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CATALOGUS
der

SCHILDERIJEN, OUDHEDEN, enz.,

o p

’S' RIJKS

M U S E U M
t e

AMSTERDAM
BERUSTENDE,

A.

ALLORI.
N°.i.Judith met het Hoofd van Holophernns.

ARP (van) of D. RIJCKAART.
2. In een binnenhuis , zit een Schoenmaker

,

ter zijde van eene tafel te werken , achter

hem is nog een Jongen aan het werk, en aan

de andere zijde van de Tafel zit eene

Vrouw te fpinnen t van verre ziet men eeni*

ge fpelende Boeren.

ASSELIJN (Jan)

3 Eene zinfpeling op de Waakzaamheid van

den Raad -Penfionaris Joan de Witt. Een

witte Zwaan verdedigt met üitgefpreide

vlerken haar nest tegen een’ zwemmenden

Waterhond j onder de Zwaan Raat gcfchre-

A a ven:



ven : „ De Raad-Penfionaris boven bet

nest:. „Holland” en boven de Hond:

„De Viaud van den Staat.
5 *

1

AVED (J.)

N°,4, Het Portrait van Prins Willem den 4den„

B.

BAAN (Jan de)

5. De Mishandeling der Lijken van de Ge-

broeders de Witt.

BAAN (Jan de)

6.

Het Portrait van den Raad-Penfionaris van

Holland Joan de Witt.

BAAN (Jan de)

7. Het Portrait van den Burgemeester van

Dordrecht Cornelis de Witt.

BACK HUIZEN (Ludolf)

8. Een Zeegezigt langs eene bergachtige Kust,

vertoonende een’ zwaren Storm met eene

ondergaande Zon , met drie Schepen
, wel-

ke in gevaar zijn van te ftranden.

BACK-
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BACKHUIZEN (Ludolf)

N°.p. Dit zeer belangrijke Huk verbeeldt het aan

boord gaan van den Raad - Penfionaris

Joau de Witt, toen hij in den jare 1665

het bevel over de Hollandfché Vloot

op zich genomen en dezelve uit het Span-

jaarsgat uitgebragt heeft (zie Wagenaars

Vaderlandfche Historie het 13 deel, Bladz.

140;) men ziet gemelden Heer op den twee-

den grond , gevolgd wordende door de Eere-

wacht , welke men hem hadtpegeftaan, waar

van de Officier hem zijne orders fchijnt te

vragen ; op den voorgrond ter linkerzijde

flaat een rijk gekleede Heer en eene Vrouw

met een Livercibediende , welke den Mantel

draagt. Verders zitten nog op den voor-

grond eene menigte Visfchers op het zand

te praten ; ter regterzijde is het, Haven-

Iioofd , werwaarts eenige bedienden de goe-

deren laten heen kruijen. Op het Hoofd

ziet men eene menigte Krijgsvolk, hetwelk

bezig is met het infehepen in Vaartuigen, wel-

ke aan den anderen kant van het Hoofd

liggen. Verders ziet men een fraai Zeege-

zigt , vooraan het fehip Hollandia en de

ganfche Vloot , welke zeilree ligt en overal

uit de Kagen volk aan boord neemt. Ach-

ter op de Schilderij vindt men met de eigen

hand van den grooten Backhuizen gefchre-

A 3 ven

:



ven : „ Dit Schildcrije verbeeldende bet

„vertrek van den Raad -Penfionaris Joao

„de Witt den 13 Sept. 1665. na boord

„ van het Schip Hollandia met de groote

„ Vloot beftemd tegen Engeland
, is ter

„ gedachtenisfe gefchiklerd door Ludolf

„Backhuizen A°. 1671.

BACK HUIZEN (Ludolf)

c
e 10. Deze Schilderij verbeeldt een gedeelte van

het IJ, aan den Mosfelfteiger te Amfler-

dam, met eene menigte Schepen en figu-

ren ; onder welke laatstgemeldcn op den

voorgrond de afbeelding van dezen be-

roemden Schilder vertoond wordt; het V a«

ter is ftil en kabbelend , en dit ftuk behoort

onder de zeldzame van dezen Meester.

PACKHUIZEN (Ludolf)

ïi.Eene woelende Zee. Met eene wegtrek-

kende Stormbui ziet men een Kaagfchip ,

waarvan het verlichte Zeil regens de don-

kere Lucht uitkomt, eene Haven uitzeilen.

Achter dit Schip in de verte, ziet men een

groot Oorlogfchip , en in het verfchiet eene

Stad. Op den voorgroncf , ter zijde van

liet Stuk , op het ftrand , zit een bevallig

Vrouwtje bij een’ Schipper, terwijl een

ander Man verzeld van zijn’ Hond iets

komt aanbrengen. .* *

BACK-
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BACK HUIZEN (Ludolf)

N°.i2. Eene woelende Zee met onftuimig weder.

Vooraan ziet men in de verkorting eene

Roeiflocp met een aantal Perfonen daarin,

en achter op de Sloep leest men den naam

van den Schilder ; verder op , zijn twee

zeilende Vaartuigen ; ter zijde een Haven-

hoofd , en daar achter een groot Oorlog-

fchip. In het verfchiet vertoont zich de

Kust, tegen eene donkere Lucht, en

verfcheidene zeilende Schepen,

BAILLY CD.) 1626.

13. Het Portrait van Maria van Reigersber-

gen , Huisvrouw van Hugo de Groot,

BALEN (Hendrik van) cnBREUGEL

(Jan bijgenaamd de Fluwcelen)

14. De Visclivangt der onderfcheidene Sec-

ten van het Christendom.

BARENDSZ.

id. Het Portrait van Ferdinand Alvares de

Toledo ,
Hertog van Alva.

A 4 BEE



BEERESTRATEN (J.)

N ü.j6.De beroemde Zeedag tusfchen de Hol-

landfche en Engelfche Vlooten , op den

i2den van Zomermaand A'L 1666. Zien-

de de eerstgemelde gecommandeerd door

den Luitenant Admiraal Hertog Ridder

Michiel Adriaansz. de Ruiter, en de

laatstgenoemde door den Eugclfchen Ad-

miraal Monck, Hertog van Albemarle.

Deze Slag , welke vier dagen geduurd

heeft , wordt hier vertoont op den twee-

den dag, en op het oogenblik dat het

Ilollandfche Admiraalfchip zijne groote

Steng wordt neêrgefchoten.

BEERESTRATEN tjj.)

17. Een Wintergezigt aan den IJkant te Am-

fterdam , verbeeldende de oude Schip-

persbeurs en Nieuvveubrug , met veel fi-

guren.

BEGA (Cornelis)

18.

Een eud Man, in eene overdenkende

houding , zittende in zijne Studeerkamer

voor een tafel met eenige boeken.

BEGA (Cornelis)

19. E^n Bocrengezelfchap.

EER-
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BERCHEM (Nicolaas)

Nj
.2o. In een zeer fraai berg- en boomrijkLandfchap

ziet men een Herder en eene Herderin , drij-

vende een' troep Beesten doorliet water, ver-

der nog eene Vrouw, gezeten op een’ Os.

BERCHEM (Nicolaas)

ai. Een Italiaanse!) Landfchap, met hoog op-

gaande Geboomte en Bergen
, verbeeldende

een’ Avondllond. Benige Beesten worden

gedreven door een’ Herder , welke op een

Ezel is rijdende. Aan de andere zijde ?iet

men een’ Jongen, welke eene menigte

Schapen wegdrijfr,

BERCHEM (Nicolaas)

22. In een Landfchap ziet men Ruth , zich

nederbuigende voor Boas , met eene me-

nigte Landlieden en Beesten.

B E R C H E M (Nicolaas)

23, In een zeer fraai Italiaansch bergachtig

Landfchap,met eene Rivier doorkneden, ziet

men eene Vrouw, zittende op een wit Paard,

zij fchijnt in gefprek met eene andere Vrouw,

over eenige lieden , welke met hun Vee in

eene Pontfchuit gereed zijn over te varen ; op

A 5 den
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den voorgrond een Man bij een’ beladen’

Ezel. Verder eenige Landlieden ,
flaande

cn liggende Koeijen, Bokken en Schapen.

BERCHEM (Nicolaas)

K t> .24.ïn een Wintergezïgt ziet rnen,op het Ijs

een’ Man niet een Paard
, en eene IJsfiede.

Verder een Landfchap hetwelk zeer natuur-

lijk met fneeuw bedekt is.

BERCHEM (Nicolaas)

25-Een Wintergezigt aaneen* Stads Wal. Op

hetljs vooraan Haat een wit ontfpanneriPaard

bij eene Slede. Verders nog vier Boeren , be-

zig zijnde om een Vat niet Bier op eene Slede

te laden. In het verfchiet zijn twee Boeren

welke op het Ijs kolven, en nog verder de

Stads Póórt, voor welke eenige Vaartuigen

voor het Havenhoofd liggen.

BERCHEM (Nicolaas)

fiö.Een zeer fraai Landfchap , met Koeijen

en Bokken.

BERCHEM (Nicolaas)

Sp.Een Landfchap met ecu wit Paard, een

bruine Os en e.enige figuren.

BEPv-
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BERCHEM (Nicolaas)

N°.28.Een Landfchap met Beesten en figuren,

BERCHEM (Nicolaas)
29.

Een Italiaansch Landfchapje met hoog ge-

boomte , aan eene Rivier
,
op den voorgrond

eene menigte Beesten en Herders. Dit kleine

Stukje is van het fraaifte Penfeel van de-

zen Meester.

BERGEN (D. van)

30. Een Landfchap met Beesten.

BERGEN (D. van)

31.

De Wedergade van het voorgaande.

BERKMAN (Hendrik)

32. Het Portrait van den Vice - Admiraal

A. Banckert.

BERT IN (Nicolaas)

SS.Suzanna in het Bad met de twee Ouden,

DER-
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BERTIN (Nicolaas)

N°.34.De Wedergade van liet voorgaande , verbeel-

dende Potifars Huisvrouw , trachtende Jo-

zef te verleiden.

BEYEREN (J.)

35.Eene Tafel waarop eene Mand inet Schel-

visch, en eene moot Zalm.

BOL (Ferdinand)

%6 . Het Portrait van den Luitenant Admi-

raal , Hertog en Ridder Michiel Adriaansz.

de Ruiter.

BOTH (Jan en Andries)

37 Een Italiaansch Landfchap, met Bergen

en hoog geboomte : van verre ziet men

eene Rivier, en op den voorgrond eene

groep figuren.

BOTH (Jan en Andries)

38'. Een Italiaansch bergachtig en boomrijk

Landfchap , doorfneden met eene Rivier

,

wordende, zoo als ook de Lucht en Wol-

ken , door de ondergaande Zon op eene aan-

gename wijze verlicht. Op den rijk bewasfen

voorgrond ziet men bij het aankomen van

eene Schuit met Beesten , eene Vrouw te

Paard , wejke door een* Heer wordt aan-
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fproken , terwijl een Muil-Ezel wordt weg-

geleid. Dit Stuk ,
waarin het Zonlicht op

de natuurlijkfte wijze wordt verbeeld, is

een der voortrelFelijkfte van deze Meesters

;

van hetzelve is eene Prent te vinden , in

het geëtfte werk van deze beroemde Kun-

ftenaars.

BOTH (J.)

N,:i .3p.Gezigt bij eene Italiaanfche Stal , met

Paarden en figuren.

BRAKENBURG (Reinier)

40.

Een gezelfchap vrolijke Boeren.

BRAMER (Leonard)

41.

Het Portrait van den Hiftoriefehrijvef

Hooft, Drost van Muiden.

BREDA (Jan van)

42.

Een Landfchap met eene Rivier, en eene

menigte Paarden , Wagens en Beesten.

BREKELENKAMP (Quirijn)

43-Een Heer , welke een glas in de hand heeft,

en met eene Vrouw bezig is te fpreken.

BRE.



B RE KELENKAMP (Q ui rijn)

N‘, .44.Tn een binnenhuis zit een Grijsaard aart

het Spinnewiel ; een Visfcher fchijnt bin*

nen te treden en hem te onderhouden.

BRE KELEN KAMP (Quirijn)

45.De wedergade , zijnde mede een binnenhuis,

waarin een Man , eene kruik in de hand

hebbende, bij het Vuur zit; een tweede

Perfoon is bezig zijne Pijp te ontfteken.

BREUGEL (Jan , bijgenaamd den Fluweelen)

4Ó.I11 een boomrijk Landfchap ziet men Latona,

welke de Boeren in Kikvorfchen herfchept.

BREUGEL (Jan, bijgenaamd den Fluweelen)

47. Een Landfchap met Figuren en Beesten.

BREUGEL (Jan , bijgenaamd den Fluweelen)

48. Een Landfchap met eenige vreemde Rei-

zigers aan den kant van eene Rivier.

BPvEUGEL (Jan , bijgenaamd den Fluweelen)

49. Een Landfchap met eene menigte Figuren

en Schepen langs eene Rivier.

BREU-
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BREUGEL , (Jan, bijgenaamd den Fluweelen)

N0.5o. In een uitgeftrekjt Land- en Zeegezigt,

ziet men de Prediking van Christus op

een der Visfchers Schepen, terwijl dc

fchare op het Strand ftaat.

BREUGEL , (Jan , bijgenaamd den Fluweelen)

51.

Een Land- en Watergezigtje met Schepen

en Beelden.

BREUGEL , (Jan , bijgenaamd den Fluweelen)

52. De wedergade van het voorgaande vol

t
Schepen en Beelden.

BRIL (Paulus)

53.Ineen Landfchap ziet men eene menigte

Reizigers, welke fchijnen te rusten.

BROUWER (Adriaan)

54.

Een gezelfchap drinkende en vrolijke

Boeren.

BROUWER (Adriaan)

55. Een gezelfchap drinkende en vechtende

Boeren.

1
C.
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c.

CONINCK (David de)

N«.56. Eene Hertenjagt.

CONINCK (David de)

57. Eene Beercnjagt.

CONINCK (David de)

58.

Dood Wild, Jagttuig, Honden en ver'-*

der bijvverk.

CONINCK (David de)

59.

Eenden, door Honden en Roofvogels ge-

ltoord.

CORREGIO (....)

60. Eene weenende Maria Magdalena , voor

haar hebbende een opgeflagen Boek , het-

welk rust op een Doodshoofd.

C R A J E R (Gasper de)

61.

Een Ecce Homo, of fniadelijke ten toon-

ftelling van Christus.

CUI-
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CUIL ENBURGH CC. van)

N°.(52. HetPortrait van den Schout bij Nacht Crul.

C U IJ P (Alberc)

63. Een Land- en Riviergezigt , zijnde een Mor-

gengoud. Op den vóórgrond verwonen zich

eenige Beesten ,
geleid wordende door een*

Veehoeder en eene Boerin , welke beide op

Ezels gezeten zijn , waarbij een Boeren Jon-

gen te voet gaat. Verders een zeer fraai

en zonnig Landfchap , en ecnig gebergte

in het verfchiet.

