateerd.
beschoten

is het

"tot aen de
was de muur

scoerste(e)n

eene voorstelling
bij het overlijden
huis opgenomen
dan was rondom

(die alleen
maar "verlicht

in dit vertrek

met wapen".
overigens
wordt);
sittewerck"
banken
was
mit
De groote kamer daarnaast
"rontsomme
(met
langs
ook was er nog een "groote houte gestoelte
overhemelt",
den muur) beschoten;
Er waren
waar de bisschop
plaats
genomen.
op het feest wel zal hebben
met geschilderd
mit wapen ende tralien" (nam. bovenvensters
,glaesveynsteren
daaronder
en
"houte kijckveynster,
responderende
opt
glas en ijzeren stangen),
ook
wel
de
die
om
te
uit
kerckhoff"
straat,
kijken
op
"blyckveynster"
(nam. luikjes
vermeld

1) Vgl. MULLER,Over claustraliteit,p. 45.
- . -, ...
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1). Nog was er in die kamer een "buffet", een "groote koets" en "aghter
een privaat
mit een nye brill mit een dexel",
zoodat dit vertrek wel
in alle vertrekken,
minstens k
double usage was t Trouwens
behalve in de zaal,
zelfs
in
vond men "koetsen"
de
en
ook de buffetten
keuken;
(d, i. bedsteden),

heetten
tbuffet

en

de

privaten

waren

er niet zeldzaam.
naar

Zelfs de kleine

kamer

naast

de vorige

was rontsomme

mit gestoelte"
weder "een koetse."

wij weten)
beschoten;
(de "vertreck-camer",
In den tuin
men vond er een "drayende cantoir" en (natuurlijk !)
kleine gebouwtjes,
naar wij weten, verschillende
o.a. het onvermijdelijke
verrezen,
was en waar men niet alleen weder eene
dat ook beschoten
"somerhuys",
die men in dit zomerverblijf
koets vond, maar zelfs "een ketel met een stoef",
wel het minst

zou gezocht
zag het huis

hebben.

uit, toen het in het jaar 56o aan den deken van
heer WILLEM TAETS VAN AMERONGEN, verkocht werd. Ten tijde
Oudmunster,
bezoek. In 1587 was de Ouddat deze het huis bewoonde,
kreeg het voornaam
Zoo

er

en het volgende jaar trok het onbeop last van LEYCESTER afgebroken,
dus bij den deken in huis, waar de groote zaal bestemd werd
huisde kapittel
daartoe
er werd eene tafel
inrichten:
tot kapittelkamer.
Wij zien het vertrek
de capitulairen
waaromheen
op "de cussens der heeren" zaten, terwijl
geplaatst,
munster

van de tafel", nam.
strekte "tot bevryinge
een scherm van wagenschot
De secretaris
tafel met een groen kleed,
had eene afzonderlijke
tocht.
eene
Ook
was
er
een
eikenhouten
zat
bank.
kast, om de
op
hij
papieren veilig te bergen, en mede eenige lijsten, om de "ligassen" met
aan

op

voor

te

de tocht

hangen ;
Zoo
ofte blinden".
niet
tot
den
alleen
vergaderen,
vond
toe, toen het huisvesting
aan het
de Staten goedgunstig
"schutten

scheen
dood

voor

de

waarvoor
loopende

papieren
men voor de benedenvensters
nog
het vertrek gereed, en het kapittel bleef er

timmerde

van den deken

in 1592, maar zelfs tot 1595
van de St. Paulus-abdij,
dat door

in een gedeelte
college werd afgestaan.

het was de
eigenaar in het huis gekomen:
ROBERT VAN HONTHORST, die in 1596 het huis aanomBALTHAZAR VOSCH, natuurlijk
kocht op den naam van zijn mede-kanunnik
dat deze, die nog zeer jong was, langer recht op het huis hebben zou, zoodat
de erfgenamen
waarschijnlijk
nog jaren na HONTHORST's dood van hun recht
zouden kunnnen profiteeren.
Liep het hun tegen en kwam de jonge BALTHAZAR
te
HONTHORST het huis op zijn eigen
vroeg
sterven, dan verklaarde
onverhoopt
off
naam te zullen stellen, tenzij "hem God gunt, dat hy eenen neve int capitel
- ---1) Kijckveynstersof blyckveynsters,die niet met glasruitjes geslotenwerden,heetten blijkbaar zoo omdat
het middeleeuwscheglas niet zeer helder was: het liet het licht door, maar men kon er niet door zien. Nog
in 1546 was er reden zich bijzonder te verheugen, dat een nieuw glasvensterin den kloostergangvan de Minderbroeders te Weert in Limburg'"praeclara ac perlucida"kon heeten. (Bulletinv. d. Oudh.bondJ2e S. X p. 233.)
Intusschen

kanunnik

van

was er een nieuwe

Oudmunster

211
die dan het huis voordeeliger zou kunnen
verwerft",
De jonge BALTHAZAR VOSCH deed tegelijk nog een ander zaakje : zijn
overnemen.
de schepen PETER VoSCH, kocht een der bij het huis behoorende achtervader,
en betrok het, terwijl in het andere achterhuis
de mehuizen op het Oudkerkhof
dicus Dr. CHRISTIAEN BOR woonde en zijn zoon, de later zoo beroemde historie-

tot canonick

van

Oudemunster

schrijver, die toen 66n jaar oud was, er allicht speelde in het tuintje. Het kapittel
en de achterhuizen
deze transactie,
zij n sedert feitelijk van het voorbekrachtigde
huis gescheiden
gebleven 1).
ROBERT VAN HONTHORST heeft lange jaren in het huis met zijn fraaien tuin
en de kamer daarboven,
door het lid van het
ook de kapittelkamer
gewoond;
Hof van Utrecht

Mr. PIETER VAN ZIJL, die het vertrek gehuurd had, bestemd tot
die dikwijls bij hem kwamen logeeren,
de "notabele
personen",

van
huisvesting
In 16 15 trok zijn broeder en mede-kanunnik
had hij er bij overgenomen.
HENRICK
VAN HONTIIORST bij hem in; beiden traden toen, zonder naamleener,
op als gevan
het
het
en
ieder
keurde
dit
van de
huis;
zamenlijke
eigenaars
kapittel
goed,
heeren

een gedeelte.
De broeders zijn in het huis blijven wonen tot
ROBERT overleed;
zijn broeder is hem in 1624 gevolgd. Door diens
is het perceel in 1627 verkocht
aan een verwant van de oude kanun-

bewoonde

toen
i62r,
executeuren

den reeds

schilder GERRIT VAN HONTHORST, die, uit Italic tein
Zeker heeft de kunstenaar
in de
zich
zijne vaderstad
vestigde.
ruggekeerd,
lid
van
het
Hof
van
bovenkamer
het
waar
het
VAN
Utrecht
noorden,
op
groote
ZI]?L gewoond had, zijn atelier opgeslagen;
jaren lang heeft hij toen op voornamen
niken,

geleefd, gewis tot aan zijn dood in 1656 toe.
dit was nog een goede tijd voor het oude gebouw; maar toen was
het ook gedaan. Wij hooren er niet meer van, en als wij het terugvinden
op eene
de
arend
van JAN DE BEYER van 1736, dan hangt er
Dubbele
teekening
uit, en
is WILLEM DE KoFF er gevestigd
als koffiehuishouder.
Die bestemming
heeft het

voet

in het fraaie

beroemden

huis

Ook

oude huis (evenals zijne westelijke buren) lange
weeshuis van de Luthersche
gemeente gevestigd.
Over

jaren

behouden;

thans

is er het

onze

van HONTHORST's huis valt niet veel te zeggen; zij
afbeelding
is geheel gevolgd
naar SAFTLEVEN's teekeningen
van de ruines van den Dom,
de
zeer
kenbare
voorkomt.
Het
is op de
waarop
gevel duidelijk
beneden-gedeelte
door
teekening
niet twijfelachtig,

een

maar het is natuurlijk
hoop puin van de kerk verborgen;
daar drie vensters
zullen
zijn (al waren er in
geweest
1736, volgens DE BEYER'S teekening,
stond,
vier). Dat de deur aan de oostzijde
uit
eene
akte
van
en
in
en
ook
thans
is
dit
zoo.
blijkt
1736
Iso9,
nog
Op
dat

Over claustraliteit. p. 1g1.
1) Zie : MULLER,
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van DE BEYER, die het gezicht "langs de coffizooeven genoemde
teekening
in het verkort geeft (zonder het beeld in den gevel, dat toen al
slechts
huyse"
door
verdwenen
duidelijk, dat de groote hoogte van den trapgevel
was), blijkt
Dat het huis iets hooger dan de straat lag, blijkt uit het
ons juist is opgevat.
ende al onderkeldert
dat
contract van r 505,
bedingt, dat het huis "welgefundeert
de

het is nog zoo, en de zaal ligt
mit trappen op te gaene";
sel", "verheven
SAFTLEVEN's
Indien
trede
weder eene
teekening
juist is, zooals wij wel
hooger.
wel nagenoeg
dan zal er aan de juistheid van onze voorstelling
mogen aannemen,
als
hieronder
van
Het
contract
niets ontbreken.
bijlage.
I sos volgt
wesen

HET

CONTRACT

VAN

DOMDEKEN

LUDOLF

VAN
OUDMUNSTER
KAPITTEL
DEN VEEN OVER DEN BOUW

VAN

NIEUWE

HUIS

(9 APRIL

MET

DEN

VAN

HET

1505 1).

In nomine Domini amen. Anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinto die nona
mensis Aprilis, hora primarum vel quasi, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri
domini Julii divina providentia pape secundi anno secundo, venerabiles domini decanus et capitulum
s
ecclesie sancti Salvatoris Traiectensis ex una et venerabilis dominus et magister Ludolphus
d e V e n o, utriusque juris doctor, decanus Maioris et canonicus eiusdem sancti Salvatoris ecelesiarum, ex altera partibus, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum
presentia personaliter constituti, super demolicione et structura domus claustralis antedicte ecclesie
sancti Salvatoris, quam idem magister L u d o I p h u s, ut canonicus eiusdem ecclesie sanctiSalvatoris qualificatus, erga magistrum P e t r u m W 01 far d i, canonicum dicte ecclesie sancti Salvatoris,
ibidem presentem, comparavit, convenerunt et accordarunt in modum et formam, in vulgari a,lma_
nico descriptos et specificatos in certa papiri cedula ibidem publice lecta, cuius tenor sequitur et
est talis:
In manieren ende voirwaerden hiernae bescreven sijn overkomen die weerdige heeren deken
ende capittel der kercken van Oudemunster aen die ene ende die weerdige heere meyster L u d o 1 ph
v a n d e n V e e n, Doemdeken, op die tymmeringe van den huyse, staende bynnen der vryheyt
van Oudemunster ende dieselve Doemdeken gecoft heeft van meyster P e t e r W o 1 f a e r t s s., aen
die andere zyden :
io. In den eersten wanttet selve huys zeer ruinoes is, soe ist overkomen, dat die voirgenoemde
Doemdeken dat voerseyde huys mitten fundamenten geheel aff sel mogen breken ende aldaer een
nyewe dweershuys funderen ende tymmeren, lanck wesende 84 voeten ende 26 voeten breet off
daeromtrent.
20. Item dit dweershuys sel beghynnen aen den muer van meyster H e r m a n s T u 1 m a n s
huys ende eynden aen den muer van meyster A d r i a e n R a m s hoff2j.
So. Item uuyt desen huyse sel vallen een saell, lanck wesende 44 voeten; item een kamer
lanck wesende 24 ende daeraen een vertreckkamer, lanck wesende 16 voeten off daeromtrent.
40. Item dit dweerihuys sel wel gefundeert ende al onderkeldert wesen, verheven mit trappen
1) Vgl. met dit contract den plattegrond van het huis hiervoor p. ii; daarop is de tegenwoordige
toestand aangegeven, eenigszins gewijzigd naar den nog duidelijk herkenbaren toestand, die in dit contrac
over den bouw van het huis wordt aangegeven.
2) De nieuwe bouw springt westelijkuit achterom het westelijkaangrenzendehuis en beslaatde geheele
achterzijdedaarvan, Mr. RAM(de officiaal)woonde dus nog een huis verder westelijk.
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op te gaene, soe dat best dienen sal. Ende boven mit verdiepyngen van kameren beneden sdacks,
ende myt goeden balcken ende solders ende ghespan van eyckenholt ende schoersteenen,
raempten ende kasynen van goeden harden steyn ende gedeckt mit goeden leyden.
50. Item daer nu tsael is, daer sel uuyt vallen een koeken mit enen putte ende waschuys
ende anderehoeren toebehoeren ; ende den gevel, die daer nu aen staet, sel men afbreken ende
enen nyewen weder stellen; ende in dien nyewen gevel sel men stellen eenen stenen Salvatoer,
als nu staet voer Oudemunster-transs, oick voer die poerte.
60. Item dit voerseyde huys sel men tymmeren van goeden stene ende houte ende ander
goede materiaelien, in sulcker formen datter een prelaet off andere heere eerlijck in woenen mach,
alse dat werck eysschende sel wesen.
70. Item dit selve huys sel volmaect wesen tusschen dit ende Victoris anno vijftien hondert
vijff naestkomende Ende oft sake waere dat die Doemdeken afflivich worde voer die tijt dattet
volmaect waere, soe sellen sijn erngenamen ende executoers gehouden wesen, dat te volmaecken
bynnen den voerszeyden tijt; wel verstaende dat die Doemdeken off die syne bynnen tijt van der
tymmeringe voerseyt ende daernae den gewoenlycken pacht daeruuyt gaende wel cnde te vollen
betalen zullen.
Qua quidem cedula ut prefertur lecta et recitata, venerabilis magister L u d o 1 p h us decanus
antedictus pro se suisque heredibus et testamenti sui executoribus omnia et singula, quemadmodu m
in dicta preinserta cedula narrata condicionata et specificai a existunt, observare et adimpl ere
promisit ac convenit. De et super quibus omnibus et singulispremissis domini decanus et capitulum
atque magister L u d o 1 p h u s decanus antedicti petierunt ipsis et eorum cuilibet respective a me
notario publico infrascripto unum vel plura publicum seu publica fieri atque confici instrumentum et instrumenta.
Acta sunt hee Traiecti in domo capitulari antedicte ecclesie sancti Salvatoris, sub anno
i ndictione mense die hora et pontificatu prescriptis, presentibus ibidem honorabilibus virisdominis
ac magistro A I e x a n d r o N e p o t I s et G h y s b e r t o G i 1 b c r t i, vicariis eiusdem ecclesie,
testibus ad premissa vocatis et rogatis.
.
Et ego M a r t i n u s K a 1 u w e, clericus Tornacensis diocesis, publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notariis ac venerabilis curie Traiectensis
causarum et supradicti capituli scriba juratus, quia premisse cedule exhibicioni convencioni et promissioni ceterisque premissis unacum prenominatis
testibus interfui eaque sic fieri vidi scivi et audivi, idcirco presens publicum
instrumentum alterius mann fideliter scriptum exinde confeci subscripsi publi.
cavi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis
et consuetis signavi rogatus et requisitus, in fidem et teitimonium omniu m
premissorum.
(Afschrift van eene oorkonde, berustende in het Rijksarchiefdepot in Utrecht: Inventaris
van de charters van Oudmunster, iste afd. 331 3.)
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BOLOMEY,