CUIJP (Albert)

64. In een fraai boomrijk Landfchap ziet men

een Gevecht van eenige Ruiters. Op den

vóórgrond ligt een derzelve gefneuveld, ter-

wijl deszelfs Paard wegloopt; verders nog

een ander , wiens Paard verminkt is.

D.

DOES (Simon van der)

65 Een Italiaansch Landfchap met Schapen,

Lammeren en andere Beesten ; voorts eene

Vrouw met een Kind aan de borst , omzien-

de naar een’ Jongen welke haar een jonge

Hond vertoont. Verders het ftandbeeld

van Faimus
,
en eenig geboomte.

C BOES
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DOES (Simon van der)

N°.66. In een bergachtig Landfchap zit ter zijde

van eene Veehut eene bevallige Vrouw met

een Kind aan de borst. Op den voorgrond

is een ftaand Kalf en eenige grazende en

rustende Bokken en Schapen. In het ver»

fchiet oude Ruïnen.

DOES CSitnon van der)

67. In een heuvelachtig Landfchap met ge-

boomte , zit op den voorgrond een bevallig

Landmeisje , nevens haar een ftaand Jon-

geling , fchijnende zamen te zingen. Voor

hun Haat een Ram , een grazend en rus-

tend Schaap. Verder een liggende Os bij

eene Veehut, en een bergachtig verfchiet.

DOES (Simon van der)

68. Een Landfchap met Veehoeders en Scha-

pen.

DOU (Gerard)

69. Deze in allen opzigten beroemde Schilderij

,

Helt voor een Avondfchool : de Meester ge-

zeten aan eene Tafel waarop een Lesfenaar

Haat, fchijnt eene ernftige vermaning te ge-

ven



ven aan een’ Jongen , welken hij met het

fehoolbord onder den arm uit de Ichool

zendt, terwijl een bevallig jong Meisje met

alle aandacht voor hem Haat te fpellen.

Voor op de Tafel Haat een Zandlooper en

eene Kaars , welke deze groep verlicht.

Wat meer voorwaarts zit een Jongeling met

eene lei te cijferen ; bij dezelve Haat een

jong lagchend Meisje , dat eene brandende

kaars in de hand houdt, en hem bijlicht.

De uitwerkingen harmonie dezer twee lich-

ten zijn uitmuntend. Op den voorgrond

Haat eene opene Lantaren , waarin eene

brandende kaars , waarvan het licht zich

kunstig op de daarbij zijnde voorwerpen

verfpreidt. Op den derden of achtergrond

is eene Tafel waarop eene kaars Haat , en

waaraan eenige kinderen van beiderlei kun-

ne zijn gezeten , bezig met hunne lesfen te

keren ;
wat verder komt nog een Jongeling,

eene kaars in de hand houdende , den trap

af. Een breed en ten deele opgehaald gor-

dijn , grootsch en natuurlijk geplooid , ftrekt

ten voorhangfed van dit Tooneel. In deze

Schilderij ziet men vijf kaarslichten , zoo*

danig verdandig geplaatst , en natuurlijk af-

gebeeld, dat echter het algemeen effect

hierdoor niet wordt benadeeld. Het Pen"

Teel is van het uitmuntendlle van dezen

Meester, zijnde de kleur krachtig en.gloei-

15 a jend,
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jend, de teekening en uitdrukking der

hartstogten is allernauwkeurigst, en fpre-

kende. Men houdt niet regt dit ftuk (na

het verlies van de beroemde Kraamkamer ,

eertijds in het Kabinet van wijlen den Heer

G. Braamcamp , doch naar Rusland over-

gevoerd, en op zee verongelukt) het al-

lervoortreffelijk fte dat van dezen Meester

bekend is.

DOU (Gerardj

N?.7o. Ineen boomrijk Landfchap , (laat een Heer,

in het zwart gekleed , met een’ rotting in de

hand; bij dezelve zit eene rijk gekleede

Vrouw, hebbende een’ ouderwetfehen

pluimwaaijer in de hand; ter linkerzijde

ftaat een zeer fraaije bruin en witte Hond.

Op den voorgrond ziet men eenige Plan-

ten, en bij dezelve eenig Water, waarin ligt

een Capiteel van eene Kolom , waarop de

Schilder G. Dou zijn eigen Portrait ver-

beeld heeft , met de Schilderkap boven het

hoofd , en waar naast zijn naam gefchre-

ven is. Het Landfchap van dit Stuk met

de Hond is gefchilderd door N. Berchem,

DOU (Gerard)

71. Een biddende Monnik , in eene grot op zij-

ne armen rustende , en houdende tuslchen

zijne zaamgevouvven handen een Pater Nos-

ter

;
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ter; hebbende de oogen met aandacht ge-

vestigd op een voor hem liggend Crucifix.

D O U (Gerard

N°.72, In een binnenvertrek zit een oud Man
voor een Schilders -Ezel te fchilderen.

DOU (Gerard)

73. Een oud Man zittende in zijnStudeervertrek.

DOU (Gerard)

74. Een jong Meisje zich vertoonendevoor eene

Nis met eene brandende Lamp in de hand.

DUBBELS (....)

75 Een ftil Water met eenige Vaartuigen en

deinzige Lucht.

DUC (Jan le)

76 Eenige Officieren , Paarden, Krijgstoerus-

tingen en verder bijwerk.

DUS ART (Cornelis)

77. Een Dorpgezigt. Op den voorgrond eene

Zeevischmarkt , met vele foorten van Visch

,

en een aantal figuren en bijwerk. Dit ftuk

wordt gehouden voor een der voortreffe-

lijk fte van dezen Meester.

B 3 DU-



DUSART (Cornclis)

N°.?8, Op cene binnenplaats van eene Herberg

,

ziet men op den vóórgrond een’ Boer en

eene Boerin, welke den ander vrolijk onder-

houden; terwijl laatstgemelde eene Wafel

in de hand heeft. Wat verder ziet men

eene overdekte Kolfbaan , daarin en ter

zijde van dezelve , eene menigte drinkende

Boeren.

DUS ART (Corneüs)

79. Een Dorpgezigt , voor een huis ziet men

een Boer in Vrouwekleeding danfende en

op de Viool fpeelende , waarbij een Jon-

gen eii danfende Hond, benevens een

menigte toezienders , die zich hierover

fchijnen te vermaken.

D IJ C K (Ridder Anthonij van)

80 In een Landfchap ziet men de beroemde

Schilders Rubbens en van Dijck , zitten-

de in boeren kleeding , onder eene menigte

Boeren op de Kaart te fpelen ; achter hun

Haat de geestige Schilder Adriaan Brouwer.

D IJ C K (Ridder Anthonij van)

8l.De levensgrootte Portraiten van Prinfesfe

Maria van Engeland (naderhand Gemalin-

ne van Prins Willem den stden) en haren

Broeder deu Hertog van Gloucester.

DIJCK



D IJ C K (Ridder Anthonij van)

N°.82. Eene wenende Vrouw in een Landfchap.

D IJ C K (door of in de manier van

de Ridder Anthonij van)

83. Een Modélkop.

E.

EEKHOUT (Gerbrand van den)

84 De Parabel uit het Evangelie , van den

Man , welke , omdat hij geen bruilofts-

kleed aanhad, buitengevvorpen werd.

EVERDINGEN (A. van)

85. Een Landfchap.

E IJ C K (Hubert en Jan van)

86. In een’ Gotifchen Tempel, vertoonen zich

eene menigte zeer vreemd gekleede figuren.

Dit (tuk is wegens deszelfs oudheid zeer aan-

merkelijk, als zijnde eene der eerlte Schil-

derijen, welke met olieverw zijn gefchilderd,

even na de uitvinding in den Jare 1410.

E IJ C K (Huberc en Jan van)

-2 ?. Maria met het Kind, omringd van vele

Vrouwen. Eene der oudde Schilderijen

met olieverw.

B4 EIJCK



Ë IJ C K ( Jan van

)

N y
.88. De aanbidding van de Wijzen uit het

Oosten.

FE R RUS (C.)

8‘p. De Trouw van Sr. Catharina.

F L I N C K (Goverc)

50. Eene bijeenkomst van Officieren en Schut-

ters van de Burger- Compagnie van den

Heer Kapitein Jan Huidekoper , Heer van

Maarfeveen; na het fluiten van den Mun-

fterfchen Vrede. De verklaring van dit Stuk

vindt men genoegzaam in het vers van den

Dichter Jan Vos , hetgeen als of het op een

ftuk papier gefchreven , en tusfchen de lijst

was ingeftoken , daarop gefchildefd is

:

Hier treckt van Maarfeveen de eerst’ in de eetiw’geVreede.

Zoo trok zijn Vader de eerst’ in ’t oorlog voor de Staat.

Vernuft en dapperheit , de kracht der Vrije Steede

,

Verwerpen d’ oude Wrok in plaats van ’t Krijgsgewaadt.

Zoo waakt men aan het IJ na moordenden verwoesten ,

De wijzen laaten’t zwaardt wel rusten maar niet roesten.

de hier verbeeld wordende Perfonen zijn

:

1. Den
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1.

D:n Heer Jnn Huidekoper,Heere B.Aart Jnnze van Laar.

van Maarfeveeu. p.Joris de Wijze.

2.

Frans van Wavercn, Luitenant. lo.Fieter Meffert.

3.

NicoIaas vanWaveren, Vaandrich. i i.Nicoiaas van Haag.

4Jan Appelman , o
Sergeanten 12Jan Stuurman.

5jacob vanCampenJ
5

i3joannes Doavanne.

ö.Rogtcr Ramsden, X4.Mr.AlberttenBrink.

7. Pieter Waterpas. i5johan vanderlloog.

en eindelijk dezen beroemden Schilder.

FLINCK (Govert)

N°.9f.Dit ftuk in de manier van Rembrand , ver-

beeldt Jakob , ontvangende de zegen van zij-

nen Vader Izaak. Men ziet de vertwijfeling

in het gelaat van den Aartsvader , het ver--

langen van Rebekka , en de begeerte van

Jakob zeer fprekende uitgedrukt. Dit ftuk

fchijnt' een der prijsftukken geweest te zijn

van de drie voorname Leerlingen van Rem-
brand, wijl er nog twee (in alles gelijk

aan het voorgaande) beftaan ;
het eene ge-

fchilderd door F. BOL , en het andere

door G. van den Eekhout. Zijnde het

laatstgemelde in het kabinet van den lieer

Brentano te Amfterdam.

FR ANC KEN (Francois)

92. Eene Allegorie op den afftand der waar-

digheden van Keizer Karei den Vijfden.

£5 FRANC-



FRANCKEN (Francois)

N°.93, Eene Heilige Familie met zeer veel ande-

re figuren.

G.

GAROFFOLO (Benvenuto)

94. Een Italiaansch Hiftorieftuk, verbeeldende

de Trouw van Maria en Jozef.

GELDER (A. de)

95. Een oud Man in een ftudeerkamer.

G L A U B E R (Johannes)

96. Twee Landfchappen.

GO IJ EN (Jan van)

97. Een Hollandsch Landfehap met een’ Dijk

aan de boorden van een Rivier.

G O IJ E N (Jan van)

98. Gezigt van het voor eenige jaren afgebro-

kene Romeinfche Kasteel
, genaamd het

Valkhof te Nijmegen. 9

GR AASBEEK (Joost van)

99. Het Portrait ten voeten uit van Hugo de

Groot, circa 12 jaren oud , (taande in zijn

Studeervertrek, in hetwelk men nog ziet

het Portrait van dezelve
,
een kind zijnde.

GRIF-
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GRIFFIER (Jan)

N®. loo. Een zeer rijk Rijngezigt, ziende op de

zeven Torens.

GRIFFIER (Jan)

lol. Een Landfchap, zijnde een Winterge-

zigt met eene menigte van gebouwen en

bijwerk.

GIJZEL S (Jan)

los Een Dorpgezigt met eene menigte Wa-
gens , Paarden en Figuren.

H.

HALS (F.)

103. Een Mans Portrait.

HAARLEM (Cornelis van)

104. Adam en Eva, in het Paradijs.

HAARLEM, (Cornelis van)

105. Verbeeldende de Kindermoord van Beth-

lehem. Deze wreede gefchiedenis is op de

tref-



treffcndfte wijze in dit ftuk afgcbeeld door

cene menigte figuren van Mans, Vrouwen

en Kinderen. De kundige en naauwkeurige

teekening en de verwonderlijke uitdrukking

der hartstogten van wreedheid
, woede

,

angst en droefheid, geven bewijs, dat

dezen Meester één der eerde Kunstenaars

van zijnen tijd geweest is.

II A A R L EM ( Cornelis van )

N°.io6. Dit ftuk verbeeldt hetzelfde verfchrikke-

1 ijk e onderwerp. Hetzelve is ccnigzins

vcrfchillcnde in ordonnantie , doch in an-

dere opzigten gelijk aan het voorgaande

,

zoo aan groepering , geleerde teekening en

uitdrukking der hartstogten. Deze Schil-

derij was weleer geplaatst in de Raadkamer

van het Stadhuis te Haarlem , en van daar

in den jare 1804 overgebragt inhetLands

Kabinet in dén Haag.

HAGEN CJ. van der)

io“. Een der natuurlijkfte gefchilderde Land-

fchappen en voortreffelijkfte van dezen

Meester. Op den voorgrond ziet men een*

wég
,
geleidende naar eene Heul ofSchui-

ten-Overhaal , waar achter zich op eenigen

afftand een Dorp vertoont. Verders een

ruim gezigt langs een binnenwater, met

veel geboomte ; hetwelk alles zeer zon-

nig en zomerachtig verbeeldt is.

HAK-
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H A K K E R T (Jan) en V E L D E (Adriaan

van de)

N°.io8,Deze Schilderij is het meeSterftuk van aan-

genaam en natuurlijk Landfchap-fchilderen.

Dezelve verbeeldt een’ rondgaanden weg of

laan , voor eene Hofdede , beplant met

fie-rljjk hoog geboomte , aan den kant van

een fpiegelend Water, waarin twee Zwanen

zijn ,
welke van den oever door een’ Hond

worden aangeblaft. Uit de poort der Hof-

ftede trekken eenige Jagers , Bedienden en

een Valkenier, met een groot aantal Hon-

den ter Jagt, en op den voorgrond ziet

men een’ Heer op een bruin ros Paard, en

daar nevens eene rijk gekleeds Vrouw op

een wit Paard. Verder op ziet men door

het hoog geboomte eene zeer zonachtige

Lucht en verfchiet.

H AKKERT (Italiaanfche)

lop.Gezigt van een’ Wijn- oogst achterdeStad

Sorento in het Koninkrijk Napels , van

verre ziet men de Baai van Napels
,
en in

het verfchiet de eilanden Ischia en Procida.

HALS (Frans)

iio. Plet Portrait van den Kapitein Ripparda.

HANCQ
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HANCQ.

N?.ui.Het Portrait van den Vice-Admiraal J. A.

Zoutman.

HEEM (Jan Davidsz. de)

H 2.Eene Tafel waarop een gevulde Wijnroe-

roer, en eenig Zilverwerk. Op een ta-

felbord een opgefneden Citroen.

HEEM (Jan Davidsz. de)

H 3.Eene Tafel waarop een porceleinen Schaal

met onderfcheideneVruchten, benevens een

Kreeft, eenige Infekten en verder bijwerk.

HEEM ( Jan Davidsz. de )

H4.0p eene marmeren Tafel, voor eene Nis

ziet men eene Mand en vergulde Schaal

met Druiven, rondom dezelve nog eene

menigte andere Vruchten en Infecten.

HEEM (Jan Davidsz. de)

ii5.Een Bloem- en Frukftuk.

HELST (Bartholomeus van der)

ïi6. Het Portrait van den Vice-Admiraal E.

M. Kortenaar.

HELST
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HELST (Bartholomeus van der)

N°.ii7. Het Portrait van Maria van Engeland,

Prinfesfe Wedinv van Prins Willem den

sden van Oranje,

HELST (Bartholomeus van der) A°. 1648.

ii 8. Dit van alle de Nederlandfche Schilderijen ,

het beroenidfte (tnk ,
verbeeldt de Schut-

ters Maaltijd, ter gelegenheid van het flui-

ten der Vrede te Munfter A*. 1648 , waar

van het vers van den Dichter Jan Vos ,

hetwelk achter op den Trommel gedo-

ken is , de verklaring geeft.

Belloone walgt van bloedt
:
jaMars vervloekt het daveren

Van ’t zwangere Metaal en ’t zwaardt bemindt de Scheê :

Dies biedt de dappre Wits aan d’Eedele van Waveren ,

Op ’t eeuwige verbondt
, den Ilooren van de Vree.

De namen der hier verbeeld wordende Perfonen

(onder de Schilderij geplaatst) zijn :

Cornelis Jan Wits, Capitein.

Johan van Waveren,Luiten,

Jacob Banning,Vaandrich.

DirkClaeszD.ThoyelingJscr

Thomas Ilartog, • Jge.

pieter van Hoorn.

WillemPietersz van d. Voort.

Adriaen Dirk Sparwér.

Hendrik Calnbcr

Goyert van der Mijd.

Johannes Calaber.

Benedictus Schaeck.

Jan Maesz.

Jacob van Diemen.

Jan van Ommeren.
-ffaac Oijens.

Geu rtPi e t ers z van A n ften raat.

EermanTeumisz. de Kiuijiüu

Andries van Anftenraat.

Chri stoffel Poock.

Hendrik Dommer Wz.
Paiihis Hennekijn.

Lanbregt van den Bos.

Willem de Tamboer.

HELS
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HELST CBarcholomeus van der)

N9.ii9. Het Portrait van den Vice Admiraal A.

Stellingwerf,' zittende aan eene Tafel, en

rustende met de hand opeen’ Glazen Spie-

gel-Bol. Verders zijn op de Tafel een

Helm met Pluimen , de Staf van kom-

mando , eenige Papieren , enz.

HELST (Bartholomeus van der)

120, Dit ftuk, beroemd onder den naam van

het Doelenfluk ,
was eertijds geplaatst in de

groote Zaal van 'de Schutters Doelen op

deu Singel , en vertoont de Portraiten van

drie Doelheerenen een vierde welke men

meent,den Schilder B. van der Helst te moe-

ten verbeelden ; allen zijn gekleed in zwart

fluweel en zijde , zittende aan eene Tafel.

De drie eersrgemelde hebben in de hand

de prijzen of Eereteekenen van ’de St. Se-

bastiaans Doelen, waarover zij fchijnen

in gefprek te zijn met den laatstgemelden,

terwijl eene Vrouw van achter de Tafel

nog een’ in het zilver gezetten Drinkhoren

aangeeft. Verder ziet men nog eenige

zilveren Bekers en andere prijzen , en

in het verfchiet twee jonge Schutters

met de Bogen in de hand. Op den

voorgrond zit een witbruine Krulhond

,

en
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en tegens de Tafel Haat eerte Lei waar»

op als met krijt gefchreven Haat

:

D. Pater / III
III

H. van de Pol II!

D. Blauw
1 / /

11 /

lil

Bartholomeus

van der Helst

1657-

Men wil, dat dit de namen zijn, der hier

verbeeldt wordende Perfonen , en om
dat de vierde hier ook op de Lei (en

nergens anders) geplaatst * is , dat dit

den Schilder B. van der Helst moet

verbeelden.

HELST (Bartholomeus van der)

N®. 121. Een onbekend Mansportrait.

HELST (Bartholomeus van der)

122 De wedergade van het voorgaande,

zijnde een onbekend Vrouwen portrait.

C HELST



HELST (Bartholomeus van der)

en

BACKHUIZEN (Ludolf)

N9 .i2£. Twee fluks zijnde 'de Portraiten van

den Luitenant - Admiraal Aart van Nes

en deszelfs Huisvrouw»

HEIJDEN (Jan van der)

124.

Een Stadsgezigt, zijnde eene Holland-

fclie Gracht met hoog geboomte en fchil-

derachtige gebouwen , aan eene fchutfluis.

Dit ftuk,een der fraaiflevan dezen Mees-

ter, is bovendien verfierd met figuren, ge-

fchilderd door zijnen beroemden Kunstge-

noot Adriaan van den Velde.

II E IJ D E N (Jan van der)

125. Een fraai Stadsgezigt , met eene fchil-

derachtige brug, prachtige gebouwen eti

hoog geboomte: vooraan ziet men eene

Vrouw, met een’ emmer een’ trap afgaan-

de , terwijl een Heer , verzeld van een*

Hond, een’ ander’ Heer en eene Vrouw

fchijnt te groeten, welke figuren gefchil-

derd zijn door Adriaan van den Velde.

HE IJ-
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HEIJDEN (Jan van der)

N°.i26»De wedergade van het voorgaande , zijnde

een fraai Stadsgezigt, vertoonende eene

Gracht niet hoog geboomte , waar langs

men van tusfchen eene valbrug zeer veel

fchilderachtige gebouwen ziet, benevens

eene menigte figuren , welke laatfte door

Adriaan van den Velde gefehilderd zijn.

HEIJDEN (Jan van der)

127.

Een Landfchap met Gebouwen.

HEIJDEN (Jan van der)

1 28. Een Landfchap , zijnde de wedergade van

het voorgaande.

HILLEGAARD (Paulus van)

129.

Het afdanken der Waardgelders , door

Prins Maurits op de Neude te Utrecht.

HOEDT (Gerard)

130. Het Huwelijk van Alexander en Roxane,

voor den Tempel van Juno.

HOEDT (Gerard)

13

1.

De wedergade van het voorgaande,

zijnde een Triomf van Alexander.

HOEDT (Gerard)

132. Een Landfchap met Ruïnen en Figuren.

C 2 HOEDT



HOEDT (Gerard)

N*. 133. Een Landlchap , zijnde de wedergade

van het voorgaande.

HOLBEÏN (Hans)134.

Het Portrait van Robert Sidneij.

HOL BE IN (Hans)

135. Het Portrait van Defiderius Erasmns.

HOL BE IN (Hans)

i3Ö.Het Portrait van Keizer Maximiliaan

van Oostenrijk.

HONDEKOETER (Melchior de)

137.

Eene Hen met Kuikens.

HONDEKOETER (Melchior de)

138.

Een (tuk met Eenden en Duiven.

HONDEKOETER (Melchior de)

139. EenLandfchap , waarin eene witteHen met

haarKuikens , een Paauw en eene Paauwin ,

een Duif en verfcheide vreemde Vogels.

HON-
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HONDEKOETER (Melchior de)

N°. 140. Een Bloemftuk met veiTcheide Planten,

Vogelen cn Kapellen.

HONDEKOETER (Melchior de)

141. Een ftuk met dood Gevogelte.
%

HONDEKOETER (Melchior de)

142.

Afbeelding van verfcheide Papegaaijen

,

vreemde Vogels en Apen.

HONDEKOETER (Melchior de)

143. In een fraai Landfchap ziet men een’

doodcn Reiger opgehangen aan den tak

van eenen boom , waaronder eenige doo-

de Eender., Partrijzen, eene Gans en

eenig jagtgereedfcbap. Op den tronk

van eenen anderen boom zit een levendi-

ge Ekfter.

HONDEKOETER (Melchior de)

I.J4, De wedergade van het voormelde. In

een’ Tuin aan den voet van een’ Pede-

ftal, waarop een Pot met een* Oranje-

boom geplaatst is , ziet men een’ doo-

den Reiger , een Haas en Faizanten

,

benevens eenig Jagtgereedfchap. Bij het-

C 3 zei-
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zelve op den tweeden grond is een le-

vendige Paauvv en eene Paauwin ; zijnde

deze beide Schilderijen de voortreffelijk (le

van dezen Meester.

HONDEKOETER (Melchior de)

N Q.i45. In een grootsch Landfcbap of Hof(lede

ziet men op. den voorgrond aan het Wa-

ter een’ zeer fraaije levendige Pelikaan

,

en in en bij het water nog eene menigte

uitlandfche Eenden en Gevogelte. Dit

ftuk is bekend onder den naam van het

drijvend Feërtje, om eene kleine Veder,

welke zeer natuurlijk op het Water

fchijnt te drijven.

HONTHORST (Gerard)

i4(5.Het Portrait van Prins Willem den aden,

HONTHORST (Gerard)

147.

Het Portrait van Prins Willem den «den,

HONTHORST (Gerard)

148.

Twee fluks, zijnde de Portraiten van Prins

Fredrik Hendrik , en deszelfs Gemalinne

Amelia van Solms.

IIUCH-
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H U C H T E N B U Pv G Cjohan van)

N°.i49. De Bataille aan de Boijne.

HUCHTENBURG (Johan van)

150 Een gevecht van Ruiters.

HUIJSÜM (Jan van)

I5l.0p een marmeren Voetftuk liggen eenigc

uitgelezen Vruchten , als witte Druiven

,

een opgefneden Meloen , een Granaatap-

pel , Perfikken, Pruimen, &c\; alles uit-

komende tegens een’ ligten achtergrond.

Dit ftuk is een der uitvoerigfte en voor-

trefFelLjkfbe van dezen grooten Meester.

HUIJSUM CJan van)

152.

Eene der fraaifte Bloemltukken van de-

zen grooten Meester.

HUIJSUM (Jan van)

J53.Een Arkadisch Landfchap met prachtige

Gebouwen, zeer fchoone Figuren en

Beesten.

HUIJSUM (Jan van)

153, Een Arkadisch Landfchap (de wedergade

van het voorgaande) met eenige Nymphen ,

welke een Altaar met Bloemen verfieren.

C 4 J.
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J-

JA NS ON (de Oude)

N B
. 155. Het Slot te Heemftede.

JARDIN (Karei du)

156 Het Portrait van den Heere Reinst

,

voornaam begunstiger van dezen grooten

Schilder, met wien hij naar Italien ver-

trokken is.

JARDIN (Karei du)

157 De Portraiten van vijf Regenten van het

Spin- of Tuchthuis, ten voeten uit,

waarvan er vier zijn zittende aan eene

Tafel, hebbende een derzelve een Im-

post- Billet in de hand (hetwelk is on-

derteekend „ Muilman ,”) terwijl de Va-

der of Directeur der Gevangenis hun een

Rekwest aanbiedt. Hetzelve is zeer

meesterlijk door dezen beroemden Land-

fchapfchilder gefchiiderd.

JARDIN (Karei du)

i$8.Eene der beroemdfte Schilderijen van

dezen grooten Meester. In een zeer

zonachtig Landfehap ziet men op den

twee-
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tweeden grond eene Boerenwoning, voor

dezelve een Boer, bezig zijnde rnet koren

te wannen. Op den voorgrond eene zeer

fraaije en rijke groep Beesten.

J AR D I N (Karei du)

N°.i59.Eene Italiaanfche Herberg, voor dezel-

ve eene menigte Figuren en MuiFEzels,

JARDIN (Karei du)

ïöo.Voor eene Herberg Baat eene Vrouw,

welke de Waardin fchijnt te zijn , bij

haar ziet men een’ Heer te Paard, wel-

ke bezig is met drinken,

JONG (Ludolf de)

161.Twee fluks zijnde de Portraiten van den

Schout bij Nacht J. van Nes en deszelfs

Huisvrouw.

JORDAANS (Jacques)

löa.Neftunus en Venus getrokken door Zee-

paarden en Tritons.

C 5 K,
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K.

KEIZER (Hendrik de)

N9.163.De Portraiten van Rombout Hogerbeets

,

en zijne Familie.

KOEDIJK (NO

164. Het Portrait ten voeten uit van den

Luitenant - Admiraal Pieter Pietersz. Hein.

KONING Philip de) en BERGEN (Dirk van)

1

65.

Eene der fraaifte Schilderijen van dezen

Meester , verbeeldende op den voorgrond

den ingang van een Bosch , waaruit een

Veehoeder met eenige Osfen, een Jon-

gen en een Hond fchijnen te komen. Op
den tweeden grond eene Rivier en daar

achter een zeer uitgeftrekt verfchiet van

Landfchap , Rivieren en Bergen.

L.

LAIRESSE (Gerard de)

166. Twee Schilderijen in het graauw.

LAI-
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L AIRES SE CGerard de)

N°. 167. Mars, Vernis, Cupido en Mercurius,

LAIRESSE (Gerard de)168.

De fabel van Diana en Endymion. Op
den voorgrond tusfchen boog geboomte

ligt Endymion te flapen , terwijl Diana

verzeld van Cupido met eene lichtende

fakkel is nederdalende en hem in eene

houding van verwondering fchijnt te be-

fpieden.

LAIRESSE (Gerard de)

169. Mars, Venus en Cupido.

LAIRESSE (Gerard de)

170.

De wedergade van het voorgaande. Ve-

nus , Adonis en Cupido.

LAIRESSE (Gerard de)

171.

Dit fraaije ftuk verbeeldt Seleucus , af-

ftand doende van zijne Vrouw en Schepter

aan zijn’ Zoon Antiochus. Men ziet voor

het bed van Antiochus
, Seleucus en Stra-

tonice. Verder is deze grootfche afbeel-

ding verfierd met fraai antiek bijwerk.

LAN-
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LAN FRANC (Jean)

N°.i72.Joannes den Dooper, bijna levensgroote

ter halver lijf', hebbende eene Kom in de

hand, en de Kruisltaf op den Schouder.