DOOR
DR.

H. E. VAN

GELDER.

E heer D. S. VAN ZUIDEN, die hierv66r (blz. i25 vJg.) over
Zwitserschen
enkele curieuse mededeeHagenaar

dezen

de prohij bij een onderzoek in
notarissen
de stof had gevonden,
ter hand,
) stelde
mij onlangs nog eenige aanteekeningen
had
het
die
sedert
doorzoeken
der's-Grabij
hij
gemaakt
j
en
welke nogweeranderegegevenhaagsche
couranten,
1 lingen
tocollen

deed, waarvoor
der Haagsche

vens
verschaflen,
wil brengen.

die ik volledigheidshalve

in dezen zelf

te berde
den jaargang
Naar het begin van BOLOMEY'S loopbaan verplaatsen ons de oudste advertenties. Uit eene van 29 April r ?65 leeren wij, dat de schilder vervaardigd had eene
van de
en Zedekundige
ter geleegenheyd
schildery,
"Historische,
Allegorische
van S. D. Hoogheyd
in de vergadering
van
en teffens Introductie
Geboortedag
die
te
de
Heeren
Staeten
Generael"
voor
H. H. Mog.
hij
belangstellenden
kijk had,
dat hij verhuisd was van de Pooten naar het huis van den
waarom hij berichtte
van het Hof, op de Fluweele Burgwal.
heer DU ROZELLE, tandmeester
BOLOMEY vond
en het gevolg

daar nog een tweeden bewoner, L. BOILY, een graveur,
van de nadere kennismaking
was het beslnit, dat BOILY een "konst-

1
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zou

plaet"

kunstplaat

maken
werd

nu

naar het bovengenoemde
bij den boekhandelaar

en op die
"zedekundige
schilderij",
N. VAN DAALEN eene inteekeningen
dat nu niet slechts de schilderij,
maar

en de heeren adverteerden,
open gesteld;
van het werk van den graveerder
ten huize van den hof-tandook de vordering
was.
meester te bezichtigen
Evenwel wat het laatste betreft, zal men niet heel veel hebben kunnen bevrienden hevige ruzie
want een jaar later blijken de beide aanvankelijke
wonderen,

omdat BOILY, niet alleen niet opschoot
met zijn werk, maar
gekregen,
ook. Althans volgens deze, die in de 's-GravenBOLOMEV benadeelde
bovendien
2
deed opnemen, waaruit
van
Courant
Juni 1766 een groote advertentie
haagsche
weer had verlaten en nu op het
tevens blijkt, dat BOLOMEY den tandmeester
te hebben

.

had gevonden.
zijn woonplaats
"Le Sieur BOLOMEY, zoo lezen wij daar

Buitenhof

Le Sieur B o 1 o m e y se trouve dans la necessite, indispensable pour son honneur, de donner
avis a Messieurs les Souscripteurs de 1'Estampe Allegorique, r6pr6sciitant S. A. S. Monseigneur le
Prince d' O r a n g e &c. qu'il continue de la faire graver, malgre que le noinm£ L. B o i I y,
Graveur qui avoit entrepris l'execution de ce morceau pour son propre benefice, se soit enfui de
ce Pays-ci avec tout l'argent de la Souscription, comme on peut s'en convaincre chez le libraire
Van D a a l e n charge de ladite Souscription, & qu'il ait laisse la Planche sans aucun avancement, quoique le Sieur B o 1 o m e y ne soit pour rien dans le profit de cette entreprise, ayant Seulement
ourni son tableau sans aucun interet quelconque."
Men
tegenover

moet
de

echter

inteekenaars

dat de zoo snood behandelde
kunstenaar
zich
zeggen,
bizonder
fatsoenlijk
gedroeg, immers, de advertentie

vervolgt:
Ledit Sieur p6n6tr6 de la plus vive douleur d'avoir mis sa confiance dans un malheureux
qui abus d'une manière aussi infame de celle du public, se croit neainmoins oblige, puisque son
nom y a paru, de la faire terminer, a ses frais au gre des Souscriptions en n'epargnant ni soins
ni depenses, en les assurant que le changement de main ne sera qu'avantageux a 1'Estampe.
Il prie Messieurs les Souscripteurs d'excuser le retard que cause n6cessairernent cette malheureux circonstance & il 's engage a delivrer les Epreuves au mois de mai, 1767 etant de toute
impossibilite, vu 1'etendue de l'ouvrage, de le faire en moins d'une annee. On peut voir le Planche
sur le Buytenhof.
chez le Sieur Bolomey
.

niet z66 laten voorbijgaan en hij gaf te Amsterdam
BOILY kon dit natuurlijk
in
een nummer van de 's-Gravenhaagsche
Courant
ook
een "Justification"
uit, die
wordt in een advertentie
van zijn kant, welke even
van den 4 Juni aangekondigd
hupsch

gesteld

was als die van BOLOMEY:

nLe Sieur B o i 1 y, Graveur, sur 14 point de partir pour Naples, donne avis au Public qu'il
trouvera dans quelques jours chez tous libraires de cette Province, une Justification qu'il a 6t6
oblige de faire contre les infames, honteuses & viles faussetes du Sieur B 0 lorn e y, Peintre a 1'6gard
dudit Sieur B o i l y, I1 's oblige a prouver qu'il ne s'est pas enfui du Pays comme un malhonnête
homme, puisqu'il i laisse une decharge au Sr. N i c o l a s v a n D a l e n libraire a la Haye, pour
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l'argent qu'il £ regu, decharge qui consiste tant en Estampes qu'en Memoires des fraix faits pour
1'Estampe que le dit Sieur B 0 i 1 y devoit graver par Souscription & qui ne le sera pas de sa
main parce-que la somme, qu'il a recu. etant trop faible pour continuer l'ouvrage, il s'est oblige
par un ecrit de sa main qu'il a envoye a Monsieur N i c 0 1 as v a n D a I e n au suvetes q u'il
devoit il s'lui donner avant son depart. Il prie le Public judicieux d'entendre les raisons de
Fun & de 1'autre pour decider lequel est honnet-homme ou de celui qui diffame son ami, ou de
celiui qui se justifie pleinement & se defend avec les armes que la derniere Gazette lui a fournies, Cette justification ne coutera rien au Public & rendra l'honneur à qui il est du & qui la merite".
Maar

de graveerder

had

van deze

niet het gewenschte succes.
naar
NICOLAAS VAN DALEN,
geloopen
drukker-uitgever
die in de zaak gemengd
den boekhandelaar
was, en deze had er dadelijk een beniet
dat
voor
BOILY
vleiend was:
heel
onder
gezet,
richtje
Want

was

de

er

mededeeling

mede

N i c o 1 a a s v a n D a a I e n, Libraire a la Haye, apres avoir lu 1'Avertissement du Sieur
B o 1 o m e y, Peintre, dans la Gazette de Lundi 2 Juin 1766 & rep6t6 ci-dessus, & ayant eu du
depuis connoissance du contenu de l'avertissement du Sieur B o i l y, place ci-dessus, avertit le
public en temoignage de la verite que l'avertissement du Sier B o 1 om e y est en tout point conforme
la verite & que par contre l'avertissement du Sieur B o i 1 y est entierement contraire".
had BOLOMEY de ,,Justi,
dagen was er nu stilte. Maar nauwelijks
Eenige
in handen gekregen, of hij greep weer naar de pen voor een nieuwe
fication"-zelve
en hij wist daarbij wederom een verklaring
van VAN
vol invectieven
advertentie
DAALEN te krijgen, welke beide stukken in het nummer van 13 Juni staan afgeover
drukt. Van BOLOMEY'S stukje haal ik slechts deze woorden aan: sprekende
on trouve sa
de "Justification"
zegt hij "dans lequel, en le lisant avec atttention
les
invectives
et
sieur
Le
BOLOMEY
faussetes
concondamnation.
meprise
propre
son
de
auteur
et
s'en tient
tenties dans ce libelle, bien digne
pour toute defense il
du Sr. VAN DAALEN".
a la declaration
ons in de meening dat BOLOMEY
van VAN DAALEN versterkt
De advertentie
inderdaad

de beetgenomene

was,

zij luidt:

D i e n Libraire a la Haye, certifie que le Sr. B oily s'etant charge de l'exécution
N
de 1'Estampe Allegorique &c. a ses fraix & Profits, l'k abandonnee, apres avoir recu l'argent de
la Souscription & qu'il a laissee la Planche sans aucun avancement, puisquelle devoit paroitre au
commencement de cette annee suivant 1'annonce du Prospectus & qu'il est de toute impossibilite
de la terminer en moins d'une annee quoique le Sr. B o i l y assure dans la feuille qu'il appelle sa
Justification, qu'il faut au moins deux ans; je declare donc qu'il m'a nl6 son depart, ainsi qu'a
le 30 May, jour meme de son depart, & que le Sieur B o l o m e y s'en 6tant
Mr.
assure le meme jour & ayant trouve chez moi le Sieur B o i 1 y a i t heures du Matin, 1'a force
d'en couvenir. Apres quelques reproches du Sr. B 0 10m e y sur ce que le Sr. B 0 i I y manquoit
a tous egards a la confiance d'un Public respectable que tout cela retomberoit enfin a la
charge du Sr. B o 1 e m e y, il convint enfin qu'il se rendroit chez moi a cinq heures apres midi,
pour pendre des arrangements & donner des suretes au S r. B o 1 o m e y. Celui-ci se rendit chez
moi a 1'heure marqu6, avec le Notaire Osmont. Apr?s avoir attendu envain le Sr. B o i 1 y, on
s'en fut a son logement ou l'on apprit qu'il etoit parti a 3 heures apr6s midi. Le Sr. B o 1 o m e y
se trouvant dans cette cruelle circonstance, a cru ne pouvoir se dispenser d'instruire le public
a la cause du retard de 1'Ouvrage."
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Dat de prent waar zooveel om te doen was, nog is gereed gekomen, weten
artiwij. MULLER vermeldt haar onder nr. 4 r ?o op 1766. Uit het bovengenoemde
van
kan
den
heer VAN ZUIDEN
keltje
blijken, dat BOLOMEY met DUBOILOIS den
nieuwen
een
dadelijk
graveur
degelijk contract gesloten had, zoodat hij nu voor
van
streken als van BOILY beter gevrijwaard
was.
herhaling
een

Nog

enkel

woord

over BOILY. Hij wordt
naar Napels vermeldt.

L., terwijl hijzelf zijn vertrek
hem indentiek
te achten met Louis

in de advertentie

Het ligt dus voor
I73 s, later hofgraveur te

genoemd
de hand

BOILY, geb.
Napels.
in een opgave in THIEME-BEKKER noemt C. BOILY als den man,
die voor BOLOMEY heeft gegraveerd,
en de redactie acht dezen dan indentiek met
den meest bekende der BOILY'S : CHARLES ANGE BOILY, een jongeren
broer van
MOES evenwel

MOES' bericht is waarschijnlijh
het gevolg van de vermelding
Louis.
van BOILY
met den voorletter
C. in Obreens Archief IV blz. 143; eene vermelding
die ik
niet controleeren
kan, daar het register, waaruit het is genomen niet in het Archief
der

Confrerie

maakt

dan
Dat

Het

berust.
in

de

waar

de

heeren

mogelijk,
advertentie.

van de Confrerie

dat daarin

eene

vergissing

is ge-

zij hem bij hun klachten

BOILY niet goed kenden, blijkt uit hun
over niet betaling van zijn meestergeld

verschillende

naar BOLOMEY en

notulen,
BOULLY noemen I).
Er bestaan
evenwel

plaatjes gegraveerd
Wij zullen dus moeten veronderstellen,
gewerkt de een met, de ander zonder

C. BOILY.
geteekend
voor BOLOMEY hebben
Tenslotte

is eerder

bovenstaande

enkele

dat beide

broers

succes.

losse

mededeelingen.
werd
BOLOMEY "door Zijne doorluchtige
Hoogheid,
17 Sept.
1777,
Prins van Solms" - zooals een bericht in de Haagsche Courant
den Regeerenden
benoemd".
van 26 d. a. v. meldt - "tot Hoogstdesselfs
agent in 's-Gravenhage
van
een zinneDen 24 Dec. 1787 kondigde BOLOMEY weder het verschijnen
Den

bij MULLER onder 1787, no. 4990,
prent aan. Het is die beschreven
beeldige
moet hier toch volgen, niet slechts om
in de advertentie
maar de omschrijving
- schoonzoon
van den vurigen
den giftigen
toon, die den echten partijganger
van de prent
maar ook omdat ze de symboliek
GOSSE verraadt,
Prinsgezinde
nog

eenigszins

nader

toelicht:

Het l3ehoud der Piepublicg in een Zinnebeeldig voorwerp door den heer B o 1 o m e y
afgebeeld, om tot een vervolg en weerga, te dienen van de Plaat door denzelven, 3 Jaaren geleeden
uitgegeeven, wordt het liunstminnend publicq, aangebooden. Het Onderwerp vertoont het
Gemeenebest op haar troon gezeeten waar men langs zeven trappen opklimt, om tot den tempel
der Vrijheid te koomen; aan haar regterhand staat de Geregtigheid, die den Stadhouder zijn
waardighecden met den staf van Commando wedergeeft, uie de Cabaal, hier verbeeld door de
1) 90ud-Holland" igoi, blz. 173,
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Nijd, Baatzugt en den Laster hem ontrukt hadden, deeze wangedrogten mikken nog haar vergiftigde trekken op hem, maar den Pruissischen Adelaar met een degen en beukelaar gewaapend
dekt dien Vorst met zijn Schild, waartegen haar pijlen zig verbrijzelen. De Vorst neemt met de
eene hand zijn ontweldigde waardigheeden weder aan en wijst met de andere, dat hij ze niet
aanneemt, dan tot handhaaving van de gevestigde Constitutie en Vrijheid. Aan de andere zijde
der Republicq, ziet men de Eendracht, die het algemeen Welzijn tot den troon opleid, benevens
de Vrijheid, zoo lang uit deeze Landstreeken verbannen, en die gedreigd worden door de
afgrijslijke Tweedracht, die ternedergeveld, haar fakkel uitgebluscht, en zwigtende onder den
last der waapenen, van haar hulpbenden of Vrijcorpsen, nog haar vrugtelooze poogingen doet
om dezelve af te keeren en de oude en gevestigde Constitutie in een Regeeringloosheid te
dompelen. Deeze Plaat (onder welke men een dichtmaatig Bijschrift, in dezelve smaak als
onder de voorige, ter uitlegging leest, dat insgelijks ontworpen is, door den Vaderlandschen
Dichter J. V. H o o g s t r a t e n), zal met Couleuren afgezet en in de manier van een gewassche
teekening gedrukt in het ligt komen den iste January 1788."
Zooals men ziet, wordt deze plaat bedoeld als een pendant van een die
in 1787 in de Haagsche Conin 1784 verschenen
is, en waarvoor HOOGSTRATEN, onthaald
als "den beroemden
Heer Oranje-po?et" !
ook een
frerie Pictura
maakte. Die vindt men echter niet bij MULLER en ook bij het Rijksonderschrift
en in den Atlas VAN STOLK vond ik haar niet. Een advertentie
prentenkabinet
I Dec. 1783 en I Sept. 1785. Zij is
vond ik evenmin tusschen
ter aankondiging
z66r
voor een Orangistidan ook, in 1784, wel op een
ongelukkig
oogenblik
dat zij verdwenen
en dit verklaart,
is.
sche plaat, uitgekomen,
was
beiicht
GOSSE
BOLOMEY
toen
Den 18 Mei 1791
juist voor goed
de
naar Lausanne
vertrokken
van
:
uitgave
2)
,,Het extra welgelijkend Pourtrait van H. D. H. Mevrouwe F r e d e r i c a L o u I s a W I Ih e 1 m i n a Prinses von Pruissen enz. enz. enz. aanstaande gemalinne van Z D. H. den Heere
Erf-Prins van Orange en Nassau, na het origineele Schilderij, door hooggemelde Prinses aan
Z: D. H. deszelfs Bruidegom gezonden, in 't Koper gebragt door den beroemden Konstgraveerder
en zijnde geschikt om gevoegd te worden bij het stel Pourtraiten der StadhouderBolomey
lijke Familie door denzelve uitgevoerd ; de prijs is 2 guldens en in Couleuren gedrukt 5 Guldens."
Zooals

men weet

is de naam

van BOLOMEY slechts

portret bij VAN SOMEREN onder no. 623 vermeld,
de advertentie
bedoelde mogen houden.
1) Zie Oud-Holland 1901, blz. 236.
2) Oud-Holland igoi, blz. 238.

te

vinden

wij zullen dus

onder

het

dit voor het in

JOHANNES

SYMONSZ.
(EEN

TORRENTIUS,
NALEZING)
DOOR

DR. A. BREDIUS.

EDERT het verschijnen
van mijn boekje over dezen merkman, dat gelukkig geleid heeft tot het turugwaardigen
van zijne hand, is er
vinden van een fraai stilleven
over hem een en ander geschreven.
herhaaldelijk
Dr. W. MEYER 1) heeft er bijzonderen
nadruk op
gelegd, dat TORRENTIUS wel degelijk tot de ridders van
den Rozen Cruyse behoorde, tegelijk met vele aanzienlijken
hier te lande en in het buitenland ; vandaar ook de belangI
KAREL
en
PRINS FREDERIK HENDRIK voor TORRENTIUS. In een 2e
van
stelling
stukje publiceerde Dr. MEYER het antwoord "Nihil" op een Request van TORRENTIUS
aan den Hoogen Raad. De heer MEYER vergat er bij te zeggen, dat ik hem op
document
dit eigenaardig
gewezen had.
B.
W.
F.
VAN
RIEMSDIJK schreef in het fraaie Gedenkboek,
mij op
Jhr.
eene bijdrage over het door hem voor 's-Rijksmijn 6oen verjaardag
aangeboden,
van TORRENTIUS en diens vermoedelijk
stilleven
Museum
gebruik
aangekochte
1) In Nijhoff'sBijdragenvoor de Vader1andscheGeschiedenis.19Ií.
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Camera

Anderen
schreven
over de mogelijKheid
van het
obscura.
door TORRENTIUS, enz.
der photographie
van den Hoogen Raad nog twee
vondt ik onder de Requesten
Onlangs
die
verbaasden.
Want wij moeten er uit opmaken,
van
TORRENTIUS
mij
requesten
in
1621 met de gevangenis
kennis maakte.
schilder reeds
dat de avontuurlijke
in
is
omstreeks
stricte
October
toch
dat
"sittende
hij
gevanckenisse"
Hij zegt
een

van

ontdekken

in de boyen".
in Mei van dat jaar dat hij is gedaan
verseeckeren
door zijn schoonvader,
Dit geschiedde
JACOB vAN CAMP, wiens dochter
na
kort
had
hun huwelijk
CORNELIA hij reeds
verlaten. Dat wil zeggen : TORRENTIUS
sonder te willen
geeft er een andere lezing van en schrijft: "dat zyne huysvrouwe,
1621 en reeds

by hem komen, by de vijff jaren opgehouden hadde omme hem te moyen" .
TORRENTIUS had zich
(Dus reeds 1616 was zij uit het echtelijk huis vertrokken.)
aan
de
vrouw
te onderhouden,
tenniet
overeenkomst,
gehouden
blijkbaar
zijne
te doen, benevens
een gedeeltelijke?
minste een jaarlijksche
uitkeering
teruggave

,,weder

van hare "dotale goederen".
ook alle verklaringen
Nu worden
worden uitgelokt
schoonvader
gebelgden

die ten verzoeke van den
begrijpelijk,
om aan te toonen, dat de schilder wel
en zelf een paard
rammelde
ruim in het geld zat, met de goudstukken
had. I) TORRENTIUS stelt zich als heel arm aan en vraagt om "brieven

degelijk
op stal
van cessie

met committimus"

aan het Gerecht

van Amsterdam.
van
die,
zijn vrouw komt in appel. Hij
Hij verkrijgt
vreest, dat men hem nog langer in de boeyen zal houden en vraagt nu ,,mandain gewoonlycken
forme". En hij werd ontslagen, niet tegen,,ment van anticipatie
staande
zijn vrouw de haar toekomende vijf jaren alimentatie nog weer geeischt had.
is het, dat er gewag gemaakt wordt van eene verklaring
der
Eigenaardig
maar

de advokaat

ha,ar "noyt geslagen, gestoten
ofte gedreycht"
had. Ik
dat de schilder
vrouw,
er
kunnen
is
echter
veel
meer
dit
heb die nergens
over
vinden;
nog
proces
verloren gegaan.
Wat

is de vereering, hoogachting,
mij nu zoo zeer verwondert,
onderdanige
al
waarmede
men
des
ondanks
TORRENTIUS maar weinigen tijd
eerbiedigheid
later bejegende,
zoo, dat men hem als een vorstelijk
persoon groette als hij te
Haarlem op de groote markt wandelde. (Zie daarover mijn hiervoren genoemd werkje.)
De eenige oplossing van dit vraagstnk
moet gezocht worden in de hooge
van fascinatie, die er van dezen sluwen, handigen, eleganten, door de dames
kunstenaar
die zich met een aureool
van geheimzinnige
nageloopen
uitging,
enz.
wist
te
tooien.
bovennatuurlijke
gaven
krachten,
mate

en de nog later gevondenein de Bijla?er.,
1) Zie eenige dier attestaties in mijn werkje over TORRENTIUS
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Helaas

hem, t heeft niet lang geduurd, en het einde van den eens
zoo gevierden
man was toch diep treurig.
Aan het slot der bijlagen laat ik nog eens volgen de deliberaties
over het
het
antwoord
van den Hoogen
Raad op
van TORRENTIUS, na zijne
request
kwam
daarin
zoo
zoo
en schoon voor het
moedig,
menschelijk
veroordeeling.
Mij
van den raadsheer
antwoord
Mr. PAULUS VAN ASPEREN, wiens naam m.i. niet
vergeten

mag

voor

worden.

BIJLAGE.
a.