L E Y D E N (Lucas van)

1,73.Het Portrait van Philips van Bourgondien.

LI EVENS (Jan)

Ï74. Het Portrait van Joost van den Vondel.

LIEVE NS (Jan)

j75.Het Portrait van ’sLands Advocaat Joan

van Oldenbarneveid, oud zijnde 7oJaren,

A°. 1618.

LIMBURG (Hendrik van)

176. Eene zeer fraaije groep van fpelende

Kindertjes.

LINGELBACH (Johannes)

177. Een zeer fraaije Italiaanfche Zeehaven

met Schepen en eene menigte figuren.

LIN-
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LINGELBACH (Johannes)

N°. 178.Een Landfchap in de manier van Wij*

nants en Wouwerman, met eene menig-

te figuren en Paarden.

LINGELBACH (Johannes)

179. Op een Plein voor eene Hofftede ziet

men eene Rijfchool , alwaar een bediende

een Rijpaard oefent. Op den voorgrond

fhat eene Koets met twee witte Paar-

den , welke fchijnt te wachten naar ver»

fcheidene Perfonen , die zich ter Jagt ge-

reed maken; een fraai grijs Paard wordt

door een’ bediende aan de hand gehou-

den. Verders nog eenige bruine Paar-

den , een Heer en eene Vrouw , en een

Jongen met twee Jagthonden.

LINGELBACH (Johannes)

iSo.Eene zeer fchilderachtige Italiaanfche Zee-

haven, met zeer veel Gebouwen, Galet-

jen, figuren en verder bijwerk.

LINGELBACH (Johannes)

XSl.Deze Schilderij is bekend onder den naam

van het Hooiwageutje. Men ziet een?

Hooiwagen, welke door verfcheide per-

fo-



ionen beladen wordt: twee ontfpannen

Paarden, waar van er een aan ’t hooi

knabbelt, en het andere daar nevens

ftaat, worden vergezeld van een derde

Paard, waarop een Man en eene Vrouw

gezeten zijn , aan wien door een daarbij

üaand Man eene kruik wordt aangebo-

den. Op den tweeden grond zijn twee

Visfchers aan eene Rivier, en bij een

brug eene derde figuur met een’ Hond.

LINTHORST (J.)

N°. 182. Een Fruitihik.

LINTHORST CJ-)

183. Een Bloemftuk.

LINTHORST (J.)

184. Een Fruitltuk.

M.

3MA Z Z U O L I (door of in de manier van F)

ook genaamd il Parmegianino.

185. Eene Madonna met het kind Jezus.

MEER
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MEER (Johan van der) de Jonge

N?.i86.Een zeer aangenaam bergachtig Land-

fchap , rijk in geboomte en gewasfen.

Op den voorgrond liggen eenige Scha-

pen en Lammeren, benevens een’ llapen-

den jongen Herder met een’ hond.

M EER (van der) de Delftfche

187.De Trap van het gewezene St Agatba

Klooster te Delft, op dewelke Willem

den Eerden , Prins van Oranje , is dood-

gefchoten.

METZU (Gabriël)

. 188.Deze fraalje Schilderij verbeeldt een Man
en eeneVrouvv aan tafel zittende om te eten.

MEIJER (H. de)

189. Het vertrek van Prins Willem den Der-

den van Scheveningen.

MIEREVELD (Michiel)

190. Het Portrait van Smelfin, Veldoverde

onder Prins Manrits.

MIEREVELD (Michiel)

191. Het Portrait van Hugo de Groot, oud

zijnde 41 Jaren, A°. 1631.

MIE-
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MIEREVELD (Michiel)

N°. 192.Het Portrait van ’sLands Advocaat Bar-

neveld enz. Aan het Nationaal Kabinet iu

den Haag vereerd door den Heer Secre-

taris-Generaal van Staat Hultman.

MIEREVELD (Michiel)
193.

Het Portrait van Philips Willem, Prins

van Oranje.

MIEREVELD (Michiel)

194. Het Portrait van Prins Willem den Eerden.

MIEREVELD (Michiel)

195. Het Portrait van Prins Maurits.

MIEREVELD (Michiel)

196. Het Portrait van Prins Fredrik Hendrik.

MIEREVELD (Michiel)

197. Het Portrait van Cornelia Tedingh van

Berkhout ,
Huisvrouw van den Luitenant-

Admiraal Matten Harpertsz. Tromp.

MIE-
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MIEREVELD (Michiel)

NL198. Het Portrait van den Raad- Penfionaris

en Dichter Jacob Cats.

MIERIS (Frans vaii)199.

Eene in het Satijn rijk gekleede Vrouw #

zittende voor eene niet rood fluweel be-

dekte Tafel , is bezig met een’ brief te

fchrijven , waarna een bediende fchijnt te

wachten ; op de Tafel ligt eene Luit

»

en op den voorgrond Haat eene met

groen fluweel bekleede Tabouret, waar-

op een llapend Spaansch Hondje ligt te

rusten.

MIERIS (Frans van)

200. ïn eene Kamer ziet men eene dervende

Lucretia, bij haar is eene oude Vrouw#

welke de grootfte teekens van droefheid

en wanhoop te kennen geeft.

MIERIS (Frans van)

201.

Bij Lamplicht ziet men eene Vrouw, wel-

ke op de Guitar fpeelt , in het verfchiet

drie Perfonen op de Kaart fpelendc.

D MIE-
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MIERIS (Willem van)

N?.!io2.In eerie Nis ziet men een Hoenderkooper

met Patrijzen, Faizanten cn een mandje

met Eijeren.

MIERIS (Willem van)203.

Een biddende Heremiet, met de oogen

op een Crucifix gevestigd; een Doods*

hoofd
,

Boeken en Schriften , verfieren

dit uitvoerig Kunstflukje.

MIGNON (Abraham)

204. Op eene marmeren Tafel , bedekt met

een groen Kleed , ziet men eene menigte

Vruchten ,
benevens een’ Kreeft en een’

Rijnfche Wijnroemer , met onderfcheide

bijwerk,

MOM PER (Jodocus de)

205. Een Landfchap met figuren en Beesten,

MONI (Louis de)

206. Uit eene Nis ziet men eene Vrouw be-

zig zijnde met Bloemen te begieten.

MOOR



MOOR (Ridder Karei de)

N 9
. 207. Het Portrait van den Schilder, Ridder

Karei de Moor, zittende voor zijn’

Schilder-Ezel,

MOREELSE (Paulus

20$. Het Portrait van Maria van Utrecht ,

weduw van Joan van Oldenbarneveld.

MOREELSE (door of in de manier

van Paulus)

£09. Het Portrait van eene zeer rijk gekleed®

Vrouw.

MOREL (J. E.

210, Op een fteencn Voet (luk ftaat eene Vaas,

waarin eene menigte van allerlei Bloe*

men.

MOUCHERON ( Frêdrik de)

au. Een Landfchap met Jagers, zijnde laatst-

gemelden gefchilderd door A. van de

Velde.

D 2 MOU-
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M O U C H E R O N (Fredrik de)

N°.2i2.Een gezigt van de ftad Rome, aan de

rivier de Tiber, in het verfchiet de

Hoofdkerk van St. Pieter.

MIJ TE NS (Johannes)
213.

Twee fluks, zijnde de Portraiten van

den Luitenant-Admiraal Cornelis Tromp

en zijne Huisvrouw.

N.

NAIVEU (Macthijs)

214. Een biddende St. Hieronimus, geknield

voor een Altaar, het welk met een ta.

pijt gedekt is.

NEEFS (Pieter)

215.

Een der Kerken te Antwerpen van bin*

nen , met eene Procesfle en eene menig*

te Kerkgangers.

NEEFS (Pieter)

216. Het binnengezigt van eene Roomfche

Kerk , met eenige figuren
; van verre

ziende naar het Koor
, ziet men ter zijde

aan een’ der Altaren een’ Priester dienst

doende , waarbij eene menigte figuren.

NEER
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NEER (Eglon van der)

N‘\2i7.In een Landfchap ziet men eene Offer-

ande aan den Bosch-God, met verfchei*

de figuren.

NEER (Eglon van der)

Ss 8. De Historie van Tobias. Men ziet To-

bias, reizende met een’ Engel, en door

hem befchermd wordende tegens eea’

Visch ,
welke uit de Rivier opkomt.

NEER (A. van der)

219. Een Wintergezigt met Schaatzenrijders.

NETSCHER (Gasper)

220. In een binnenvertrek ziet men eene prach-

tig gekleede Vrouw, bezig zijnde met

het Maar van een Jongetje op te tooi-

jen : verder Haat een klein Meisje hare

Tong uitltekende voor een’ Spiegel, ter-

wijl eene Dienstmeid eene kom met wa-

ter aanbrengt.

D 3 O.
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O.

O S (Jan van)

N®. 2121. Een Bloemfluk.

O S T A D E (Adriaan van)

222. Een Boerengezelfehap zittende voor eenc

Boerenwoning.

OSTADE (Adriaan van)

S23.Een gezelfchap van rookende en drin-

kende Boeren.

OSTADE (Adriaan van)

224. In eene Schilderkamer ziet men op den

voorgrond een’ Schilder voor zijn Schil-

der-Ezel gezeten, bezig zijnde aan eene

daarop Baande Schilderij te arbeiden,

ter zijde van dezelve ligt een bruinen

Hond ; achter in het vertrek Baat een

Jongen vervv te wrijven , wat verder eene

Ton , waarop eenige teekeningen liggen,

en een daarbij Baande Leerling die venv

op de Palet zet. Verders eenig bijwerk,

OS.
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O S T AD E (ïfaac van)

M9
. 225. Een lagchende Boer, eene aarde kan

in de hand houdende.

OSTAD E (ïfaac van)226.

Voor eene Boeren Herberg ziet men een

wit Paard en verfchekie ftilhoudeade

Reizigers.

P.

PETERS (Bonaventuiir)

227. Het verbranden der Engelfche Vloot in

de Haven van Chattam.

POEL (E. van der)

228. Het fpringen van den Kruidtoren te Delft.

POEL (E. van der)

229.

Een Boeren binnenhuis, waarin eene

Vrouw zit Baars fchoon te maken: ne»

vens haar ftaat een kind, en op den

voorgrond een’ koperen ketel
,
eene mand

met groenten , eene doode Eend en eenig

keukengereedfchap. In dc verte ziet men

een’ Boer en eene Boerin , waarvan de

laatfle een Schaap melkt.

D 4 POE



— Jtf —

POELENBURG (Cornelis)

Nc.23o. In een aangenaam bergachtig Landfchap

vertoonen zich verfcheide naakte Nym-

phen , van welke eenige vlugten op het

gezigt van twee Faunen , die haar van

achter het gebergte befpieden.

POELEN BURG (Cornelis)

231. Het wegdrijven van Adam en Eva uit

het Paradijs,

POELENBURG (Cornelis)

232. De wedergade van het voorgaande, zijn-

de hetzelfde onderwerp.

POELENBURG (Cornelis)

233. Een Landfchap waarin Bachus , Venus

en Ceres, met verfcheide Kindertjes.

POELENBURG (Cornelis)

234. Maria Magdalena met verfcheide neder-

dalende Kindertjes.

POELENBURG (Cornelis)

£25, Een Landfchap met badende figuren.

toe.
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POELENBURG (Cornclis)

NL236, Ëcn dito , zijnde de wedergade van het

voorgaande.

POTTER (Paulus)

237. Een bergachtig en boomrijk Landfchap.

Men ziet in hetzelve Orphcüs fpelende,

terwijl allerlei foort van dieren rondom

hem naar het geluid zijner (haren fchij-

nen te luisteren. Dit beroemde ftuk is

in den besten Bijl van dezen Meester

gefchilderd.

POTTER (Paulus)

s’S.In een fraai Landfchap ziet men een’ Vee-

hoeder, met eenige Schapen en Koeijen.

POTTER (Paulus)

239. Een Boerinnetje , welke eene Koe melkt,

met drie Koeijen.

POTTER (Paulus)

240. In een grootsch heuvelachtig Landfchap

ziet men in het midden van eenen plant-

rijken voorgrond een’ roodbonten Os

,

een’ zwart bonten Bok , een’ Ram , twee

Schapen en een Lam. Wat verder een

liggend rood geelachtig Kalf of Pink.

D 5 Aan
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Aan de linkerzijde een’ ouden Eik,

waarbij eene Vrouw met een Kind aan

de borst • gezeten zijn , benevens een

grooten zwartbruinen Hond. Nevens en

tegen den Doom (laat een Man , welke

op den doedelzak fpeelt; op den twee*

den grond ziet men een’ vaal gekleurden

Os , een bruin Paard , en een’ graauwen

Ezel. Ter regter zijde is een hoogen

heuvel , met rijk geboomte , en een aan*

tal grazende Schapen en Bokken. In het

verfchiet een oud Gebouw , tusfchen het

geboomte uitkomende. Een der zeldzaam*

lle en beste Hukken van dezen Meester.

POTTER (door of in de manier van Paulus)

N',.24x Een ftalknecht , bezig zijnde met ftroo

te fnijden. Aan het Koninklijk Mufeum

aangeboden door den Kommandeur Ba*

ron van Spaen van Biljoen , en door den

Koning aangenomen.

POURBUS (Frans)
ö

242. Het Portrait van Elifabeth , Koninginne

van Engeland.

PRINS (Hendrik)

243. Een zeer fchilderachtig Stadsgczigt , zijn

de eene Markt met prachtige gothifche

Gebouwen ,
Kerk ,

enz.

PIJN*
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PIJNAKER (Adam)

N°,244. Een Landfchap, hebbende op den voor*

grond hoog geboomte , waaronder twee

Herders rusten met eenige Beesten. Ver-

der ziet men een zeer grootsch berg-

achtig verfchiet.

PIJNAKER (Adam)

*45. Een bergachtig Landfchap, met hoog

geboomte, aan eene Rivier, waarop re-

gens den oever eenige Vaartuigen liggen.

Op den voorgrond eenige Beesten , fi-

guren en een nedergevallen Boom.

R.

REMBRAND van RHIJN. 1642,

246. Dit ftuk is door geheel Europa bekend

onder den naam van de Nachtwacht

van Rembrand , doch fchijnt eigenlijk te

moeten verbeelden het uittrekken van

den Heer Kapitein F. B. Kok, Ridder,

Heer van Purmerland en Ilpendam , met

zijne onderhebbende Officieren en Schut-

ters , om op liet wit te fchieten ; dit

komt waarfchijnlijk voor, doordien er

een Schutter op den voorgrond reeds

bezig is met zijn geweer te laden , en



anderen zich hiertoe gereed fchijnen te

maken. Bovendien is er nog een jong

Meisje, in lierlijke kleedlng, welke ter

zijde aan haren gordel een witte Haan

,

(zijnde misfchien de prijs voor den bes-

ten Schutter) , vast gemaakt heeft , ter-

wijl er een Jongen op den voorgrond ter

linker zijde, met een’ grooten kruidho-

ren wegloopt , en een ander Schutter

met een eiken krans om den helm ver-

fierd is. Dit (luk , hetwelk het onder-

werp van befchrijving en beoordeeling

van de meeste in- en uitlandfche Schrij-

veren over de Schilderkunst geweest is

,

wordt algemeen geacht, als verwonde-

ringswaardig , zoo ten opzigte van groo*

te kracht, als fiout penfeel, waardoor

met zoo weinig moeite eene zoo fchitte-

rende en fpreekcnde fchildering is voort-

gebragt. Boven aan een pilaar ziet men

eenig beeldwerk , rondom een ovaal

,

waarop de namen der verbeeld wordende

Perfonen gefchreven zijn ; zijnde

Frans Banning Coux, Heere van Purmerland en II-

pendam , Capitein.