Ait mijne E. Heereit den Presidmt
van doit Hoogeit Rade in Hollant,

tn de Raden

Geeft ootmoedelijck te kennen J o a n n e s T o r r e n t I u s, schilder, wonende tot Amsterdam
hoe dat hy suppliant den verscheyden inconvenienten jegenwoordenlicken geraect is in sodanigen
state, dat hem nyet mogelicken en is zijne Crediteuren op heure dagen en Termijnen te betalen,
v a n Camp, zoo hy procedeert, hem vervordert heeft
ende hoewel dyennyetjegenstaende Jacob
den suppliant tot Amsterdam te doen verseeckeren in de boyen aldaer, ende dat hy suppliant
v a n C a m p, so hy procedeert, te
geen middel jegenwoordelick weet omme den voorsz. Jacob
te
de beswaernisse van Incarceratie]
so
wert
hy
genootsaeckt,
mogen
ontgaen
[omme
contenteren,
hem te keeren tot het miserable beneficie van Cessie, ten eynde hy teffens en teenemale nyet
en werde geruyneert. Kerende hem oversulcx aen desen E. Rade, versouckt ootmoedelick
Brieven van Cessie met Committimus aen den E. Gerechte der stadt Amsterdamme.
[Advys: aen de Magistraet der Stadt Amstelredamme te rescriberen, binnen 8 dagen naer
receptie deses. Gedaen in den Hoogen Rade den thienden May 1621.)
[Postea :
Fiat ut petitur.
Actum in den Hoogen Rade den 21 May 1921].
b. Request aan den Hoogut Raad.
Verthoont reverentelyck J a n S i m o n s z. 'r o r r e n t I u s, schilder, jegenwoordelick gevangen
tot Amsterdam, hoe dat zyne suppliants huysvrouwe C o r n e 1 i a v a n C a m p over de vijff jaren
geleden sonder wettige oorsaecke van hem gescheyden zynde, hadde voorts den suppliant
betrocken voor den Gerechte van Amsterdam en aldaer so veele te wege gebracht dat die van
denselven Gerechte den suppliant datelick gecondemneert hebben te nantiseren in handen van
de voorsz. zyne huysvrouwe, de Somme van driehondert gulden over hare dotale ingebrachte
goederen en hondert gulden over cost, mitsgaders hangende den processe alle jaers over alimentatie hondert gulden, welck vonnisse bij de voorsz. zijne huysvrouwe ter executic gestelt zijnde,
so was bevonden, dat hy gene middelen hadde omme dat te voldoen, ende hadde daernaer de
voorsz, zijne huysvrouwe, sonder te willen weder by he o comen, by de vijff jaren opgehouden
omme den suppliant te moijen, T'is nu so, dat de voorz. zijne huysvrouwe deur eenyge opgerockent zijnde, haer vervordert heeft, in Maio voorleden den suppliant uytsaecke vant voorsz.
provisionele vonnisse te doen apprehenderen, voor het innehouden vant voorsz. vonnisse en vijff
jaren alimentatie, hebbende middelerwijle noyt getracht omme bij haren man te comen, en oock
verclaert, dat zy van haren man noyt geslagen, gestoten ofte gedreycht was geweest. Ende hoewel de suppliant voor den voorsz. Gerechte contenderende tot ontslaginge, verclaert hadde, geene
middelen te hebben, soo hebben dyennyetjegenstaende schepenen van Amsterdam verclaert, dat
hij wel gearresteert was waervan met redene gecomen wcsende omme ontfangen te werden als
appellant voor den Hove van Hollandt, is aldaar eyndelyck onder seeckeren eedt verclaert
d'apprehentie aen zijn persoon gedaen qualick en tonrechte gedaen te zijn. Waervan also de
procureur van de voorsz. zijne huysvrouwe datelick heeft geappelleert, ende dat deselve appellatie
anders nergens toe en streckt als omme hem supplant met langdnrige apprehentie te quellen, soo
ist dat by suppliant sittende in stricte gevanckenisse, genootsackt wert hem te addressenen aen
dezen E. Rade versouckende ootmoedelyck mandement van anticipatie in gewoonl. forme; twelcke
Octobris 1621.]
doende &c [Fiat ut petitur. Actum den
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d'eerbare N e e I t g e n van C a m p e n, huysvrouw
c. 29 May 1621
1 compareerde ...
van J a n S y m e n s z. ende heeft machtich gemaeckt d'eersame Jacob v a n C a m p e n haeren
Vader om haer recht ende saecke voor de E. Gerechte deser stede en elders te berechten
vorderen ende bewaeren tegen de voorsz. J a n S y m e n s z en alle an deren enz. enz. get.
van Camp.I)
Neeltgen
1 compareerde L y s b e t h J a n s, out omtrent 40
cc'. Op huyden den vierden Juny 1621
van
jaeren, huysvrouw van W i 11 e m C r o p (en) heeft ten versoecke van d'eersaeme Jacob
C a m p e n als Vader van N e e 1 g e v a n C a m p e n, syn dochter verclaert hoe waerachtich is,
dat eenige jaeren geleden sy getuyge geweest is wasschen ten huyse van J a n J a n s z. C l o o t,
alwaer doen mede was J a n S y m e n s z, schilder, en dat sy getuyge de voorn. j a n S y m e n s z
int bywesen van syn vrouw (?) heeft hooren seggen, dat soo bij syn Lieffste had, menende daer.
mede des producents dochter ende syne huysvr., hy soude se well soo verre uut haar vader en
vrundens oogen brengen, dat sylieden deselve niet meer sien sonden; hy soude se naer Ytalien
voeren alwaer hy se eens daechs eeten soude geven en drye mael slaen en lustich mede omspringen
soude. Alle twelck enz.
d'eere. Op huyden den sevenden Juny Ao. XVj een ende twintich compareerde ...
saeme D i r c k C o r v e r, burger dezer stede, out omtrent 33 jaeren en heeft ten versoecke van
v a n C a m p e n verclaert hoe waerachtich is dat in de maent Augustus verleden hij
Jacob
getuyge gelogeert geweest is tot Haerlem in de Herberge genaemt de Valck ende dat de waert
genaemt Roe 1 ant t T r o m p e t t e r aldaer ten huyse, hem getuyge vraechde off hem de persoon
van J a n S y m o n s z well bekent was, voegende daerby, dat deselve J a n S y m o n s z tegens
Roe 1 ant t T r o m p e t t e r onder andere geseyt hadde dese woorden in substantie; ick weet
niet, ick hou een paert off twee op stall, ick gae dagelijcx in mijn syde en fluweel, en de vercoop
niet van mijn scbilderyen ende heb nochtans staeg (haelende daermede een hant voll gouts uut
syn sack) geen gebreck. 2).
f. Register Resolutieboeken Hooge Raad. Deel 644. 5 April 1628. Naar noen :
s by vonnes van Harlem gecondemneert by
Opt requeste van J 0 ann esT 0 r r e n t ius
bannissement geconfineert te blijven 20 jaren in besloten hechtenisse, versoeckende mandement
van reformatie, waerop by den Raed Pro: Nihil was geappostilleert, is naer dat bij Missive aen
die van Haerlem geschreven was om aen de Raedt te senden de genomed informatie, examinatie,
confessie en alle de proceduren jegens T o r r e n t I o en C o p p e n s gehouden, en dat die
gesonden syn, in den Raedt gelesen waren, geresolveert als volcht:
N.B. Alle Raadsheeren zeggen: Nihil t'a??ostilleren. Alleen 66n Mr. P a u 1 u s v a n
A s p e r e n, had gezegd: voor en aleer opt versoeck te disponeren, te ondersoecken en t'Hoff te
doen onderrechten, off de confessie by Torrentio in torture gedaen, in zyn presentie geschreven,
hem 7Joorgelesen eJt lry daerby
heeft.
l\1aar de resolutie luidt:
Nilail t'ap?ostillere?2
C h r i s t i a e n C o p p e n s, die veroordeeld was tot zeven jaren bannissement was ook in
appel gekomen maar krijgt met algemeene stemmen:
Nihil I'ahfiostilleren.
1) Prot. N. A. P. M at t hy s z, Amsterdam.Alleen onder de origineeleacten, niet by de afschriften.
2) Prot. N. A. P. Mat thy s z, Amsterdam.

HET

TESTAMENT

VAN

P.

C.

HOOFT,

DOOR
DR. H. E. VAN

AAR men het misschien
van een der Haagsche

GELDER.

niet zoeken

zou, namelijk in het protocol
vond ik het testament van den
notarissen,
dat ik hier laat volgen, terwille van de kleine bij-

Muider

drost,
die het kan doen toevoegen
aan zijn biographie.
zonderheden,
twee dagen voor zijn dood, die den 2rsten Mei
Het is gepasseerd
- -._
plaats had ten huize van JOHAN VAN DER MEYDE, die met CONSTANTIA BARTOvan HOOFT'S tweede vrouw gehuwd was. Hij was vroedschap
LOTTI, de voordochter
en had in 1647 als lid van het College van Gecommitteerde
van Rotterdam
zijn woning in den Haag.
Als getuige trad de advocaat
CASPER VAN BAERLE op, de zoon van den
Amsterdamschen
bekenden
professor.
voor de begrafenis
van FREDERIK
HOOFT was in den Haag gekomen
was
en
waaraan
daardoor
de
ziekte,
leed,
hij
zij werd na
HENDRIK,
verergerd
eenige weken doodelijk.
Raden

Het

testament

luidt:

des Heeren, Amen. Op huyden den igen May anno 1647 is
voor mij GARBRANDT VAN WARMENHUYSEN notaris publycq bij den edelen Hove
in 's-Gravenhage
ende den geresideerende
in Hollandt
geadmitteert,
provintiael
den Ed. heere PIETER HOOFT, Ridder, drostuygen naar genoemt, gecompareerd
In den naeme
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tot Muyden ende Bailluw
doch zijnne redenen
leggende
bleek. Te kennen
uytwendig
sart

van Goylandt,
verstandt

ende

jegenwoordig
alhier
noch volcomentlick

sieck

te bedde
soo
machtigh,

dat nadien zijn comparants
eerste huysgevende
hem
ERP
testamente
VAN
CHRISTINA
zaliger,
bij
gemaeckt ende
vrouwe, Jonrouw
ende usifruct van zeecker merckelick capitael
heeft het innecomen
besproocken
dat
breeder bij den voorss. testamente
geexpresseert,
zijn leven lang geduyrende,
ende zijne tegenwoorhem comparant
voorwaerden
tusschen
mede by huwelickse
HELEONORA
HELLEMANS
opgerecht, is bedongen onder
Joffrouw
digen huysvrouwe
ofte vallende gemeen
anderen dat winst en verlies staende huwelycke
opcomende
salll zijn ;
Als

verklaerde
heere comparant
ende
nu de voornoemde
zijnne begeerte
hem bij de
Usifruct van hetgeene
te zijn, dat soo wel het bovengemelte
alsmede de jaerlickse innecovoorn. zijne eerste huysvrouwe
zaliger is gemaeckt,
der bedieninge
voorss.
ende Bailluwaegie
men ende vruchten
zijnes
drostampt,
sullen gereeckent ende gehouden werden voor winste staende huwelicken
respectieve
intentie

dat dese zijne
contradictie
van yemanden.
Begeerende
eenige
wille sal hebben zijn volcomen effect, 't zij als codicille, donatie
sall moge bestaen. Versoeckende
andersints
zoo selve alderbest
in forma een of meer gemaeckt
en gelevert te werden als naer be-

sonder
gevallen;
ende
verclaringe
inter vivos ofte
hiervan

acte

ter presentie van Mr. CASPAR
gedaen en gepasseert in 's-Gravenhage,
ende HENDRICK CLEVER als geBARLEUS, advocaet voor den Hove van Hollandt
hiertoe
van
versocht.
specialicken
goede geloove
tuygen

hooren.

Aldus

(was geteekend)

CASPAR BARLEUS
HENDRICK CLEVER.

G. V. WARMENHUYSEN, notaris,

1647.

kan de laatste van den dichter geweest
weergegeven
handteekening
een laatste, zorgzame beschikking ten behoeve van "LEONOOR
zijn; zij bekrachtigde
lieve
de
licht",
zijn
vrouw, die hij op de handen droeg tot zijn dood toe.
Het huis waar de VAN DE MEYDENS woonden, was een huurhuis en ik
De hier

kan het niet aanwijzen.
dat de stad Rotterdam
zou, maar

dat

Later

woonden

gekocht had
was in 1647 nog door

tijd in een huis in de Pooten,
het Logement dier stad komen
'
'
betrokken.

zij eenigen
en waar later
een

ander

Het

van

Dagboek

een

Staatschen

Pommersch

dienst,

Officier

in

1667-1678,

DOOR
VAN

EDUARD
III.

d. £
IIGTE

BIEMA.

(Slot).

December

1673.

Hausz, dasz meine Schwester die
VONOERTZEN 1)gestorben und dasz mein Bruder 2) sich mit
einer Pistol durchl Unglticlc durch und durch geschossen.
nach Breda
d. 10. Krigte wir aber Mahl patent
ich

brieffe

von

also ging die Compagnie
mit dem Leut.
zu marchiren,
im Hage befand den 12
weil der Major sich damahls
von dar, ich aber reisete wegen particulire Affaires nach
und von dar auff Dort, alwo ich die Compagnie
Amsterdam
woselbst wir d. I auszm
wieder antraff: D. 15 fuhren wir bisz Gertruydenberg
bisz Teteringen
alwo wir unsz die Nacht einquarSchiff traten
und marchirten
in
wir
Breda
Des
fanden
tierten.
patent nach Herenthals, also marchirten
morgens
wir gleich durch die Stadt und hatten unsz quartier zu Geldern.
D. 18 passirten
BEATEwas gehuwd met JOACIiIM
VONOERTSEN.
Volgens Prof. DR.ERNST
1) Zijne zuster CHARLOTTE
HEINRICHKNESCHKE'S,
Deutsches Adels Lexicon, was dit een oud adelijk geslacht uit Mecklenburg,dat zich
ook in Saksen, Pruissen en Denemarkenoverplantte. Tot de vele bezittingenvan de familie in bet land van
Mecklenburgbehoorde ook Roggow,waar ERSKINEwel eens vertoefde.Volgens G. C. F. LisCH,Urkundliche
Geschichtedes GeschlechtesvoN OERTSEN
VONOERTSEIt
(vol. III. SCHWERIN
1866,p. 66-84) leefde JOACHIM
van 1642-17°7 en huwde hij in 1669met CHARLOTTE
BEATE,de jongste dochter uit het tweedehuwelijk
met CHRISTINEVONWARTENSLEBEN.
VONERSKIN1J
van ALEXANDER
Zij overleed volgens LISCHden 24
October 1673 bij de bevallingvan haar zoon, na vierjarigeechtverbinding.
2) Dit is waarschijnlijk een broeder uit het eerste huwelijk van ALEXANDER
TON ERSKINEmet
van wien niets bekend is geworden.
EUPHR05YNE
SIBRANDES?
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wir Hoochstraten
Herenthals 1)
Stadt auch
Weil

wir

undt

hatten

alda fanden
nicht
nun

unz

wir weiter
ohn

einnehmen

zu Wijmern.
wir zu
D. 19 kahmen
quartier
keine ordre. Auch wolten unsz die von der
ordre vom Grafen de MONTEREY.2)
expresse

nicht

resolvirten
wir unseren Regiment
hatten,
Armee
etliche Stunden auff jenseit
Tienen

selbige

bey der
denselben
abent bisz Tongerloo
wir
marchirten
wiirden.4)
Abdey trefflich logiret u. tractiret

welches

damahls

zu folgen,
lage, also

3) alwo wir von dem Abt

auff der

d. 20. Passirten wir Westerlo 5) u. kahmen zu Harssel 6), daselbst begegneten
Gardes nebst dem VON BIRCKEFELT,
die vom Lager zurtik
wir das Regiment
dasz die Armee
scharff
fort marchirte
kahmen
und unsz berichteten,
taglich
schon bey Namen wehre. Weil wir nun also nicht zu der Armee kommen
und jetzo
konten
Graffen

blieben

wir

zu

VON WALDECK

Harssel
Ordre

ab an den
liegen und fertigten einen expressen
zu hohlen
welcher, unsz den 26 Ordre brachte

Also marchirten
zu marchiren.
wir desselben tages von dar, kahmen
in des Hertogenbosch.
den 29 bisz Breda u. d. 3 bisz
Ende des 1673. Jahres.
ich von dar weil wir gar schlecht mit Geldt
d. 3. Reysete
1674 Januari.
Ich kam desselben Abents bisz Delfft und desfolgenden morgens
versehen wahren.

wieder

zuruk

Gorcum
in Leyden woselbt ich 200 ducatons
empfing und selbigeuber Rotterdam,
brachte.
Workum
u. Heusden d. 6ten in das Hertogenbusch
d. 4. Passirte der Printz von Orannien furbey nach Heusden, welcher mit der
gantzen Armee ausz Brabant zurfk kam und die Regimenter in die Garnisonen legte.
d. 9. Ritte ich nach Breda.
d. I I. Kam ich wieder im Busch,
nison

hatten,

fing ich

und weil wir den Winter

bey Mons. TURNHOUT die Sciotherica

daselbst unser Gar-

8) zu lernen. (Februari).