Willem van Ruijtenberg van Vlaardingen, Heere van

Vlaardïngen , Luitenant.

Jan Visfcher Conielisfe, Vaandrieh,

Rombout Kemp, >

Reinier Engel, $
Sergeanten.
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Barént Hartnenfe.

Jan Adriaan Kijzer

Hendrik Willemfe.

Jan Ockerze

Jacob Dirkfe de Boog.

Jan van der Hard.

Johan Schellingen

Jan Kringman.

jan Metesfen Bronkhorst. Jan vanKampoort, Tamboer#

Harmen Jacob Verraken.

REMBRAND van RHIJN.

N°.247. Een der beroemdfie ftukken van dezen

Meester , verbeeldende vijf Beftuurders

van bet Staal- Hof te Amfterdam; vier

derzelve zitten aan eene tafel , welke met

een rood tapijt gedekt is , en waarop een

opengefiagen boek is liggende, waarover

zij fchijnen te fpreken ;
een derzelve is op-

ftaande, en achter bun ftaat metongedek-

ten hoofde nog een ander perfoon , allen

fchijnen met aandacht op te zien als of zich

iemand voor hun vertoonde.

REMBRAND van RHIJN.

248. De onthoofding van Joannes den Dooper ;

een Scherpregter heeft het hoofd in een’

fchotel , en in de andere hand een zwaard;

ter zijde ftaat Herodias in eene fpre-

kende houding; ziende naar hare Moe-

der, welke zich in eene peinzende ge-

ftalte nevens den Scherpregter bevindt ;

achter dezelve zijn nog eenige figuren.

REM.



REMBRAND van R HIJ N.

N°. 249. Het Portrait van den ontvanger te

Utrecht, Pieter van Uitenbogaard.

RE NI (Guiclo)

250. Maria Magdalena, verzeld van twee

Engelen , omringd van wolken.

RIET SC II 00 F (Jan Claasze)

451. Twee Zee (tukken.

RING (Pieter de)

252,09 eene tafel, bedekt met een blaauW

fluweele.n kleed , ziet men verfcheidene

Vruchten
,

Kreeften , Oesters , enz.

ROE PEL (Coenraad)

253.

Een Bloemfiuk.

X

ROEPEE (Coenraad)

254.

De wedergade van het voorgaande, zijn-

de een Fruitftuk.

ROMEIN (Willem)

255.

Een Italiaansch Landfchap met Beesten.

RO-
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ROMEIN (Willem)

NV256. Een Landfchap met onderfcheide Bees*

ten bij eene Rivier.

ROMEIN (Willem)

257. De wedergade van het voorgaande,

zijnde een Landfchap met beladen Muil-

Ezels en Koeijen.

ROTTEN HAM ER (Hans)

25" Mars en Venus met verfcheide andere

figuren.

ROTTENHAMER (Hans)

259. Maria met het kind Jefus, Sr. Jofeph ,

St. Johannes , St. Catharina en verfcheide

Engelen.

RU B B E N S (de Ridder Petrus Paulus)

260.Deze trefiijke ordonnantie verbeeldt Je-

zus , bezwijkende onder de kruisdraging

in het opgaan van den berg Calvarie.

De groote Schilderij van dit onderwerp,

was weleer geplaatst in de Abdije van

Afflingen
,
tusfchen Brusfel en Gent.

RUB-
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RUBBEN S ("uit de School vari

den Ridder Petrus Paulus

No.261. De Boodfchap aan Maria.

RUISDAAL
<
Jacob)

262.

Een woest bergachtig Landfchap , met

boomen en rotten , tusfehen laatsgemel-

de vertoont zich eene Rivier , waar-

in een zeer grootfche Waterval , waar-

van bet water tusfehen de rotfen en

nedergevallen Boomen op den voor-

grond uitilroomt; in liet verfchiet wor-

den de bergen door het zonlicht zeer

aangenaam befchenen.

RUISDAAL (Jacob;

263. Een Landfchap met hoog geboomte
f

waar tusfehen zich, boven op een’ rots-

achtigen grond, een Kapel of Kerkje ver-

toont ; op den voorgrond ziet men een’ Wa-

terval, Welke van tusfehen de Rotfen

uitfiroomt.

RUISDAAL (Jacob)

264.

Een Zee-, Strand* en Duingezigt, met

eenige Vaartuigen ;
op den voorgrond

ziet men verfcheidene Heeren en Vrou-

wen door en langs het water wandelen.

RUISCH
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RUI SC I-I, (R.)

Np
.!2<j 5. Een Bloemftuk.

s.

SAENREDAM (Pieter)

a65. Het gezigt van een gedeelte van de

groote Kerk te Haarlem , van binnen ,

met eenige wandelende figuren.

S AE NREDAM (Pieter)

267. Het gezigt van de groote Kerk te

Haarlem van binnen, met eenige figuren.

SCHALKEN (Godfried)

«68. Het Portrait van Koning Willem den

3dcn; Kaarslicht.

SCHALKEN (Godfried)

269. Men ziet eene Vrouw, welke bezig is met

eeneKaarsin eeneLantaren te doen; bij haar

ftaat een jongen , welke eene kool aanblaast.

SCHALKEN (Godfried)

270, De wedergade van het voorgaande
;
men

ziet een’ jongman welke eene pijp rookt,

terwijl een jongen eene kaars in de handv

heeft.

E SCHAL-



SCHALKEN (Godfried)

NAS?!, Eene geestige Schilderij, verbeeldende

een jongen, die op eene onzindelijke wijze

een Ei eet
; een kleine jongen , die pap eet

,

en een oud man , die lagchende hun be-

fchouwt ; men leest tegens de wand het

Engelsch fpreekwoord Every one hts

Fancy , overeenkomende met het Hol-

landsch fpreekwoord leder zijn meug*

SCHALKEN (Godfried)

272. De wedergade van het voorgaande, ver-

beeldende een jongman, welke met fmaak

eene pijp tabak rookt
;

in het verfchieteen

Man enVrouw,welke met elkander 1'preken,

SC HO O RL (Joan)

273. Eene peinzende Maria Magdalena , ne-

derziende op een doodshoofd, het welk

zij in de hand heeft.

SCHOORL (Joan)

274.

Eene zinnebeeldige Vrouw, zittende in

een Landfchap met eene Vaas in de

hand; en hebbende een Hebreeuwsch ge-

fchrift op het kleed , moetende volgens het-

zelve verbeelden de Dochter Sions , zeer

fraai in de manier van Rafaël gefchilderd.

SCHUP-
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SC HUPPEN (von)

N?«275. Het Portrait van Prins Eugenius van

Savoijen.

SCIAVONI (Andries)

276. In een landfchap ziet men levensgroot,

bijna ten voeten uit,een’ jongen St. Hubert,

hebbende twee Jagthonden aan de hand

SLABBAERT (H.)

277. Eene Vrouw brood fnijdende , terwp

twee kinderen bidden.

SLIN GELAND (Pieter van)

278.

Een Binnenhuis, waarin een Chirurgijn

bezig is een’ Boer te verbinden , dezelve

wordt geholpen door een’ Knecht en nog

een’ ander* Perfoon. Op den voorgrond

bevinden zich een koperen ketel, een

globe , boeken en eenig bijwerk.

SL INGELAND (Pieter van)

279. In een binnenhuis ziet men een gezel-

fchap Boeren , waarbij een Vioolfpeelder

en zingende Jongens.

E 2 SLIN-
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SLINGELAND (Pieter Van)

N°.28o, Door eene nis ziet men het Portreit van

een’ deftig bejaard Man , gekleed in

een* Japanfchen Rok , hebbende een

Horologie in de hand.

SNIJDERS (Francois).

aSi.Op eene tafel ziet men verfcheide foor-

ten van dood Wild , benevens een* pot

met Bloemen.

SNIJDERS (Francois)

282. Op eene tafel liggen eene doode Ree ,

benevens een wilde Zwijnskop , een

Kreeft , eenige Groenten en Bloemen.

SNIJDERS (Francois)

283. De Jagt van den Hipopotamus en Crocodil.

SPAGNOLETTI (. . . .)

284. Een Vanitas, verbeeld wordende door

een’ ouden nakende Grijsaard ,
welke

rook uitblaast , en heeft in de hand een

glas en eene pijp ; zittende voor eene

tafel, met een opgellagen boek.

STA-



STAVEREN (Jacomo van)

N°.285. In een oud gewelf zit op den grond

bij een’ dorren boom een biddende Grijs-

aard, met een opgeflagen boek voor zieh.

STEEN (Jan)

cSd. Een Boerenhuisgezin , komende uit eene

Boerenwoning, en zich infehepende in

eene Schuit; een dronken Boer wordt

door eene Vrouw eneen’Boer in de Schuit

geleid, terwijl een derzelve op eene fnaak-

fche wijze eene Vrouw begroet , welke met

een kind op den fchootreeds inde fchuit zit,

STEEN (Jan)

«87. Eene Boerenbruiloft , met danfende en

drinkende Boeren , in eene Boerenwoning.

STEEN (Jan)

sSS.Eene bevallige Boerenmeid, bezig zijnde

met het fchuren van een’ tinnen kan, bij

haar Baat eenig huisraad , zoo als kope-

ren lantaren, fchotels, &c.

STEEN (Jan)

£89. Onder een’ boom Baat, op een’ houten ver-

heven vloer
,
een Kwakzalver

, terwijl ter-

zijde een oud Wijf met des Kwakzalvers

E 3 gek



gek bezig zijn een’ Boer te verbinden. Op
den voorgrond wordteen dronkenBoer door

een Wijf in een’ Kruiwagen naar huis ge-

bragt. Voorts eene menigte aanfehouwers,

en in het verfchiet een Kasteel en Dorp.

STEEN (Jan)

N°.29c. Een Bakker tot den gordel in het hemd,

bezig zijnde zijn warm brood en koeken op

het pothuis te leggen; achter hem Baat een

Jongen, blazende op den horen. In het

kozijn vertoont zich eene Vrouw, hebbende

in de hand een zoogenaamde zotinnenkoek.

Verders eenige wijngaardranken en bloe-

men.

De navolgende bijzonderheden zijn

achter op de Schilderij gefchreven

:

„Dit is een Familje-ftukje,

„De Backer is ’t Portret van Arend Oostwaard.

„ De Vrou Catarina Keyferswaard.

„ Dejonge is gedaen naer een jonge vanjan Steen.

„ Defe Backer met zijn Vrou hebben gewoond

„ op den Rhyn 334 huyfen van de Vrouwe

„brugge, tusfen de Vrouwefteegh en gasthuys,

„binnen Leyden.

„Is, nu January 1738. ruym 70 Jaaren ge-

„ leeden , gefchildert.”

STEEN
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STEEN ('Jan)

N0.291.Dit beroemde Huk verbeeldt een St. Nico»

laas Feest. Men ziet verfcheidene Kinde-

ren , welke van hunne Ouders de gewone

gefchenken van dien dag ontvangen. Een

Jongen Haat huilende , terwijl men op

eene geestige wijze hem eene roede laat

zien, die in een’ zijner ledige fchoenen

geftoken is. De vrolijkheid der overige Kin-

deren en het vergenoegen der Ouders is op

de fprekendfte wijze en in den besten ftijl

van dezen Meester in dit Huk uitgedrukt.

STEEN (Jan)

292.111 een groot binnenvertrek ziet men

vcrfcheiden Perfonen, waarvan er drie

aan eene tafel met de dobbelfteenen fpe-

len. In het midden van de kamer hangt

een Papegaai, waaraan eene Vrouw een

ftukje eten toereikt.

STREY (A. van)

*29 2.Een Land- en Riviergezigt met Figurea

en Beesten.

T.

TENIERS (David)

593. Drie drinkende en rookende Boeren in

een boerenhuis.

E 4 TE-
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TENIERS (David)

N°.£94. In eene boerenwoning zit een Boer, met

eene bierkan en tabakspijp in de band. Ver-

der ziet men een’ Schoorteen , waarbij

nog een Boer voor het vuur zit te rooken.

TENIERS (David)

*95. Een Man en eene Vrouw , zijnde Bede-

laars , waarvan de man met den hoed in

de hand eene altnocs fchijnt te vragen.

Op den voorgrond Haat een mandje

,

waarbij een hond ligt te rusten,

TENIERS (David)

296. Eene Wachtkamer met verfcheide Offi-

cieren en zeer veel Krijgstoerustingen.

TENIERS (David)

297. Een gezelfchap van vrolijke Boeren en

Boerinnen.

TENIERS (David)

298. De verzoekingen van St. Anthonius. Men
ziet dien Heilige in eene rots eerbiedig ne«

dergeknield voor een opengeflagen Boek,

jietwelk tegens een doodshoofd rust, rond-

om
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om hem ziet men verfcheide zeer geestig

zaamgeltelde gedrochten , en hoogvliegen-

de helfche monfters.Dit (tuk is van het fraai-

(te penfeel van dezen beroemden Meester»

TERBURG (Gerard)

N 0
. 299. In een deftig binnenvertrek ziet meneene

bevallige Jonkvrouw , gekleed in wit fatijn,

(taande voor eene tafel , waaraan is zitten-

de een Heer en nog eene Vrouw , fchijnen-

de met den ander in ernltig gefprek te

zijn. Dit (tuk is in allen opzigten een

der voortreffelijkften van dezen Meester,

TERBURG (Gerard)

300. Het fluiten der Vrede te Munfter.

TOL (David van)

301.

Door eene nis ziet men drie vrolijke

kinderen , zich verheugende met eene

Kat in eeu' Muizenval.

TOL (David van)

302. Eene oude Vrouw leggende uit een

venlter, gietende water op een’ daar

buiten (taande pot met Bloemen.

E 5 TOL



74

TOL CDavid van)

N°. 303. Eene oude Vrouw, welke bij lamplicht

bezig is met garen te klosfen.

u.

U L F T (Jacob van der)

304. Eene Romeinfche Markt of Forum , met

vele prachtige Gebouwen en eenige figuren.

U L F T (Jacob van der)

305. Een Italiaansch gezigt
, met Gebouwen

en verfcheide figuren.

ULFT (Jacob van der)

306.

Een dito, zijnde de wedergade van het

voorgaande.

VELDE (Adriaan van den)

307. Een Landfchap , waarin zeer fraaije rus-

tende en grazende Beesten , benevens

eenige figuren.

VEL-
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VELDE (Efaias van den)

o 3 . Eene zinfpelende Ordonnantie, vertoo*

tiende Prins Manrits van Oranje», zitten-

de aan eer.e tafel , en bezig zijnde eene

Kat de Bel aan te binden

;

achter hem

Baat een oud Man , welke uit een’ bun-

del pijlen de pijlen uittrekt, waarin hij

geholpen wordt door een’ Geestelijken

jn Monniks gewaad , die den band

,

waarmede de pijlen gebonden zijn, los

maakt , terwijl hij hierin onderBeund

wordt door anderen , die hem bij den rok

vast hebben : van verre ziet men vreemd

krijgsvolk naderen , en ter zijde het ont-

Beken van vuren. Aan de andere zijde

ziet men van verre het Binnenhof in den

Haag, en voor hetzelve een Schavot,

waarop eene tafel geplaatst is, op welke

eene Kat zit, die men fchijnt te willen

onthoofden.

VELDE (Willem van den)

309. Aan een Pil fpiegelend Water ziet men

een Havenhoofd , met verfcheidene Vaar-

tuigen en kleine Schuiten.

VELDE (Willem van den)

310. Een woelend Water met verfcheidene

zeilende ichepen. In het verfchiet ziet

men een Jagt en andere Vaartuigen.

VEL-
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VELDE (Willem van den)

NL311. Een zeer fraai dil Water. Vooraan ziet

men twee Vaartuigen, en verderop

twee Oost-Indifche Schepen.

VELDE (Willem van den)

3 ia. Een woelend Zeegezigt, met verfcheide

Schepen.

VELDE (Willem van den)

313. Een Strandgezigt , met verfcheide figu-

ren , een Uil Water en Schepen.

VELDE (Willem van den)

314.

Eene der fraaide en beroemdde Schilde»

rijen van dezen Meester. Dit duk , wel-

eer geplaatst in den Schreijershoeks-To-

ren te Amderdam , verbeeldt de dad

Amderdam van het IJ te zien , van Kat-

tenburg af, tot aan den Schreijershoeks-

Toren ;
men ziet eene menigte zeilende

Schepen en Jagten ; van voren ziet men

een groot Hollandsch Oorlogfchip , het-

welk door een voorbijzeilend Jagt met

Kanonfchoten begroet wordt; benevens

liet Roei -Jagt der dad Amderdam, en

ecnc menigte Sloepen en Loten.

VEL-
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VELDE (Willem van den)

N° 315. Dit fchoon tafereel vertoont liet (1 rijken

der Vlag en de overgave van het En-

gelsch Admiraallchip The Roijal Prince,

gevoerd door den Ridder George Askue

,

Admiraal van het Esquader der witte

vlag , en welk groot en fchoon Schip ,

gedurende het gevecht, vast raakte op de

Zandbank, genaamd de Galpert. Men ziet

het Engelsch Scheepsvolk, fchoon reeds

gevangen , op verfchillende plaatfen de

gefchutspoorten van gemelde Schip inkrui-

pen ; wijders Qorlogfchepen , benevens

een klein Vaartuig, waarin zich de be-

roemde Scheeps-Schilder Willem van den

Velde op dien tijd in de Vloot liet rond

voeren , om alles van nabij te zien , en

naar waarheid te kunnen afteekenen. Het

bovengemelde gebeurde op den 13de!!

van Zomermaand 1666, zijnde de derde

dag van den roemrijken Zeeflag tusfchen

den Luitenant-Admiraal van Holland en

Westvriesland , Hertog en Ridder, Mi-

ddel Adriaansz.de Ruiter, en de Engel-

fche Vloot, onder het opperbevel van den

Generaal Monk , Hertog van Albemarle.

VELDE (Willem van den)

316.De wedergade en het vervolg van het

voorgaande ftuk , vóórhellende het op»

bven-
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brengen der vier veroverde Engclfche

Oorlogfchepen , als The Swiftfure , ge?

voerd geweest door den Ridder William

Barclay , Vice-Adtniraal der witte Vlag,

de Zeven Woldcn , de getrouwe George en

de Convertine , alle gevoerd wordende

naar het zoogenaamde Goereefche gat.

Verder ziet men eene menigte zeilende

Schepen, Sloepen en veel gewoel; in

deze beide (lukken is alles zoo helder,

natuurlijk en uitmuntend afgebeeld, dat

men dezelve houdt voor twee der bes-

ten van dezen Meester.

VENEUS (Otto)

N°. 3 17. Twaalf (tukken, verbeeldende de Gast-

malen , Strijden en Heldendaden der oude

Batavieren onder hunnen Veldheer Clau-

dius Civilis. Deze (lukken waren voor-

heen geplaatst in de Treves Kamer, of

Receptie- Zaal der Ambasfadeurs van

Hunne Hoog Mogende, in s’ Ilage.

VENNE (Adriaan van der)

318. Het Portrait van Prins Willen den iften,

na zijn’ dood.

VEN-



V E N N E (Adriaan van der)

N<\ 319. Prins Maurits van Oranje te Paard, ver*

zeld van zijne Broeders en Neven uit den

Huize van Nasfau.

VËRBRUGGE (Adriana)

320. Een BloemRuk.

VERSCHUUR (L.)

321. Het Kielhalen der Scheeps - Chirurgijn

van den Admiraal van Nes , welke hem

had trachten te vergeven.

VERSCHUUR (L.)

322. Dit Ruk fchijnt te verbeelden het inzei-

len van Karei Stuart, naderhand Karei

den tweeden, Koning van Engeland,

binnen Rotterdam. Gemelde Vorst is

aan boord van een Jagt, waarop van

achteren het Wapen van den Huize van

Nasfau geplaatst is ; omringd van ver-

fcheide andere Staten -Jagten , en klein*

dere Vaartuigen , waarin zich eene me-

nigte aanfehouwers bevinden. Het Jagt

waarin de Vorst zich bevindt , wordt

begroet door het gefchut van de wallen,

en door de andere Jagten en Vaartuigen

welke op Rroom liggen.

VIG



— 8o —

-

VI C TOR <J. J.)

N°.3i3jofepli de Droomen uitleggende aan den

Schenker en den Bakker in de Gevan-

genis.

VINCKEBOONS (David)

324. Het Hof in ’s Hage , benevens Prins Mau*

rits en zijne Hofltoet ter Jagt uitrijdende.

VLIGER CSimon de)

325.

Een Puviergezigt , met ftil fpiegelend

Water, waarop eene menigte Vaartui-

gen; vooraan ligt eën Jagt, hetwelk het

gefchut lost, terwijl de Trompetter bo-

ven op ftaat te blazen. Waarfchijnlijk

is dit het begroeten van iemand, die van

boord gaat , wijl men vooraan eene Sloep

ziet , waarin zijn eene menigte Pcrfonen

in rijke kleeding. Vooraan ter regter-

zijde ligt nog een Vaartuig , waarop zijn

eene menigte aanfehouwers met onge-

dekte hoofden , en welk Vaartuig ook

mede met een kanonfehot de Sloep be-

groet.

VOIS CArie de)

326. Een vrolijk Man] met een Wijnglas in de

hand.

VOIS
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V O I S (Arie de)

N’. 327. De afbeelding van een* vrolijken Visch*

boer, ftaande met ontbloote borst, en

hebbende zijne Vischben op de fchou-

ders.

VOUËT (...)

328. De Offerande van Abel.

VR1E S (J. de)

329. Een boomrijk Landfchap.

VROOM (Hendrik Corneliszen)

330. De Admiraal van Heemskerk , overzei-

lende de Spaanfche Galeijen voor Gi-

braltar.

w.

WEENINX (Jan Baptista)

331» Een Landfchap waarin op den voorgrond

een’ dooden Haas , benevens nog eenig

dood Wild en een’ Jagthond.

F WEE
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WEENINX (Jan Baptista)

N°.332. Aan den Tak van eenert Boom, hangt

aan zijnen achterften looper, een levens*

groote Haas , ter zijde liggen op den

voorgrond twee Patrijzen en een Gronin-

ger; op den tweeden grond ziet men

eene Weitasch, een’ Kruidhoren, bene-

vens eenige Bloemen en een fteene

Vaas, in het verfchiet vertoont zich een

grootsch Hofgezigt.

WEENINX (Jan Baptista)

333. Eene zeer heerlijke ordonnantie van dood

Wild; aan eene fraaije antieke Vaas han-

gen twee doode Hazen , waarbij Haat

eene mand met druiven en ander Fruit,

aan hetwelk zich een klein Aapje fchijnt

te vergasten ; doch in eene nijdige hou-

ding omziet naar een klein wit Hondje ,

dat tegens hem fchijnt te blaffen. Op
den voorgrond ligt eene doode witte

Gans, met uitgefpreide vlerken, eenFai-

zant, een Haan en twee Patrijzen. In

het verfchiet ziet men de Hofltede Rijks-

Dorp , nabij Wasfenaar, waarvan het

Huis alleen nog hedendaags dezelfde ge-

daante heeft.

WERFF
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W E R F f
1

(Ridder Adriaan van der)

N°«334.Eene heilige Familie. Maria (zijnde de

afbeelding van wijle Mevrouwe van der

Werif) in ccne rustende houding, heb-

bende voor zich liggen het kind Jezus

,

dat fpelende vrolijk grijpt naar een takje

met rijpe kersten , het welk hem door

Jozef wordt aangeboden. Dit ftuk worde

gehouden voor een der voortreflelijkften

van dezen Meester. Het verfierde eer-

tijds het beroemde Kabinet van den Her-

tog de Choifeul , en is in plaat in de

daarvan bekende gegraveerde Collectie

te vinden.

WERFF (Ridder Adriaan van der)

535. Phsyché en Cupido.

WERFF (Ridder Adriaan van der)

336, Dit Rukje, een der fraaifte Kunstjttwes-

len van dezen Meester , vertoont een aan-

genaam Landl'chap met een’ fpelende

Herder en eene danfende Nijmph.

W E R F F (Ridder Adriaan en Pieter van der)

337. Een St. Hieronimus in de woestijn, met

zeer veel bijwerk.

-* Fa WERFF



WERF F (Pieter van der)

N?.3s 8. Twee bevallige Meisjes welke een klein

itandbeeld met bloemen vertieren.

W E R F F (Pieter van der)

339. De wedergade van het voorgaande. Een

jong Meisje welke het Itandbeeld van

Venus fchijnt na te willen teekenen , ach-»

ter haar itaat een Jongman, haar met

aandacht befchouwende.

WIT (Emanuel de)

340. Een gezigt van een gedeelte der Oude

Kerk te Delft van binnen
, met eenige

figuren.

WIT (Emanuel de)

341.

Een Kerk van binnen te zien, met eeni-

ge figuren.

WIT (Jacob de)

342.

Eene Schilderij met Kindertjes in het

graauvv.

WOU-
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WOUWERMAN (Philip)

N®.343, Een Landfehap met Paarden en figuren.

WOUWERMAN (Philip)

344. In een fchilderachtig Landfehap ziet men

vericheide Heeren^en Vrouwen te Paard,

volgende de Hertenjagt. In het verfchiet

ziet men de overblijffelen van een oud

Kasteel. Eene der fraaifte Kabinetftuk-

jes van dezen Meester.

WOUWERMAN (Philip)

345. Een gevecht van Paardenvolk. In het

verfchiet is men bezig met het plunderen

van een Dorp.

WOUWERMAN (Philip)

'346. Een gevecht van Ruiterij. In het ver-

fchiet ziet men een’ Molen welke in de

brand ftaat.

*

WOUWERMAN (Philip)

347. Een Landfehap en Veldgezigt met ver-

fcheide figuren , paarden en bijwerk.

WOUWERMAN (Philip)

548- Eene Rijfchool , met eene menigte figu-

ren en paarden.

Fs WOU-



WOUWERMAN (Philip)

N°. 349. Een zeer aangenaam Landfcliapje , in

den besten ilijl van dezen beroemden

Meester, met eene menigte figuren,

WOUWERMAN (Philip)

350. In een bergachtig Eandfchap ziet men

op den tweeden grond een beladen Kar

met een figuur , voor de Kar een wit

ontfpannen Paard, daar nevens een bruin

Paard, aan den kop vast gehouden wor-

dende door een’ Smids Jongen, terwijl

een ander eeu achterbeen bij den hoef

opligt om hetzelve te beflaan ; wat ver-

der ziet men den Smid , bezig met het
e

hoefijzer te gloeijen ; eene zittende Vrouw

daar nevens en eenig bijwerk. Op den

voorgrond ligt een rustende Hond , ter

regter zijde op den tweeden grond ziet

men een Man, gezeten op een beladen

Paard, vergezeld van twee figuren en

een’ Hond. Een rond Gebouw, eene

Brug en Doornen , doen zich op tegens

eene fehilderachtige lucht, en geven het

algemeen effect aan al de voorwerpen.

WOU-
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WOUWERMAN (Philip)

N°.35ï. Op den voorgrond ziet men een grgs

Paard, hetwelk door een’ Stalknecht,

zittende op een bruin drinkend Paard,

naar het water geleid wordt. Het eerst-

gemelde Paard Haat achteruit naar een’

Jongen die het fchijnt te jagen ; verders

ziet men in het water nog een’ Man op

een wit-bruin bont Paard, nog eenige

andere Paarden, eene menigte figuren aan

eene Brug, en in het verfchiet eenige

oude fchilderachtige Gebouwen.

WOUWERMAN (Philip)

352. Dit beroemde ftukje is bekend onderden

naam van de Reigerjagt. Op den voor-

grond ziet men drie Heeren en eene

Vrouw te Paard , vergezeld van een* Be-

dietide en Honden. Den tweeden grond

is mede verrijkt met het verder gevolg

tot eene Reigerjagt behoorende. Hetver-

fcbiet doorfneden met eene Rivier, ein-

digt in aangenaam gebergte, dat zich

met de rijk bewolkte lucht vereenigt.

Dit Schilderij behoorde mede eertijds tot

het Kabinet van den Plertog de Choifeul,

en de Prent van hetzelve is in die be-

kende verzameling te vinden*

F 4 wou<
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W O UW E RM A N (Philip)

N°. 353. Een der twee bekende en beroemde (luk-

ken van dezen grooten Meester : het (lelt

voor de overrompeling en plundering van

een Dorp , doch in hetwelkc de Boeren

meester zijn , en zegepralen over het

krijgsvolk j ingevolge hiervan vertoont

zich op den voorgrond een’ Officier,

halverlijf geheel uitgekleed, en de han-

den op den rug gebonden, terwijl een

Boer, in eene belpotrende houding, des

Officiers montering aan heeft ; benevens

hem liaan nog twee fnaakfche Boeren

;

eenen doodleggenden Officier worden de

kleederen uitgetrokken ; hierbij Haat een

gezadeld wit getijgerd Paard, en eenige

vale en bruine Paarden , van welke laat-

fle kleur er een dood op den grond ligt.