1) flerenihals, stad in de provincie Antwerpen, gelegen aan de kleine Nethe.
DE MONTEREY,
beroemd Spaansch generaal, zoon van den minister DONLuIS
2) DON JUANDOMINGO
DE HARO.Geboren 25 November 1640, gestorven 2 Februari 1616. Hij was van 1670-1675 gouverneur der
Spaansche Nederlanden.
3) Tongerlaobij Gheel, in de Provincie Antwerpen.
10 iL
à
4) Om aan de aftrekkende Franschen den doortocht te beletten. had de Graaf VANWALDECK
12000 man in de Langstraat saamgetrokken.Hij verliet den 19 November den Haag en brak den 26 van die
was
maand met het leger op, om zich te vereenigenmet de krijgsmachtdie door den Graaf VAnMONTEREY
zich den 17 Dec. op weg had begeven. De
bijeengebracht.Het rendez-vouswas Tienen, waarheen MONTEREY
Prins, die den ig Decemberden Haag had verlaten, arriveerde met zijne troepen den 17 te 'Tienen en toen
werd, na een gehouden krijgsraad, besloten op te marcheeren naar de kant van Luyk,om deFranschen,indien
zij probeerden door Maastrichtnaar Charleroy te passeeren, den doortocht te beletten.
d'Ontroerde Leeuw, 4e deel, bl. 51. Pamflet K. B. No, mo66.
5) Westerloo.Gemeente in de provincie Antwerpen.
g) Harssel, Hersel, Heersel, een gehucht in de Meyery van 's Hertogenbosch.
Prins van Birkenfeld van Geinhausen,geboren 17 Oct. i63?-2r Febr. 1704
CAROLUS,
7) JOHANNES
en van MAGDALENA
dochter van JOHANIl vanTweebruggen, kommandant
zoon van CHRISTIANUS
CATHARINA,
eener brigade, Generaal-Majoor,Gouverneurvan Overijssel.
hiermede de tijdwaarneming,
8) Lees Sciatheriek Vermoedelijkbedoelde ERSKINE
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.

Februari
Martii
Feuerwerken
Martii

dasz

d. 8. Fing ich an die Italienische
Sprach
Ward
der
Friede
14.
Englische
1) in
und andren freudezeichen
celebriret.
d.

zu lernen.
des Hertogenbusch

d. 28.

ich nach dem Hage, weil ich brieffe
Reysete
M. KRETSCHMER daselbst ausz Deutschland
arriviret.
I.
ich
mit
M.
nach Amsterdam
KRETSCHMER
d.
Reysete
April

d. 3 wieder im Hage.
ich wieder
d. 6. Reisete
unsere

weil

aber

uber

ter Tohlen

von

dar,
unterdessen

mit

bekommen,
u. kahmen

d. 8ten in 's-Hertogenbosch,
war folgete ich selbige
weggezogen

und kam

Compagnie
bisz Bergen op Zoom, woselbst ich d. I I ankam,
und d. 12 mit
wieder von dahr fur bisz ter Goes in Zeelant.
dem gantzen Regiment
d.
Passirten
wir ter Veere und Vlissingen
undt kwamen bisz Sluys in
£21
Vlaenderen.
wir furbey die Schantz St. Denas und Damm 2) und kamen zu
Marchirten
d. £ 14
Brugge, woselbst wir alsobalt in die Schiffe gesetset wurden u. fuhren nach Nieuport 3)
het Sass van Iperen, u. kahmen in Iperen 4)
D. 16. Passirten wir Dixmuyden,
1674 Majus d. 21. Tahten wir Reveue mit unserem Regiment auszer der Stadt.
Juniy. Passirte nichts sonderliches.
Julius, bekam ich brieffe dasz der Major VON WARTENSLEBEN den 6ten July
im Hage gestorben.
alsz Capitain furgestellet.
d. 15. Ward MYROP unser Compagnie
nichts
in
sonderliches
Sonsten
IJperen als dasz wir taglich mit
passirte
ins
bis wir
alsz mit den Compagnien
Exercitz
dem Regiment
particulier
tahten,
wir d. 18 ausz Iperen,
nach Brussel zu gehen, also marchirten
Patent bekahmen
gingen

zu schiff und

nahmen

unseren

Weg,

tiber Dixmuyden,

Niepoort,

Brugge,

1) De Vrede met Engeland, op ro Februari 1674gesloten, gaf aanleiding tot groot vreugdebetoonin
den lande. Ik verwijsdaarvoor naar Pamflet No. 11123van de KoninklijkeBibliotheekgetiteld:
Verhaal van 't gepasseerdevan de vreughde vieringhe OTerde geslootenvrede, met den Koniuck van
Engelant, etc. op Woensdagh den 14 Maert
2) Dammc in Westvlaanderen,arrondissementBrugge.
3) Hollantze MercuriusApril 1674, blz, 99.
Te Brugge en in de Viaemscheplaatsen werden Hollandsche hulptroepen gelegd. Namen en Bergen
werden evenzeer met troepen bezet, omdat men vreesde dat de Franschen op die steden en op Brugge en
Brussel een aanslag voor hadden. Vooral Valencienneswerd versterkt. De Prins trok met 30.000man naar
zou zich met 33.000 man bij hem aansluiten.
Brabant en de Graaf DEMONTEREY
4) De Hollantze Mercurius Mey 1674. bl. III e. v., verhaalt het volgende omtrent de hier bedoelde
krijgsverrichtir,gen.In Brabant werd alles met bekwamenspoed in gereedheid gebracht voor den veldtocht
De Prins van Oranje kwam te Mechelenen hield daar op 18 Mey 1674
onder den Graaf DE MONTEREY.
en zijne voornaamstebevelhebbers. Daarna vertrok de MONTEREY
naar Brussel
krijgsraad met DE MONTEREY
en de Prins naar zijn legerplaats te Duffelin de provintieAntwerpen,arrondissementMechelen.Met denMarkies
DE GRANAwerden ook beraadslagingen gehouden betreffende den marsch der keizerlijketroepen. CONDE
vertrok op 3 Mei van Chantilly en trok met zijn leger over Doornik, Lens, enz,, tot Gemblours,waar hij
18 Mei aankwamen na eenige wapenfeitenCharleroi bereikte.
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die Schantz St. Margerite,
u. VilWillebroek
Gent, Dendermonde,
Rupermond,
vorden nach Brussel alda wir
ankahmen.
wahren
Unterwegs
nog 4 Regi(Aug.)
zu unsz gestoszen die gleichfals in den flanderischen
mente
Garnisonen
gelegen
hatten 1).
Augusti. Wie wir in Brussel kahmen fanden wir den General Major FARIAUX 2)
von der armee kommen war
daselbst, der mit 6000 man Cavallerie und Tragoner
an
etliche tonnen
geldt, so in Brussel lagen nach Lager zu convoyeren.
geldes
Zu diesem Convoy stieszen unsere 5 Regimenter
infanterie und brachen d. 2'
'-'
27
auff von Brussel,
aber desselben tages nicht weiter alsz I stund
marchirten
von
dar, des folgenden

wir bey Hall.
campirten
wir bey Brayne le Comte.
9 Campirten
wir Souigny u. campirten
d. 30. Passirten
bey Bergen in Hennegou. Desvon
selben tages fiel eine frantsosische
partey von 400 Pferden u. 500 tragonern
unsz
auff
in
dem
bois
de
sie
aber
das
Nachdem
ausz
u.
passete
Aht,
Souigny.
wahren.
convoy zu stark betanden gingen sie wieder hin da sie herkommen
wir St. Gilain u. kahmen
zu der Armee,
welche damals
D. 31. passirten
tages

bij Kevering 3) campirt lag.
Der Printz von Oranien
1674 Septembr.
und besahe unsere Trouppes
die Convoy,
empfing
wahren. Zu Kevering blieben wir 12 tage liegen in
bekam. Ich aber erhielt den Lieutenant
Compagnie
d. ' . Brach die gantze allijrte Armee
auff.
12
eine kleine Rivire die alda fiir bey fliesset.

meine

wir bey Leuze.
d. 1..,
13 Campirten
d. 14. frtihe ehe wir auffbrachen
und campirten
Acte erst bekommen,
d.

Passirten

wir Aht 4) furbey

kam unsz wolstund

entgegen,
in sehr gutem Standt
welcher zeit mein Lieut. eine
welche

platz.
u. marchirten

wir bisz tiber

ich furgestellet
weil ich daselbst
wir des Abents bey Amers.
und ruckten fur Oudenarde.5)
ward

1) Intusschen had op ii Augustus 1674 een bloedige veldslag plaats gehad tusschen de Franschen
onder CONDEen de keizerlijkoeSpaansche en Staatsche troepen onder opperbevel van WILLEMIII bij Senef
in Henegouwenbij Charleroi, waaraan de troepen, waartoe ERSKINE
behoorde, niet hebben deelgenomen.
2) Dit moet verscheidenedagen na het treffen bij Senef geweestzijn.
FARIAUX,die als Generaal-Majoor ingedeeld was bij den rechter vleugel van de infanterie onder het
commandovan den Luitenant-Generaalvan de infanterie, AYLVA,werd de nacht naden slag met eenigetroepen
ruiters en voetvolk op het tooneel van den strijd gelaten om de beweging der Franschen gade te slaan. Na
den slag betrok de_Prinsmet zijntroepende legerplaatsbij St. Ghileijnen de Keizerlijkenkampeerdenbij Quevrain.
te voorzien.
Uit den Haag werd een groot bedrag aan specie naar het leger gezondenomin de beho<A.ften
(HollantzeMercuriusAugustus 1674).
3) Klvlring, cen plaatsje bij Leuze in Belgisch Henegouwen, ArrondissementDoornik. ligt aan den
Dender, een zijriviervan de Schelde.
4) Ath aan den Dender in Ilenegouwen.
5) Hollandtze MercuriusSept. 1674, bl. 192.
Nadat het groote convooi uit Brussel en ook de Spaanschetroepen, die uit 8000 voetknechten,behalve
de ruiterij en dragonders bestonden, zich met het Slaatsche leger vereenigd hadden, trok de Prins van Oranje
I

'
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das hollandische
auszgeteilet,
haubtquartier
das
war
zu
war an der
Ayne,
kayserliche
Spanische
Bevern,1)
so da ftirbey flieszet, die Schelde zu Lopegem.
Und
anderen seiten des Wassers,
seite
an
derselben
funff unser Regimenten
bey der Abdey Enam campiret.2)
lagen
d. 16.

war

Wurden

die

quartire

das

zu

auff undt oeffnete
fing man an auff die Stadt zu canoniren, warff Battereyen
u.
welchen
man
avancirte
ohn
auffh6ren mit
mit
heftig
eyferig
approches
bekam da*ss der Printz von CONDT mit
bisz man zeitung
chargirte
musquetten
seiner Armee neherte der intention sich zwischen unsz und Gent zu setzen, unserm
Weil wir unsz nun an der Seite der
den pass der Vivres abzuschneiden.
Leger
Drauff

die

funff Regimenter
wo unsere
lagen noch nicht gegen auszen begraben
Wassers,
und die Nacht in der
wir am 20 uber das Wasser
hatten
wurden
gezogen
auch ordre unser approchen
Lini zur Wache
Circumvallations
gelegt.
Krigten
dieselbe

nacht

zu verlaszen.
frmhe, in einem

Wetter
brach die gantz Armee auff
wir
alwo
campiren solten bey einfallendem
bey
von des Printz VON CONDÉ fiirtroppen
Abent, aber lieszen sich etliche Escadrons
Armee
en
Bataille
undt ruckten wir
die
sehen worauff
gestellet ward,
gantze
fort gegen den Ort da sich der feindt hatte sehen laszen u. war damals sehr
so dasz es lustig würde hergangen
sein wen
schon klar Wetter und Mondenschein
und

D. 2 r,
marchirte

bisz

neblichtem

Porshouten

kommen wehre, der feind aber retirirte sich, und unsere Armee
die gantze nacht im Gewehr stehen.
d. 22. So balt es tag war, sahen wir den Printzen VON COND? mit seiner
Armee auff einem
Berg gleich gegen unsz tiber stehen. Worauff von unseren Armee
wurden auff einen Kirchhoff der alda gelegen, avancirte
commendiret
drey Regimenter

es zum betteltantz
blieb

wacht

zu halten.