Ter zijde van dit alles wordt een Mili-

tair, door eenige Boeren met geweld

weggevoerd, en een tweeden nog te

Paard zittende overmeesterd. Op den

tweeden grond ziet men vcrfcheide fcher-

mutfelingen : overal wordt het krijgsvolk

verjaagt , en ziet men hen met allen

fpoed vlugten. In het verfchiet bij het

Dorp , ziet men veel beweging en aller-

lei moedwil , welke de Boeren tegens het

Krijgsvolk plegen.

WOU-
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WOUWERMAN (P.)

N°.354. Een Boerengehucht, voor hetwelke een

hevig gevecht van Boeren. Sommige der

Boerinnen trachten de Boeren te fc hei-

den , terwijl anderen vlugten. Op den

tweeden grond ziet men drie Paarden

,

en verder op eenige Kermis Kramen.

WOUW E R M AN (door of in de

manier van P.)

355. Een gevecht van Ruiters en in het ver-

fciiiet eene belegerde Stad.

WIJNANTS (Jan)

356. Op den voorgrond van dit zeer aange-

naam en duinachtig Landfchap, ziet men

twee Jagers met eenige Honden. Ter

zijde loopt een weg met geboomte waar-

op nog een Jager; verder op ziet men

een’ Veehoeder met eenige Beesten, waar

achter een zeer uitgeftrekt berg- en boom-

rijk verfchiet. De figuren zijn gefchilderd

door Adriaan van den Velde.

WIJNANTS (Jan)

357 Een zeer fraai boomrijk en duinachtig

Landfchap , met Koeijen , Schapen en

figuren . zijnde de laatstgemelde gefchil-

derd door Adriaan van den Velde.
%

F 5 WIJ.



WIJNANTS (Jan)

^.358. In een zeer boomrijk Landfchap , bij een*

opgaanden weg, vertoont zich eene Boe-

renwoning van metfelfteenen gebouwd

;

een Boer ligt over de deur. Verder ziet

men eene Vrouw en Kind. Dit fraaije

il tikje is zeer natuurlijk , en buiten de

gewone manier van dezen Meester.

z.

ZACHTLEVEN (Herman)

359. Eeu Rhijngezigt met eene menigte Vaar-

tuigen en figuren.

ZACHTLEVEN (Herman)

360. Een dito zijnde de wedergade van het

voorgaande. Men ziet ter zijde van de

Rivier eene Markt met eene menigte

figuren.

ZACHTLEVEN (Herman)

36!. Een zeer fraai Rhijngezigtje. Op den

voorgrond aan den oever ziet men eene

Boerenwoning, met eene menigte Vaar-

tuigen en figuren, en een zeer rijk berg-

achtig verfchiet.

ZORG
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ZORG (Hendrik Maartensz)

N°.3 62. Eene Keuken, waarin eene Keukenmeid,

met eenige Groenten en Eetwaren.

ONBEKENDE MEESTERS.363.

Prins Maurits van Oranje te paard, met

een’ zijner Generaals •, in het verfchiet

eene belegerde Stad.

364. Twee fluks zijnde de Portraiten van Vrouw

Jacoba van Eeijeren en Heer Frank van

Borsfelen ; herkomende uit den Huize

Teilingen.

365. Twee (tukjes oude Portraitjes van Char-

lemagne en deszelfs Gemalinne.

360. Het Portrait van Bernardus Prevostius ,

llemonflrantsch Predikant.

367. Het Portrait van Dirk Volkertsz.Koornhert.

36S.Het Portrait van Kenou Hasfelaar, met

dit bijfchrift

;

„K. H, ziet hier een Vrouw, genaamd

„ Kenou , vroom als een man : die tal-

„ dertijt vromelijk bellrijt , den Spaan»

„fen Tiran. Atatis 47. 1573.

369. Het Portrait van GraafAdolph vanNasfau,

370. Twee fluks zijnde de Portraiten van de

Graven van Egmond en Hoorn , volgens

Uet gefchrift het welk achter op een der-

2el«



ONBEKENDE MEESTERS.

zelve geplaatst is , naraenlijk
: „ Deze

„twee Portraitten zijn de Graven van

„Egraond en Hoorn, komen van we-

„ gens J. L. Trip en Vrouwe A. W.
„ Trip

, geboren van Limburg Stiruin, zijn-

„ de oorfpronkelijk uit het Huis van de

„ Graven van Limburg Stirum ; vcrzon-

„ den van Breda naar ’s Hage aan het

„Nationaal Cabinet den 14 Junij 1805.”

N°.37i. HetPortrait van den Graaf van Leicester.

372. Het Portrait van Gaspar de Coligny,

Admiraal van Frankrijk.

373. HetPortrait van Graaf Adolph van Nasfau.

374. Het Portrait van een’ Prins, uit den

Huize van Nasfau.

375. Her Portrait van den Heer van Kesfél.

376. HetPortrait van den Kolonel Henderfon.

377. Het Portrait van Gaston de Foix.

37S. HetPortrait van ’s Lands Advocaat Buis.

379. Het Portrait van Graaf Jan van Nasfau.

380. Het Portrait van Graaf Lodevvijk van

Nasfau.

38 1. Het Portrait vanGraaf Hendrik van Nasfau.

382. Het Portrait van den Hee£ Smelfiti.

383.

HetPortrait van den Heer Bethune.

384. Het Portrait van den Kolonel Broek.

385. HetPortrait van denKolonelWijtenHoghe.

386. HetPortrait van Graaf Jan van Nasfau.

N°. 387.
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ONBEKENDE MEESTERS,

N0
. 387. HetPortrait van Graaf Albcrt van Nasfau*

388. Een onbekend Portrait.

389. Een onbekend Portrait.

390. Een geboetfeerd Portrait van den Luite-

nant Admiraal Pieter Pietersz. Hein.

391. Plet Portrait van Amelia van Solms,

Prinfesfe Weduw van Prins Fredrik Hen-

drik van Oranje.

392. Het Portrait van den Vice - Admiraal

Witte Korneliszoon de Witte.

393. Het Zoontje van den Luitenant Admi-

raal Aart van Nes.

394. Plet Portrait van den Komtnandant, wel-

ke Breda door middel van een Turffchip

veroverd heeft , met dit bijfchrift

:

„ Breda a fervitute Plispana Vindicata

„4 Maart 1590.”

395. Plet Portrait van de Prinfesfe van Solms,

Weduw van den Maarfchalk Jan Wol-

phaart van Bredcrode.

396. Plet Portrait 'van D. Rijngref.

397. Plet Portrait van den Pleer Chatillon

,

Maarfchalk van Frankrijk.

398. Plet Portrait van Graaf Plendrik vanNasfau.

399. Plet Portrait van den ouden Graaf Phi-

lips van Plolack.

400. Plet Portrait van GraafPhilips vanNasfa”.

401. Plet Portrait van den Kolonel de Veer.

N Q
. 402.



ONBEKENDE MEESTERS.

N 0»4O2.IIet Portrait van Graaf Philips Ernst

van Holack.

403. HetPortrait vanGraafLodewijk vanNasfau.

404. Met Portrait van Graaf Ernest van Nasfau.

405. HetPortrait van Prins Willem den iften

van Oranje.

406. Het Portrait van Prins Manrits van Oranje,

407. Het Portrait van Prins Fredrik Hendrik

van Oranje.

408. Het Portrait van Prins Willem den aden

van Oranje,

409.

Het Kinder- Portrait van Korting Willem

den 3'ien.

410. Het Portrait van Philips Willem , Prins

van Oranje.

411. Het Portrait van Justinus van Nasfan.

412. Het Portrait van Graaf Willem L ode-

wijk van Nasfau.

413. Het Portrait van Graaf Willem Fredrik

van Nasfau.

414. Het Portrait van denAdmirant vanArragon.

415. HetPortrait van denMarquis de Spinola.

416. Twee Ituks onbekende Portraiten van de

Familie van Nasfau.

417. Het Portrait van Graaf Ernst Cafimir

van Nasfau.

418. HetPortrait van Graaf Adolph van Nasfau.

N*. 419.
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ONBEKENDE MEESTERS.

N°. 419. Het Portrait van den Heer Viles , Maar»-

ie h alk van Frankrijk.

420. Het Portrait van den Heer de Temple*

421. Het Portrait van den Heer Holitiu.

422. Het Portrait van den Heer de Hama.

423. Het Portrait van Willem , Graaf van

Naslau Catzenelbogen.

424. Het Portrait van Johan , Graaf van Nas-

fau Catzenelbogen.

425. Het Portrait van Adolph, Graaf van

Nasfau Catzenelbogen.

426. Het Portrait van George Fredrik, Graaf

van Nasfau Catzenelbogen.

427. Het Portrait van Johan , Graaf van Nas-

fau Catzenelbogen.

428. Het Portrait van Philip, Graaf van Nas-

fau Catzenelbogen.

429. Het Portrait van Lodewijk, Graaf van

Nasfau Catzenelbogen.

430. Het Portrait van Johan, Graaf van

Nasfau Catzenelbogen.

431. Vier Portraiten levensgrootte van Graaf

Lodewijk , Graaf Jan , Graaf Adolph

en Graaf Hendrik van Nasfau.

432. Het Portrait levensgrootte van Graaf

Ernst Cafimir van Nasfau.

433. Het Portrait levensgrootte van Graaf

Hendrik Cafimir van Nasfau.

NQ
. 434
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ONBEKENDE MEESTERS

K°.434. Het Portrait van Graaf Ernst Cafimir

van Nasfau.

* 435. Het Portrait van Sophia Hedwig van

Brunswijk, Gemaliune van Graaf Ernst

Cafimir van Nasfau.

43Ö.Een Altaarftuk, gevonden aan boord

van het Spaansch Adrairaalfchip van de

Zilver* Vloot, genomen door den Luite-

nant Admiraal Pieter Pietersz. Hein.

437. Een Historieftuk. Aan het Koninklijk

Miifeum aangeboden door den Komman-

deur Baron van Spaen van Biljoen en

door den Koning aangenomen.

438. Eene Heilige Familie. Aan het Ko-

ninklijk Mufeum aangeboden door den

Kommandeur, Baron van Spaen van Bil-

joen en door den Koning aangenomen.

439.

Een Historieftuk, verbeeldende de Ou-

derliefde ;
zijnde de Dochter , welke ha-

ren Vader voedfel verfchaft in de gevan-

genis. Aan het Koninklijk Mufeum aan-

geboden door den Kommandeur Baron

van Spaen van Biljoen, en door den

Koning aangenomen.

440. Twee fpelende Kindertjes.

441. Een klein Portraitje van Fredrik, Ko-

ning van Bohemen.

Nö
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ONBEKENDE MEESTERS.

Nrt.442.De Poftraitjes van den Luitenant AdmU
raai de Ruiter en Familie.

443. Twee Portraitjes, zijnde Prins Maurits

van Oranje en Joan van Oldenbarneveld,

met de pen op Ivoor geteekend.

444. Twee Portraitjes, zijnde Joan en Cornc-

lis de Wit , met de pen op Ivoor ge*

teekend.

G OUD*



OUDHEDEN t

E N

RARITEITEN.

m-'V%/m. %/*

N°.445. De zoogenaamde Bol van de Unie ,

zijnde een houten Bol , waarin de mees-

te Edelen, verbonden tegen den Hertog

van Alva en de Spaanfche lnquifitie

,

een’ fpijker gellagen hebben.

446. De zoogenaamde Geuzen Beker , welke

gebruikt werd op de gastmalen der

verbonden Edelen.

447. Een zilveren Bekertje zijnde het zooge-

naamde Geuzen Napje.

44F.Een zilveren Lampet en Schotel, zijnde

de eerstgemelde gevonden in de Kajuit van

den Spaanfchen Admiraal, bij het nemen

der Zilvervloot , door den Luitenant Admi-

raal Pieter Pietersz. Hein ; waarna de Scho-

tel er naderhand bij is vereerd geworden ,

door de Bewindhebberen der geoctroijeerde

West-Indifche Compagnie ter Kamer van

deMaze, Av
. 1684, zijnde de Heeren

:

Die-



Diederik Hoeu ft.

Hugo ’s Gravefande,

Jean de Mey.

ArentMuys vanfïoly.

Francois Poppe.

Adriaan Fyck en

Adriaan Boon,

van wien de Wapens en namen , op den

Schotel gedreven en gegraveerd zijn.

N°„549. Een Drinkglas , bijna twaalf honderd

jaren oud, waaronder op den bodem ge-

fchreven Haat

:

„Als diesz Glas war alt Taufent jahr

9 , Es PfaltzgrafFLudwigPhilipszen verehret war. 1643.”

hetzelve berustte eertijds op het Oranje-

woud in Friesland.

450. Twee Sabels (waarvan de eene een zil-

veren vergulde Turklche) en een Rotting

van den Luitenant Admiraal Michiel

Adriaansz. de Ruiter.

451. De Rotting van den Luitenant Admiraal

Marten Harpertsz. Tromp.

452. Twee Sabels, welke gediend hebben bij

debegrafenisfen van de Luitenants Admira-

len Marten Harpertsz. en Kornelis Tromp.

453. De Donderbus van den Luitenant Admi-

raal Tromp.

454. Zes onderfcheidene Jacoba’s Kruikjes

,

gevonden in den Vijver van het Grafe-

lijk Jagthuis Teilingen , bij Sasfenheim.

455.

Het Harnas van den Luitenant Admiraal

Pieter Pietersz. Hein.

G 2 N°. 456.
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N0.456.Het Harnas van den Luitenant Admi-

raal Tromp.

457. Vier zeer zware Scheepsgeweren of

Draaibasfen van den Luitenant Admiraal

Michiel Adriaansz. de Ruiter.
458.

Een zeer fraai verguld en met zilver ver-

lierd Rukje kanon met al deszelfs toe-

behooren
, vereerd aan den Luitenant

Admiraal Michiel Adriaansz. de Ruiter.

459.

Een zeer fraai Ruk Kanon, van binnen

zeer kunstig fpiraalsgewijze geboord

,

met al deszelfs toebehooren.

46c.Een klein brons Standbeeld van Fredrik

den Grooten , Koning van Pruisfen , te

paard, op een zwart marmeren voetRuk.

461.

Een klein wit porceleine Borstbeeld van

Fredrik den Grooten , Koning van Pruisfen.

462.

Een klein marmeren Basreliëf met het

Borstbeeld van Fredrik den Grooten

,

Koning van Pruisfen.

463.