Die stucken

wtirden

geplantzet

und ward

alle anstaldt

zu einer

den 11 en 12 September met het geheele leger op, passeerde over de rivier de Haisne tusschen Ath en
Doornik en wendde zich naar Oudenaarde.
Het beleg van Oudenaarde lokte COND?voor eenigen tijd uit zijn voordeel en WILLFMIII beproefde
zijne bondgenooten over te halen tot het leveren van een tweeden veldslag (na Senef).De Spaanschebevelhebbers waren hier wel toe genegen, doch DE SoucHESvan de keizerlijketroepen weigerdedit. Als gevolg
van die oneenigheidmoest het beleg van Oudenaardeopgebroken wordenen de Prinsbegaf zichtoen voorGrave.
1) Reveren.in B<giE.
2) Hollandtze MercuriusSeptember 1674,bl. 193.
Z. Hoogheid betrok de abdy van Ename, de Graaf DE SoucHESnam kwartierover de rivierte Leupegam
en te Clare en de Spanjaarden onder den Hertog van VILLAHERMOSA
te Beveren en te Moregem.Binnen
Oudenaarde was eene bezetting van 400 Duitschers, 600 Zwitsers, iooo Franschen en 400 man cavallerie.
en de Markies DE RANNES
waren binnen de vesting, waarvan ST.RospAiREcommandantwas. LrEwE
VAUBAN
At2zEMAzegt hiervan: Nadat de Prins zich hersteld had na den slag bij Senef en een groot convooi,den
met 500.000 guldens en de drie Spaansche regimentenuit Brussel, 6000 pioniers met
Secretaris BEAUMONT
ammunitiewagensen twee mortieren bij zich gekregen had, werd krijgsraad gehouden en tot het beleg van
met de keizerlijkearmee, moest verbinderendat
Oudenaarde besloten. DE SOUCHES,
die versterking
had gekregen, de vesting te hulp kwam.
Onder voorgevenechter van niet sterk genoeg te zijn, liet DE SoucHESde doortocht aan CONDT
vrij,tot
groote ergernis van den Prins.

.
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Der Printz VON CONDT unter deszen canonirte wakker
generalen bataille gemachet.
auff den Kirchhoff, da unsere avancirte Wache war, doch ohn grossen effect.
Solches wehrte bisz auff den nachmittag
gegen 2 Uhr., alsz da ein dicker
nebel und regnicht Wetter einfiel, so dasz wir ein ander nicht mehr sehen konten.
Bey diesem dutikeln wetter passirte unsere Armee ein enge defile da wir durch
des abents bey Eecke 1).
muszten und campirten
d. 23. Alsz den folgenden tag lagen wir still.
da selbst blieben wir abermahl
wir bey Severgam,
ein
d. 24. Campirten
tag liegen.
d. 26. Passirten wir zu Gent tiber das Wasser und campirten ein stundt von
dar woselbst wir 2 tage still lagen.
d. 29. Brachen wir wieder auff und rtickten mit kleinen tagereisen fort bisz wir
Von hier
d. 3 October bey der abdey Affligem, ein Stundt von Aelst campirten.
Cavallerie
nach de Grave 2)
zog der Printze von Oranien mit etliche Regimenter
und behielt der Graff von WALDECK3) das Commando
bey der Armee.
Der Printz von CONDT, campirte damahls bey Aht. 4) Bey Affiigem muste
das Lager quitiren und liesz mich d. 4. ten in Aelst bringen
ich wegen indisposition
Zage auszruhete.
d. 7. Zog ich von dar und nam meinen weg über Dermond, Bostero, Temps,
ter Toolen, Willemstadt,
Dort, Rotterdam,
Antwerpen,
Lillo, Bergen-op-Zoom
wo selbst ich 13 anlangte.
Delft, Leyden, u. Haerlem auff Amsterdam,
daselbst

.

ich etliche

tage blieb ich alda u. medicinirte nach dem es sich aber ein
auch die Belagerung
von
mir gebeszert,
trieb mich meine Curiositaet
am
auff
und
Auerkerck.
sass
reisete
uber
sehen,
24
deswegen
Abcoude,
Arnhem und Nimwegen
Utrecht,
Wageningen,
Amerongen,
Rehnen,
Zehen

Lager
schon
zuruck

wenig mit
Grave zu
Niesluys,
nach dem

25. ankam. Es hatte aber die Stadt deszelben tages
im Lager fandt, ritt ich wieder
und weil ich keine Commoditet
capituliret
bisz Wihel 5)
woselbst ich diese nacht bliebe.

fur Grave;

alwo ich den

in Oost-Vlaanderenin het arrondissementGent.
l)
2) Hij trok den 6 October met een lijfwachtvan 100 paarden uit Affligem,den volgendendag was hij
met
te Mechelenen den gden in het leger voor Grave. Kort te voren had hij reeds den Graaf VANNASSAU
10 regimentenruiters en den Heer WEE met 7ooo man infanterie derwaarts gezonden.
Hollandtze Mercurius,October 1674, bl. 196.
3) WALDECK
kreeg het bevel over het leger, hij geleidde de Spaansche en de keizerlijketroepen door
Brabant naar de Maas, om van daar uit hunne winterkwartierenin het Luikerland te betrekken.
De keizerlijke troepen begingen op dien tocht de ergste baldadighedenen plunderden dorpen, kerken
en kloosters.
4) CONDEverdeelde, toen hij vernam dat WALDECK
weggetrokkenwas,zijnetroepenin de Iv'ederlandsche
plaatsen. Vooraf zond hij io 00o man aan den Maarschalk van Turenne, terwijl ook de bloem van den adel
zich onder den Heer van CREQUIschaarde en zich bij dien Maarschalkvoegde. In het midden van October
verliet CONDEde ZuidelijkeNederlanden, om zich over Doornik naar Parijs te begeven.
5) Lees Wychen aan den spoorlijn tusschen Ravesteinen Nijmegen.
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d. 26. besahe ich das Lager, kehrete aber des abents wieder nach meinem Dorfl,
d. 27. fand ich etliche officiren von meinen bekanten, die mich im lager und
der Stadt Grave herumb furten, und alle Werke so wol offensiff alsz defensiff sampt
den attaques zeigeten.
ausz ziehen, welche durch etliche Escadrons
D. 28. Sahe ich die Garnison
wurden bestehent in 6 Cornetten Cavalunser Cavallerie nach Charleroy
convoyirt
uber 2000 man, welcher der Marquis de
infanterie zusammen
lerie und 6 bataillons
ofhcieren
sampt etlichen anderen vornehmen
mit bagage bey sich und 22 stucken welches
so in der stadt gefunden. Die stadt ist durch
insonderheit
an der Seite da die Maes hinfleuszet. Die

CHAMILLY 1) so drin commendiret
folgete, sie hatten uber 300 Wagen
canons
die helfte des frantzoschen
sehr

tiser Canon

ruiniret,
hatten weinig schaden gelitten, selbige wahren
sampt den auszenwerken
alle contraminiret.
an Vivres, Stucken u.
1674 Octobr. Im ubrigen ist ein groszer vohrraht
dasz sie
in der Stadt gefunden so dasz sich jederglich
Ammunition
verwundert,
die Stadt quitiret.
ich alles wasz merkwurdiges
bei dem Lager und der Stadt
d. 29. Nachdem
walle

aber

Grave

reisete
gesehen,
Gestel und Hintem

Oss,

d.
Arnheim,
Novembris

31.

Reysete
Naerden
Utrecht,

und Muyden:nach

Herpen
uber

Amsterdam

furbei

Grave,
woselbst

Ravestein,
Nimwegen,
ich d. 3 ten

arrivirete.

Novembr.
zelben

wegen einige affaires uber
nach des Hertogenbusch.
ich von Busch wieder zurück
ich

tages

d. 7. Zog ich einiger affaires halber nach dem Hage
der Stadt Grave mit allerleij Freudezeichen
die eroberung

alwo descelebrirt

wurde.
d. 9. Kam der Printz
er von Grave gereiset, wieder
ward. 2)
empfangen

von Orannien
zurück

von der Armee

in den Hage,

welcher

ausz brabant
mit groszen

wohin
Freuden

DE CTiAMILLY,
Commandantvan Grave, was een der dapperste generaals van het Fransche
1) MARQUIS
leger. In 1672 werd bij het inrukken der vijanden door de Collegiln van H. Ho. Mo. en den Raad van
Staaten geresolveert de stad Grave te abandonneeren, met het gevolg dat de Franschen er bezit van nanten.
het beleg voor de stad, waarinCHAMMILLY
het bevel
Op 14 Juli 1674sloeg Luitenant-GeneraalRABENHAUPT
voerde. De verdediging wa; heldhaftig,doch de buitenwerkenwerden platgeschoten.Op 9 October kwam de
genoodzaaktte kapituleeren.
prins zelf in het kamp en den 26sten was CHAMCLLY
In November werd Generaal-MajoorWEE door den Prins tot Gouverneurvan Grave aangesteld.
S) Ook volgens de Hollandtze Mercurius kwam de Prins op 9 November 1674 van Soestdijkmet den
Prins van Vriesland en cenige edelliedenin den Haag. Dien middag kwamen twaalf Vendels der burgerij op
het Buitenhof te wapen en de magistraat met de kapiteinen gingen Zijne Hoogheid begroeten. Daarnawerden
drie salvo's afgegeven, met vaandels en spiessen werd het saluut gebracht en de prins vertoonde zich met zijn
gevolg aan de vensters.
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Damals

schied

die Armee

der zeit an in die Garnisonen
d. 10. Kam ich wieder

von ein ander,

und worden

die Regimenter

von

geleget.
1)
in Amsterdam.

nach dem Lager, ein zelt,
d. 3. Reisete ich mit dem postwagen
kam
in
i
und
wieder
in Amsterdam.
ab
zu
holen
Weil ich
bestellet,
(?) tage
eine Reise nach hause zu tuhn, maszen
diesen Winter,
mir auch furgenommen
die Regimenter
schon die quartire und zwar
diesz Jahr nichts fürfie1, sintemahl
das meinige zu Niepoort in Vlaanderen
verleget war, also zog ich d. Io Decembr.
nach dem Hage, fand da selbst meinen Obristen und sprach ihn an umb
abermahl
U rlaub, welches ich leicht erhielt, darauff bekam ich einen Reisepass vom Printzen
Decembris

so ich alda

Mohnaht, traff auch eben meinen Vettern STOLZENBERG im Haag welcher
war und gesinnet nach Osnabrtick
und ferner in die
Capitain bey den Dragonern
zu
zu
seine
alda
Graffschaft
berieten wir
recrutiren,
Schauenburg
Comp.
reysen,
unsz also mit ein ander zu reisen und weil der von STOLZENBERG gewillet vorher
auff drey

zu tuhn, schickte ich meine Pferde
nach Groll, woselbst sein Quartier
war, meiner alda zu warten, ich aber zog mit
und
ihm nach Emden und zwar gingen wir den 29 Xbris St. N. von Amsterdam
kamen den 3o3° bisz Blockzijl. Noch kam ich denselben tag bis Veer Kunder2) und
Lemmer auff welchen Dorff ich die Nacht bleiben muste. Des folgenden Morgens
heurte
ich ein klein Schiffgen nach Sneek zu fahren, wegen groszen Sturm und
eine

nach

Embden

Windes

blieben

Reise

zu seinem

h. Vater

wir ein wenig bey Slooten liegen, weil aber der Sturm
sich nicht legen wolte gingen wir fort tiber das Slooter meer da es nicht viel
fehlete dasz wir alle ersoffen waren, doch kamen wir durch Gottes hulfe wiewol
durch Ylst und kahmen des Abens fur Sneek.
gantz nasz hiniiber, passirten
contrari

ich Lewarden,
22. St. Vet. passirten
Dockum, Strobos, und kam
d. 25 zogen wir uber Dam
und Delffzijl nach Embden woselbst
Groningen,.
und das 1674 Jahr beschloszen.
desselben tages arrivirten
1675 d. I Jan. War die Mondfinsternisz
d.

Reiseten wir wieder von Embden
14
d. 5. bisz Dam u. Groningen,
7. Mit einem Wagen bisz Assen.
8. Bisz Bijlen und Wyck.
9. bisz Staphorst,

Rooveen

und blieben

die Nacht

bisz
wir

in Delffzijl

und Zwol.

1) De Prins besprak toen in den Raad van State het oorlogsplanvoor het komende seizoen. Men was
van meening 300 vendelen Infanterie af te danken, terwijl men dan nog 80,00oman in dienst zou houden,
waarvan 24000 gemakkelijk in het veld te brengen waren. Indien de bondgenooten evenzoo deden, zou men
in staat zijn met Frankrijk op voordeeligewijze vrede te sluiten. Toen er bericht kwam van eene beweging
der Zweden,sprak men er over niet zooveel troepen af te danken, maar i5ooo man naar den kant van OostFriesland te dirigeeren, om de bondgenooten bij te springen wanneer een overval mocht geschieden.
2) Lees: Veer te Kuinre.
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10. Nahmen

wir einen

und Zutphen.
Wagen bisz Deventer
if. bisz Groll. woselbst wir einen tag still blieben.
d. 13. Nahmen wir daselbst unsere Pferde und weil M. STOLZENBERG einige
affaires zu Zwol hatte nahmen wir unseren Weg tiber Lochem,
Zutphen, Deventer
und kamen d. 15 in Zwoll.
d. 18. Kamen wir bisz Hardenberg.

blieb

19. bisz. Ulsen, Ni6nhus und Lingen. 1)
wir unsz weil mein Vetter
d. 20. Schieden
die nacht zu Hasel liegen. z)

nach

Osnabrug

zog, ich aber

niet geheel volgen.
Wij zullen den reiziger op het vreemde grondgebied
20 Maart kwam hij te Gr6benhagen
en
Maart
schrijft hij in zijn dagop z525
6 en 7 uur aldaar zalig is gestorven.
boek, dat zijne moeder des morgens tusschen
maakte
in
Mei
en
verschillende
in de omgeving
Hij
Juni
April,
uitstapjes
van Grubenhagen
en eerst op 17 Juni
werd
zijne moeder te Grubenhagen
Den

begraven.
19 Juni 1675 teekent hij aan :
die Wangelinischen
Krigten wir Zeitung dasz der Cuhrfurst von Brandenburg
in Ratenow auffgehoben hatte.3) Vermoedelijk
boezemde hem dit belang
Tragoner
in dit regiment dienden.
in omdat vrienden of verwanten
Ook hier kreeg hij de tijding "dasz die Schwedische Armee bey Fehrbellini
Op

geschlagen".
Om

[29 Juni 1675].
nu zijn verderen

Den 21 Juni verliet hij Grtibenhagen.
te doen kennen zullen wij het journaal
loopbaan

weder

getrouw volgen.
ich Zeitung
dasz mein Bruder
sich in Gustrow
1675. 22 Junii. Krigte
befinde und wieder zum felthere eilte, weil ich das gewillet nach der Armee zu
gehen, machte ich mich dieselbe nacht auff und kam des morgens frtihe zu Gustrow .
1675. Junii. D. 23. Abents
Oi?cirer ausz Gustrow
schwedische
Greuen,

zogen mein bruder, ich und etliche andere
die nacht durch Tessin 4) und
und marchirten
wir mittags zy Demmyn 5).

passiret Feinde, kahmen
26. kam die Armee auch alda und campirten

wir fur der Stadt.

naar
1) Van Hardenberg aan den t'genwoordigen spoorweglijnAlmelo, Gramsbergentrok ERSKINE
Velsen, Neuenhaus en Lingen op Duitsch grondgebied.
2) Vermoedelijkte lezen als Hascliine een stadje aan de Haase bij Osnabruck.
3) In den strijd tusschen Zweden en den grooten keurvorst, die in de gevechtenvan Ratenow,Bernewitz,
Nauwen en Fehrbellin van i8-zo Juni 1975 ten gunste van Brandenburg beslecht werd, speelde het regiment
van den Overste WANGELIN
een groote rol. Het bestond grootendeels uit Finnen en Lappen en bij Ratenow
sneuvelde een groot deel van deze. De overste WANGELIN,
zijne gemalin en verscheideneofficierenwerden
gevangen genomen.
') Tessin aan de Recknitz een zijriviertjevan de Trebel in Mecklenburg-Schwerin.
5) Demmin aan de samenvloeingvan de rivieren Peene, Tollense en Trebel in het Pruissische Regicringsbrsirk Stettin.
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durch Demmyn
uud campirten
28. Zogen sich alle Troppen
bey Loytz. 1)
6
aber
wir
brachen
still.
In
diesem
r
5
tage
July
lagen
Lager
Juli 9.
dieselbe
Nacht
der
mit
Cavallerie
der Gr. K6ningsmarck
wir aufi, und marchirte
der Gen. Lieut. DELWIG2) aber ging mit der infanterie und Artillerie
nach Tribsees,
einen andren Weg u. kam des folgenden Tages auch zu Tribsees an. 3)
und ward die Cavallerie in die
1675 Jul. 16. Zogen wir durch Tribsees
far der Stadt in welcher
aber campirte
die infanterie
d6rffer verleget,
nechste
dan

das

Hauptquartier

war.

Unterdeszen

wahren

einige
welche

von den
Gefangene
auf der Insell Rugen

wieder zurtick kommen,
Wang[elinsche] ] Tragonern
Obristen auf Rugen commandirte,
auch selbiger
wie
den
wurden,
einquartiret
maszen sich einige Danische Schiffe dan und wan fur selbige insell sehen liessen.
wieder solte recrutiret
Weil es nun an den dasz obgemelttes
Regiment
werden, und zu den Ende 400 man. ausz Schweden erwartet wurden, so reisete
ich den 21. Aug. uber Stralsund,
fehr nach der Wyck
Grayst (?) und Wittowsche

woselbst der Obriste WANGELIN 5) sich damals befand, mich bey
Wittow4)
dessen Consent
ich dan auch
zu bewerben,
umb eine Compagnie
demselben
leichte erhielte.
van een Compagnie dragonders,
Van den Generaal kreeg hij de toezegging
nam hij verlof en maakte hij verschillende
doch tot zijn definitieve
aanstelling

auf

1) Loita een plaatsje in het Pruissische RegierungsbezirkStaalsund aan de rivier de Peene, iets ten
N. O. van Demmin.
VONDELWIG,15 October 1620 in Lijflandgeboren,zoonvan
2) Luitenant-GeneraalDELWIG,HEINRICH
WALTERVON DELWIG.Diende als page en als lijfgarde aan het hof van den koning van Polen. Later nam
zu DOHNA,deel aan de inname van Sas van Gent en van Hulst.
hij onder den generaal Graaf FRIEDRICH
TURENNEen den grooten CONDT,en daarna onder zijn landsheer
Vervolgens diende hij onder GASSION,
WORKARELGUSTAAF,
koning van Zweden.Hij huwde in 1666 met eene dame uit Hamburg, CATHARINA
en den generaal-majoorTELLIER,en
DzNHoFF,weduwe van twee zijner kameraden, den Overste SANDER
werd toen commandant der stad Hamburg. In 1676 verliet hij deze stad, om op verzoek van de StatenGeneraal zijne diensten aan Holland te wijden en woonde de twee veldtochten tegen Frankrijk bij. Hij nam
een groot aandeel in de verdedigingvan Bergen in Henegouwenen aan de innemingvan Bonn, en verkreegvan
Keizer LEOPOLDeene benoeming tot rijksbaron. In i6gi verliet hij den Hollandschendienst, een jaar later
werd hij wederom commandantvan de stad Hamburg en stierf den 7 Januari 1696.
3) Tribsees, stad in het PruissischeRegeeringsbezirkStralsund aan de rivier Trebel gelegen.
Toen de keurvorst van Brandenburg, Mecklenburg was binnengerukt, waren de Zweden beducht,
dat hij een aanval op Wismar op het oog had, omdat men van uit Berlijnallerlei belegeringstuigvervoerd
zonden zij 100 ruiters naar Wismar om het garnizoen uit 1400 man behad. Onder kolonel HENNEMAN
staande daarmede te versterken. De keurvorst had echter andere plannen en wilde zich van Warnemunde
verzekeren.
De Zweden versterkten zich te Demmin en Loytz.
Hollantze Mercurius Julins 1675, bl, 148.
4) De Zweden hadden het eiland Rugen bezet met 15oo ruiters en 600 dragonders. Doch de Rijksveldheer CARL GUSTAFWRANGELbleef al dien tijd te Wrangelsburg, een landgoed in het tegenwoordige
Pruissische RegierungsbezirkStralsund, zoodat de beide vijandelijkelegers geruimen tijd werkeloosbleven.
Hollantse MercuriusJulius 1675, bl. 148.
5) Volgens de Hollandtze Mercurius Julius 1675, bl. 148, brachten de Brandenburgersden Overate
WANGELIN
den Juli als gevangeneop de vesting Peitz, zijne gemalin werd door den keurvorst vrijgelaten.
Hoe of het nu mogelijkwas dat deze officierzich dan op het eiland Rugen bevond, is mij onverklaarbaar.
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en hij kwam den 25 Sept. terug op Wittow, alwaar zich de vijandelijke
uitstapjes
vloot vertoonde
langs de kust van Hiddensee. 1)
In November
schrijft hij, dat hij zich al dien tijd op Rtigen had opgehouden
en dat hij den 6 van deze maand bevel kreeg zich bij den Overste te Stralsund
in zijn regiment aanbood. De standplaats
aan te melden, die hem eene Compagnie
zou het eiland Rugen zijn en binnen korten tijd was de troep voltallig. Hij diende
Majoor BEHRENFELT. Op het einde van het jaar 1675 en het begin
was
acht weken zwaar ziek en hervatte daarna zijn dienst
1676
hij gedurende
'
in dezelfde omgeving.
en vergezelde
vertrok zijn broeder 2) naar Hamburg
hij hem
Op t Maart

toen

onder

van

tot Damgarten.3)
Den 27 Maart kwam de Graaf VAN KoNIGSMARCK in Berg en inspecteerde
was.
accessibele
de
plaatsen, omdat men voor een landing van den vijand bevreesd
KbNIGSMAkCK te
Hij kreeg op 30 Maart bevel voor den veldmaarschalk
Wittow
dien
den
in
trof, waar
hij
op
verschijnen,
volgenden
dag
Altkirchen ' )
hem eenige posten ter bewaking aangewezen
werden om ze door de dragonders
te laten retrancheeren.
Den 19 April was hij te Sasnitz en Stubbekammer,
waar hij het schieten
der beide vlooten hooren kon.5)
Hij
veldheer

vermeldt

6) te Spijker

dat

den

7) gestorven

24

Juni
is.

16?6,

des avonds

om 12 uur, de Rijks-

1) Den 2 September 1675 verklaarde Denemarkenden oorlog aan Zweden. De Deensche oorlogsvloot,
versterkt met de schepen Van Ho. Mo., was op 22 September op last des konings van Copenhagenuitgezeild
naar de Oostzee en bleef voor de Pommerschekusten kruisen.
Hollantze MercuriusSeptember 1675,bl. 197.
de oudste zoon uit het tweede huwelijk zijns vaders, op wien de waardigheidvan
2) ALEXANDER,
Erbkammererwas overgegaan. Men kent hem als den bezitter van het landgoed Schwinge. Hij diende in het
Zweedscheleger als Obristluitenanten later als Obrist.
3) Damgazten,stad in het PruissischeRegierungsbezirkStralsund,Kreis, Fransburg,AmbtsgerichtBarth.
4) Altkirkm, dat niet voorkomt in RITTER'SGeogr. Stat. Lexicon,is vermoedelijkeen klein plaatsje op
Wittow, Wittow zelfs is het noordelijkstedeel van het Pruissische eiland Rugen. De noordelijkespits daarvan
heet kaap Arkona en de inham ten Oosten is de Tromper Baai genaamd. Een smalle landtong verbindt
Wittow met Jasmund. Ten Westen van Wittow strekt zich een lang en smal eiland uit, dat den naam van
Hiddensee draagt.
6) Hollandtze MercuriusApril 1676, bl. 70.
In Denemarken kwamenin het midden van April 1676 een twaalftal oorlogsschepengereed, die onmid.
dellijk naar de Oostzee uitzeilden en op Rugen troepen aan land zetten; maar daar de Graaf Konigsmarck
de geheele Zweedscheruiterij over het eiland verspreid had, konden de Denen niet veel uitrichten.Zij maakten
wat buit op het platte land en bemachtigden 4Zweedschegaljooten, die zij naar Kopenhagenopzonden.
GRAAFWRANGEL,
zoon van den Zweedsche
6) Met Rijksveldheer is hier bedoeld KARELGUSTAAF
VANNASSAU-SIEGEN.
generaal HERMANWRANGELen van Gravin AhiALIAMAGDALENA
Hij was den
13 December 1613 geboren in de buurt van Upsala en 63 jaar toen hij stierf. Hij werd begraven in de kerk
van zijn slot Skokloster en liet groote rijkdommenna, als vruchtvanzijneplunderingenin Duitschlandgedurende
den dertigjarigen oorlog.
7) Spyker, vermoedelijk bedoeld als Spikaer Neufeld,dorp in de PruissischeLanddrosteiStade. Kreis
Lehe, AmtsgerichtDorum.
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Den

1676 werd hij na eene
Hij kreeg op 10 October

5 Juli

gecommandeerd.
den geheelen winter.
den

te Bergen naar Pommeren
monstering
zijn kwartier
op Spikaer en bleef daar

Op het einde van 1676 kwam de Overste WANGELIN weer vrij, deze was
door een kaper te Colberg
28 Juni van dat jaar op weg naar Zweden

opgebracht.
Den

te Munchgutt,
geheelen zomer van 1677 tag hij in garnisoen
1) waar
onder de schans voor anker
alle schepen
die door de kapers waren opgebracht
kwamen.
Den 5 September
bericht dat de vijandelijke'
1677 kreeg de Veldmaarschalk
een aanval op Rtigen op het oog had. Alle troepen werden voor de verdediging
gerequireerd.
2) Den 4 October verliet hy Bergen 3) en voegde zich met
vloot

die onder het bevel
te Zambin bij eene macht van 300 paarden,
5o dragonders
van den Overste WANGELIN stonden. Na eenige weinig beteekenende
wederwaardigen hield daar tot na nieuwjaar van 1678
heden kwam hij in het stadje Baard
en bleef daarna 14dagen
verblijf. Hij nam deel aan een gevecht op 7 Januari 5)
wacht houden in een magazijn te Grabow en toen de
als chef eener bezetting
werd hem Logart 6) op Jasmund
kwartieren
op het eiland werden ' uitgedeeld,
aangewezen.
Naderhand
op I Febr. kreeg hij kwartier te Starwitz op Wittow in Rtigen.
In Juni liet de vijand zich weer voor Rugen zien zoodat de posten weer uitgezet
veertien dagen woedde, deed
Een storm die in deze maand gedurende
werden.
veel schade