Een groot marmeren Borstbeeld van Fredrik

Wilhelm denTweeden,KoningvanPruisfen.

464. De LeuningRoel van Vrouw Jacoba van

Beijeren ,
gevonden op het Graielijk

Jagthuis Teilingen bij Sasfenhtim.

465.

De LeuningRoel uit de Gevangenis van

Joan van Oldenbarneveld , uit het oude

Hof van Holland in den Haag,

466.

Een groot marmeren Borstbeeld van Ju-

lia. Aau het KoninklijkMufeum aangeboden

door



IOI

door den Komroandeur Baron van Spaen

v.Biljoen,en door den Koning aangenomen.

Nf.467.Een klein antiek marmeren Standbeeld van

Venus. Aan het Koninklijk Mufeiun aange-

boden door denKommandeurBaron v.Spaen

v. BiIjoen,en door den Koning aangenomen.

468. Lippens Daktyliothek of verzameling van

afgietfels der fraai de antieke gefnedene

Steenen uit de voornaamlle Mufeums in

Europa, wederom uitgegeven door G.

B. Rabenftein te Dresden , met de be-

fchrijviugen , in 3 deelen.

469.

Verzameling van 1238 afgietfels van antieke

Steenen, zijnde bijna hetzelfde als het voor-

gaande van G. B. Rabenftein te Dresden.

470.

Verzameling van 80 afgietfels der be-

roenidfte Perfonen van Griekenland , van

G. B. Rabenftein te Dresden.

471. Verzameling van 109 afgietfels der voor-

naamfte Perfonen uit de Romeinfche Hi-

ftorie, van G. B. Rabenftein te Dresden.

472.

Verzameling van 250 afgietfels, meestal

naar het antieke , betrekkelijk den Eer-

dienst en de Offerande aan Priapus.

473. Verzameling van afgietfels van de gegra-

veerde Steenen en Caméen , berustende

in het Kabinet van de Keizerlijke Biblio-

theek te Parijs met de befchrijvingen.

474-Eene zeer fraaije moderne gefnedene Onyx.

G 3 N°. 475 -
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iN°.475-®en Hörologie waarvan het wetk meest-

al van Ivoor gemaakt is.476.

Verzameling van 253 gefnedenc Steenen

door den vermaarden Neurenberglchen

Graveur Dorfche gefneden , zijnde de

Beeldtenisfen van alle de Pauzen tot aan

Clemens den i2den. Deze verzameling

(gelijk ook die der 5 volgende Nommers)

is door den Heer de Vaijnes van Brakel,

Luitenant Colonel, de Heer Siccama»

Wethouder der Stad Groningen
, Jonk-

\

vrouwe M. H. Eijtelwijn en den Heer

Bouricius , Schepen der Stad Arnhem

,

als gezamenlijke Erfgenamen van den

Heer J. F. Eijtelwein aan het Konink--

lijk Mufeum aangeboden, en door den

Koning aangenomen.

477. Verzameling van de opvolging der Ko«

ningen van Frankrijk, tot aan Lodevvijk

den igdeiu

478. Verzameling van de opvolging der Do-

ge’s van Venetie.

479. Verzameling der Vprften uit het Huis

van Beijeren,

480. Verzameling der Vorften uit het Huis

van Habsburg.

481. De afbeeldfels van een’ Vorst en vier

Vorltinnen uit het Huis van Brunswijk

Lunenburg,

482.
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N 0
.482. Een roode aarden Pot gevonden onder

het Valkhof te Nijmegen.

483. Eenige Stukken roode Steenen met cij-

fers daarop, zijnde gevonden in de be-

graafplaatfen der Romeinen.

484. Een Mofaïek Vioerftuk , gevonden op

het eiland Capri in de overblijffelen van

een der Paleizen van Keizer Tiberius.

485. Een kleine albaste Kolom , met een klein

brons Standbeeldje, mede gevonden in

de overblijffelen van een der Paleizen

van Keizer Tiberius te Capri.

486. Een Brons Werktuig dienende tot het

afdrukken van Letters.

487. Eenige Spaanfche en Moorfche Kleeding-

ftukken. Aan het Koninklijk Mufeurn

aangeboden door den Heer A. A. Stra-

tenus. Bibliothecaris Generaal, en door

den Koning aangenomen.

i'S

G 4 OUD.



OUDHEDEN
%

GEVONDEN IN HET DEPARTEMENTDRENTHE
IN DE ZOOGENAAMDE HUNNEBEDDEN:DOOR
DEN HEER J. HOFSTEDE, LANDDROST
VAN GENOEMDE DEPARTEMENT,
AAN HET KONINKLIJK MUSEUM
AANGEBODEN, EN DOOR DEN

KONING AANGENOMEN.

N^.488. Een zoogenaamde Donderbeitel, of Wig,

hebbende waaiTchijnlijk tot eenig gereed-

fchap gediend
,
gevonden onder het flec-

nen Hunnebed of den graf heuvel gele-

gen aan den weg tusfehen Loon en

Taarlo, i§ uur van Asfen.

489. Een dito
,

gevonden te Eext
, 3 uren van

Asfen , onder het fteenen Hunnebed aldaar.

490. Een dito dito , gevonden te Annen
, 3 uren

van Asfen, onder een Hunnebed in het veld.

491.

Een dito dito, mede gevonden in dit

Departement,

492. Een dito dito , gevonden onder een Hunne-

bed niet verre vanEmmcn 7 uren vanAsfen.

493. Een zoogenaamde Donderhatner , zijnde

de eeniglte bekende van die grootte

welke in dit Departement gevonden is

,

opgedolven in 1785 in het veld digt bij

Gasfeite, 3 uren van Asfen. Hebbende

waarfchijnlijk gediend tot een Wapentuig,

gelijk ook tot een - Eer 01 Veldteeken.

N Q
. 404,



N°.494*Een dito fraai gepolijst en zeer net be-

werkt, zijnde de twee welke bekentelijk

van deze foort in dit Departement ge-

vonden is.

495. Een gebrokene dito.

496. Een dido dito.

497. Een Discus of werpfchijf van gebakken

aarde ,
hebbende hoogstwaarfchijnlijk ge-

diend tot een Speeltuig, zijnde met twee

ingedrukten merkteekenen voorzien , ten

einde dezelve onder het fpelen van an-

dere werpfebijven zoude kunnen onder-

fcheiden worden.

493. Een dito van keideen ,
welke men aan

beide zijden heeft beginnen te doorboren.

499.

De Groep of het Gevest van een’ Sabel,

gevonden in een’ Grafheuvel bij Ballo

,

ï uur van Asfen , in het jaar 1789.

500. Een koperen Armring , gevonden ondet^

een’ Grafheuvel te Gieten.

501.

Een dito dito, aldaar gevonden.

502. Een duk van een dito Armring , mede

aldaar gevonden.

503. Eene Urna van blaauwachtige aarde met

Beenderen en Asch
,

gevonden in den

jare 1787, onder een’ Grafheuvel digt

bij het Dorp Zwelo
, 6 uren van Asfen,

zijnde dit de eenigde welke van die kleur

en dat fatfoen , bekentelijk in dit Depar-

tement gevonden is.

G 5 Ne.519.



N*.5o4. Eene Urna mede onder denzelven Heu-

vel en op denzelven tijd gevonden. Deze

Urna was geplaatst in eene grootere Ur-

na , welke bij het uitdelven door de Boe-

ren (bezig zijnde met het maken der weg)

vernield is.

505. Eene Urna met Asch en Beenderen met

figuren bewerkt, gevonden onder het

lteenen Hunnebed tusfchen Loon en

Taarlo.

£06. Eene afgebrokene Urna met Asch en

Beenderen
,

gevonden in 1789 bij Ballo

in den Grafheuvel.

507. Eene Urna gefigureerd om den rand of

het bovenfte gedeelte , gevonden den 81len

van Bloeimaand 1739 tusfchen Anlo en

Zuidlaren
, 3 uren van Asfen.

508. Een dito zeer groote Urna gefigureerd als

voren , mede in dit Departement , waar-

fchijnlijk in den om trek van Eelde (als

zijnde van daar herkom ftig ) gevon-

den.

509. Eene Urna gevonden niet verre van Eel-

de , 3 uren van Asfen.

510. Eene Urna met Asch en Beenderen, in

den omtrek van Ballo, in Ao. 1803 ge-

vonden.

51

1.

Een dito dito, gevonden als voren.

512.

Een dito dito, gevonden als voren.

N°. 513-
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N°.5i3*EeTi dito met twee Oortjes , met Asch

en Beenderen
, gevonden bij Eext in den

jare 1756. Zijnde eene der fraaifte , wel-

ke in dit Departement gevonden is.
514.

Een dito met figuren en twee Oortjes,

als mede met Asch en Beenderen , ge-

vonden den ipden van Grasmaand 1756,

in den Grafheuvel te Eext.

515. Een Kelk of Drinkfchaal, gevonden in

den jare 1757, onder een’ Grafheuvel te

Eext, zijnde het ook mogelijk dat deze

tot eene Lijkbus gediend hebbe , wijl bij

de opgraving in dezelve nog eenige Been-

deren werden gevonden.

516. Een aarden Vaatje in de gedaante van een

Schuitje , gevonden onder het fteenen

Hunnebed, tusfchen Loon en Taarlo.

(Men zie omtrent het gebruik van dit

Schuitje bij het doen van Offeranden,

Tacitus de Merib : Germ
: §. 9 , Hercu-

lem & Martem &c.) Zijnde dit het

eenigfte van dien aard aanwezig.

517. Een aarden Vaatje mede als voren ge-

vonden , hebbende waarfchijnlijk mede bij

het doen van Offeranden gediend.

TEE-



TEEKENINGEN.
N°.5i8 . Afbeeldfels naar het leven van den groo-

ten Titnnr of Tamerlan , en zijne opvol-

gers de Koningen van fndostan
, of His-

pahan , Kolkonda , of Golkonda , Pudgi-

apour, ofVifiapour met derzelver Groot-

Vifirs en Veldoverften, overheerlijk met

goud, zilver en kleuren gefchilderd op

zwaar Chineesch Papier met de namen

en infcriptien in het Arabieseb
, Per-

fiesch en Hollandsch, 49 fluks, nevens

de origineele naamlijst en nadere explica-

tie in het Arabiesch, Perfiesch en Hol-

landsch , en eenen brief gedateerd den

18 Julij 1692 van Hendrick Francken aan

Burgemeester Witfen te Amfterdam ,
uit

wiens heerlijk Kunst Kabinet dit zeer

curieus en uniecq ftuk gekomen is ; ver-

volgens is daar van bezitter geweest de

Heer J. van Buren in den Haag.

519.

Eene Teekening verbeeldende de aanbid-

ding der wijzen uit het Oosten , door

Jan van Eijck eerde uitvinder der Olie-

verw in den jare 1410.

520. Eene Teekening van Alben Altdorfer

zijnde eene Bijbelfche Historie ;
gedaan

tusfehen de jaren 1490 en 1511*

521.

Eene Teekening van George Pens, ge-

daan in het begin der zestiende Eeuw.

TEE-



TEEKENINGEN
AAN HET KONINKLIJK MUSEUM AANGEBO-
DEN DOOR DEN HEER A. A. STRATENUS ,

BIBLIOTHECARIS GENERAAL, EN DOOR
DEN KONING AANGENOMEN.

N*.522. Nephtunus met eene Nymph , door een

onbekend Meester

.

523. Twee Landfchapjes ,
door Idem.

524. De Boodfcliap , door Diepenbeek.

525. Drie gezigteu buiten de Oostpoort te

Rotterdam , door J. de Beijer.

5:6. De Hoogltraat te Rotterdam , door Idem.

527. De Spuipoort te Dordrecht, door IV. Dam\

5 28 . Een lezend Vrouwtj e, door S. Hoog/lraten.

529. Twee Landfchappen met rood krijt, door

F. Baudain.

530. Twee dito met de Pen , door Bordewijns.

531. De Noordmolen aan de Oostpoort te

Rotterdam , door C. Pronk.

532. Het Admiraliteits Magazijn aan de Oost-

poort te Rotterdam , door Idem.

533. De Westpoort aan het nieuwe hoofd te

Rotterdam , door Idem.

534. Twee Portraiten, door G. Schalken

.

535. Een dito grooter, door Idem.

536. Een Dans van Radianten
,
door IV. Hoedt.

N°- 537*



N°.537* Een Landfchap met een Os , door W.
Hoedt.

538. Een Mans Portrait, door W.Vaillant.

539. Een Vrouwe Portrait, door Idem.

540. Het Portrait van A. ter Westen , Hof*

fchilder van zijne Majefteit den Koning

van Pruisfen. door A. ter Westen.

541. De Tijd brengt de Waarheid aan den

Dag, door Idem.

542. De wapenen van Hercules ten Hemel

gevoerd , door Idem.

543. Calistro doorjupiter overvallen,Aootldem.

544. De Liefde en Eendragt omhelzen elkan-

deren, door Idem.

545. De voorzigtigheid laat Hercules in den

Spiegel der deugd en dapperheid zien

,

door Idem.

546.

Een onbekend Sujet, door Idem.

547.

Een Heilige, door M. de Hos.

548. Een arcadisch Landfchap, met rood krijt,

door Meijering.

549. Een Landfchap , met kleuren , door Aart-

man.

550. Zes Landfchapjes , door J. van Goijen.

551. Een Zeegezigtje, door Idem.

552. Een Riviergezigtje , door Idem.

553. Twee Landfchapjes, met zwart krijt,

door Hondius.

5-54. Twee Landfchapjes. met potlood, door

Water100.

N°. 555-
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Na.555* Een Wintergezigt , door A. Cuijp.556.

Een gezigt op eene Stad, door Idem.

557. Een Landfchap , door J . Both.

558. Een Academiebeeld op blaauw Papier s

door Duval.
559.

Een dito dito; door J. de Wit.

560. Eene Buste op een* Pedeftal metKindert-

jes, door Idem.

561 De Schikgodinnen, door Idem.

5Ó2. Vreugdebedrijven in A°. 1701, wegens

de overwinning op de Spaanfche Vloot

in Vigos, door C Dufart.

563. Een Schilder en een Wijsgeer in eene

Studeerkamer , door Idem.

564. De dronke Liedjeszangers, door C. Bega,

565.

Eene Schets, verbeeldende Jupiter en

Mercurius aan den Maaltijd
, door Rem-

brand van Rhijn,

566. Hagar , affeheid nemende van Abraham,

door Idem.

567. Eene zeer fraaije Teekening met de Pen op

perkament , verbeeldende een Waarzeg-

ger
,

(in een ovaal ,) door IV. de Heer.

568. Eene zeer fraaije Teekening met de Pen op

perkament, voorftellende een Mans beeld

ten voeten uit
; in het verfchiet eene Fon-

tein de Dood voorftellende, door Idem.
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