_

aan zijn vloot.7)

1) Monchgnt?Schiereiland en zuidoostelijk punt van het pruissischeeiland Riigen, Regierungsbezirk
Stralsund.
2) Zie Hollantse Mercurius1677.bl. 246 en 248.
Het grootste deel van hei eiland Riigen liet hij in het bezit der Denen, met uitzonderingvan de oude
en de nieuwe Veerschans om op die manier den toegang open te kunnen hoaden. Naderhand vermeesterden
de Deenen de Oude Veer Schans, doch de nieuwe Veer Schans, werd van uit Stralsund voortdurend van
versche troepen voorzien, en door behulp dezer verschansing werden de Denen later w66rvan heteiland
verdreven. Deze beide schansen lagen aan den zuidpunt van Rugen vlak tegenover Stralsund.
3) BERG,Amtsgaricht in het PruisischeRegierungsbezirkStralsund.Kreis R3gen.LandsgerichtGreifswald.
4) BAARD,lees BARTH,Amtsgericht in het Pruissische RegierungsbezirkStralsund. Kreis Franzburg
Landgericht Greifswald,
5) Hollantse Mercuriusvan het jaer 1678 bl. 4.
De datum van 7 Januarl 1678 is vermoedelijk niet juist omdat Koningsmarckeerst tusschen iS en 18
Januari een landing deed op Rugen en het eiland op de Denen vermeesterde.
Stettin was intusschen door den grooten keurvorst ingenomen en de Denen waren behalve van de
Nieuwe Veerschans meester van geheel Rugen. Konigsmarcklag met zijn troepen zeer nauw ingeslotenin en
om Stralsund, weshalve hij om zich lucht te geven een poging deed om zich van het eiland opnieuwte verzekeren. Een hevige bataille had plaats, waarbij de Denen den nederlaag leden. De Deenscheinfanterie en
artillerie gaf zich op genade en ongenade over toen zij zich overvleugeldzag door de infanterie van den
Zweedschenrechtervleugel.Konigsmarck rukte den 19en door Bergen en maakte 5000 man krijgsgevangen.
Stralsund.
6)Logart een plaatsje op ]a8mund,cen schiereilandop Rugenin het PruissischeRegierungsbezirk
7) Ook de Hollandse Mercuriusvan het jaer 1678 blz. 244 vermeldt dezen storm.
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Juli 1678 nam ERSKINE om verschillende
uit
den dienst en reed met zijn eigen paard
ontslag
hy den 28 Juli 1678 bereikte.
In

reden, die hij niet noemt
naar Hamburg,
welke stad

E R R A T A.
Door

Dr. C. HOFSTEDE DE GROOT word ik op het volgende opmerkzaam
io8, Noot i. GUSTOW lees GUSTROW is niet een goed
bladzijde

ie stuk.

gemaakt:
in het Pruisische
waar

maar
Stralsund,
Regierungsbezirk
resideerde.
een hof was en een Durchlaucht
Bladzijde

.

i i 3, noot

een

in Mecklenburg,

3.

geschut zijn stellig de bekende, door
teekende en door A. BLOOTELING gegraveerde
(I thans
Hist.
Pr.
No.
vermeld bij MULLER, "Ned.
2299.
De stukken

stad

A. VAN DER VELDE gete Berlijn, I te Weenen)

KORTE

MEDEDEELINGEN.

VAN EEN R EIZENDEN
DE LOTGEVALLEN
GOUDSMIDSLEERLING.
De gevaren, waaraan jonge kunstenaars die naar Italie reisden nog in het midden der
17de eeuw blootstonden, blijken ons uit het volgende stuk:
,Schout, Burgemeesteren, Schepenen ende Regierders der stede 's-Gravenhage, gesien
hebbende seeckere requeste gepresenteert by A n n a J a n s, wede. van zal. C 1 a a s W i 1 t, in sijn
leven slootmaker, Borger ende innewoonder, alhier in 's-Gravenhage, te kennen gevende dat haar
supplianes jongste zoon, genaamd U 1 d r i c h W i I t, uyt deser lande als silversmith een reyse
heeft aengenomen naar Italien, omme de konst van t silversmeeden in andere Rycken nauwer
t' ondersoecken, de welcke komende van Palermo naar Romen, ende van Romen op Civite
Vecchia, van waer, hy op reys gaande met een schip van Hoorn, daer schipper op was W i g g e r
C o r n e I I s d en B o e r, welcken schipper op den negende April 1656 gecomen synde omtrent
het eiland Corsika, aldaer van thien turcksche Rovers van Algiers overvallen, genomen, ende tot
Algiers opgebracht, alwaer hy voor twee hondert stucken van achten op de marckt vercocht
is tot een van de armste en miserabelste slaven, daer men ooyt ven gehoort heeft. Ende naerdat
hij van den cooper, volgens sijn schrijven ( : omme te seggen wat hy voor een persoon was : )
driehonderd slagen, te weete honderd onder den voeten, hondert op 't lyff. hondert op sijn buyck
hadde ontfanghen, is aldaer gestelt tot het wercken in blauwe harde arduynsteen-berg, en welcke
arbeyt peerden te swacr is, ende alhier beeter getracteert worden, alles breeder volgens missive
ons verthoont, die sonder 't hart te breecken uyt christelycke mededogentheyt ende ontfermingh
over sijn evennaesten niet kunnen werden geleden.
Ende dewijl der gevangens moeder is een persoon altijds geweest van een seer eerlyck en
deuchsaem leven, doch van kleyne middelen, belast met vijff kinderen, ende sulcks geen gelegentheyt is hebbende, om haren myserabele soon, uyt sijn mistroostigheyt ende swaere slavernie te
verlossen (alsoo tot desselfs verlossinghe een somme van ontrent vijfthienhondert guldens nodich is)
soo ist, dat wy Schout, Burgemeesteren, Schepenen ende Regierders voornt. uytchristelycke meededogentheyt ende ernstige bede, geconsenteert hebben, gel?jck wy consenteren mits dese, de
voornoemde A n n a J a n s, te mogen collecteren een Aelmisse aen onse Burgeren ende Ingesetenen deser stede ten eynde deselve haren soon uyt sijne voorverhaelde slavernye mocht werde verlost.
Versoeckende onse naarburige plaetse om steeds desen aengaende de voorn. onse Burgerse
voer haer gevangen soon haer aelmisse in haer plaetsen te mogen vergaderen. Berijdt sijnde 't selfde
in ander en gelycke gelegentheden te verschuldighen.
Des ten oirconden soo hebben wy de?e met ons uythangende zegel bevesticht. Ende by
H. E. v. G.
den secretaris laeten teyckenen op den gen Maert 1657.
I.

SIDNEY
VAN 18 SEPTEMBER
EEN BRIEF VAN SIR ROBERT
1591.
Een mijner Engelsche vrienden stelde mij in de gelegenheid inzage te nemen van een
schrijven van Sir ROBERTaan zijne echtgenoote BARBARAGAMAGEof CODTY. De brief is gedateerd van 18 September 1591, heeft een ongeschonden zegel en moet geschreven zijn gedurende
des schrijvers verblijf in de Nederlanden.
De inhoud is als volgt :
Sir ROBT SYDNEYto the Lady his wife 18 Sept. 1591.
Sweet hart, I send yew over a butt of Spanish wine wich is yet very sweet, but as I
ame told the longer it is kept it wil grow the better. I send you over also half a tonne
of very good Gaskon wine. I can yet provide no Rhenish wine, but I wil take order for
some against the time yow desire it. I send yow over also 2 payr of blankets wich I-cared
to be bowght at Leyden and I ame told are exeding good. I send also certen pictures wich
I pray God may come well to Penshurst, for they have cost me a good deale of money.
There is one of Adam and Eve, another of the birth of Christ, a St. Gerome, and the
picture of Ernestus.
II.
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ROBERTSID?EY Viscount Lisle en eerste graaf van Leicester, geboren te Penhurst in het
Graafschap Kent op 19 en gedoopt op 28 November 1563, was de tweede zoon van Sir HENRY
SIDNEY (I529-I586? en van MARY, dochter van JOHN DUDLEY,hertog van Northumberland.
Sir PHILIP SIDNEY was zijn oudere broeder. Op 23 September 1584 huwde hij te St. Donats,
BARBARA,de dochter en erfgename van JOHN GAMAGEof COITY, Glamorganshire.
In 1578 reisde hij in Duitschland, in I58o was hij te Praag en bekwaamde zich in deze
jaren in de krijgswetenschap. Toen ELISABETHin 1585 besloot de Vereenigde Nederlanden met
troepen te ondersteunen, volgde ROBERTzijn broeder PHILIPnaar Vlissingen. Zijn oom LEICESTER
stelde hem als ritmeester aan het hoofd van eene compagnie ruiters, en hij deed veel actieven
dienst. In 1586 was hij bij den slag van Zutfen waarbij zijn broeder doodelijk gewond werd en
hij bleef bij hem te Arnhem tot zijn overlijden op 17 October van hetzelfde jaar.
Den 7 October werd hij door ROBERTDUDLEYtot ridder geslagen en fungeerde als eerste
rouwdragende bij de plechtige teraardebestelling zijns broeders in de kathedraal van St. Paul in
het begin van Februari 1587. Kort daarna begaf hij zich weer naar de Nederlanden en had het
groote verdriet te zien dat een gedeelte van zijn vaan, het slechte voorbeeld van ROELANDYORKE
en diens manschappen volgde en naar de Spaansche zijde overliep.
Bij resolutie der Staten van 4 Mei 1589 werd hij aangesteld tot gouverneur der pandstad
Vlissingen en van het fort Rammekens. Hij verving als zoodanig Sir WILLIAMRUSSEI,L.Na zijn
terugkeer naar Engeland in September van het jaar 1605, werd deze betrekking voortaan opgedragen aan luitenant-gouverneurs.
In Juni 1592 werd Sir ROBERT bij de belegering van Steenwijk gewond, terwijl hij in
November 1593 met een speciale missie naar HENDRIK IV belast werd en in April I59r1 voor
een wijle naar Londen terugkeerde.
Op 24 Januari 1597 diende hij met zijn vaan bij de voorhoede cavalerie bij Turnhout en
hij gedroeg zich in dit gevecht zoo moedig, dat hij den lof van Prins MAVRITSoogstte.
Het volgend jaar treffen wij hem op 6 October aan als gouverneur van de pandstad de
Briel en commandant van de vaan No. 26 ruiterij.
Hij woonde vaak op het kasteel Penhurst, dat gesticht werd in 1341, bij het dorpje van
dien naam aan de samenvloeiing van de Eden en de Medway.
Het huis is herhaaldelijk in dichtmaat bezongen o. a. door Sir PHiup SIDNEYin zijn
Arcadia, vervolgens door BENJONSON,die het gelukkige familieleven aldaar weergaf en later door
EDMUND WALLER en ROBERTSOUTHEY.Zijne gemalin overleed in Mei 1621, terwijl hij zelf te
Penhurst op 13 Juli 1626 het tijdelijke met het eeuwige verwisseldeThans wordt nog op het kasteel eene lijvige brietwisseling bewaard, tusschen hem en zijne
wederhelft gevoerd tusschen de jaren 1588 en 1620.
Dit briefje is in zooverre merkwaardig, dat wij eruit kunnen zien, welke zaken een Engelsch
edelman aan zijn vrouw uit ons land zond. Eigenaardig is, dat er wel Spaansche en Fransche
wijn was, maar niet Rijnsche, terwijl de wijnhandel, van Dordrecht bijvoorbeeld, zoo aanzienlijk
was; men zou denken dat het verkeer over zee gemakkelijker was, dan over land, waar nog zoo
veel streken en vestingen in het Zuid-Oosten van het land in vijands handen waren. Dat men in
Leiden goede dekens koopen kon was te danken aan de nieuwe textielindustrie, die zich daar
na het beleg had ontwikkeld en die allerlei nieuwe stoffen ging afleveren.
Over de schilderijen valt niet veel te zeggen. Er bevindt zich op het kasteel nog een
collectie familieportretten en andere schilderijen, waarvan echter geen catalogus bestaat, zoodat
het moeilijk is na te gaan of de in het schrijven genoemde schilderstukken aldaar heden ten
dage nog aanwezig zijn. Dat de Hollandsche en Vlaamsche kunst een protestantsch Engelschman
zoo trof, dat hij voor veel geld ,,paapsche" schilderijen kocht is zeker niet onaardig. Bij het portret
van E r n e s t u s dacht ik een oogenblik aan een portret van den aartshertog, die echter eerst
later in de Nederlanden komen zou, en toen - korten tijd -- populair was, maar dat zal toch
ED. VAN BIEMA.
wel niet bedoeld zijn.

