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TITELPRINT.
DEKoNSTGODEs vcrvoert door yver

Verbeek de Konflzucht van den Schryver
Die zig geen moeite en vlyt ontzag

;

Om naam en roem der Konftenaren ^

Die door den tyd verduiftert waren
^

Op nieus te ftellen in den dag :

Noch dit de Leerjeugt konde weig'ren

Die op hun fpoor ten Konftberg fteig'rcn.

Men ziet haar driftvuur aangefteken.

Den fnellen Tyd zyn feizfteng breken

En wederhouden in zyn loop

,

En zynen vluggen gang beteug'len

,

Door 't fnuiken van zyn' fnelle vleug'len.

De Beelteniflen over hoop
Geworpen worden , voor het kaagen
Der wormen, ruftig wech gedragen;

Op dat de Kunftjeugt die mocht fieren

,

Met palm , en groenende Laurieren

,

Of voerenze op naar d'Eeuwiglieit.

Dan mag de Nyd haar gal uitbraken.

De blinde onwetenheit dit wraken

,

Haar is een vafte glans bereit.

Daar ^y voorheen gedaalt in 't duifter ^

Steets pralen met vernieuden luifter.
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Aan de

BEMINNAARS
Van de

SCHILDERKONST, KONST-
OEFFENAARS en LEERLINGEN.

MECENATEN van dc Kunft,
Konftaankwekers door wier gunft

Kunft en Konftenaren leven

:

Koefteraars van dezen fchat,

Die een dierbaar goet bevat

Dat die oefFening komt geven.
Daar zy levend in 't verftant,

't Recht begryp der dingen plant

:

Vond uw Konftgenegen oog,
Als het wikte , of als het woog

,

In een Konftwerk naar de Reden
Vergenoegen ; daar 't penceel

Met Natuur ftryt op 't Tafreel

,

En des Hemels wonderheden

In de Schepfelen verfpreit.

Ziet door 't Konftpenceel verbreit j

Gy hebt meerder reden thans

,

Nu dit werd des nyv'ren Mans
U een oegft van Tafereelen

,

Daar des makers geeft in fpeelt

Door zyn pen aan u verheelt

;

Om uw zucht hier door te ftreelen

,

Daar een yder voort gebracht

Scaat te pronk in volle kracht.

* 3 KOKSTE^



KoNSTENA ARS die moeite en zweet
Daaglyks aan uw werk befleet

Om uw Kond in top te (lieren
;

Hier verfchynen op een Ry
Konflenaren zy aan zy

In hun Beeltnis, met Laurieren

Van onwelkb ren roem op 't hooft

,

Die noch Tyd , noch Wangunit rooft.

Dit moet u een fpoor zyn , om
In vrou Pallas Heyh'gdom

Daar nooit vadzige aterhngen

Maar het yvVig echte krooft,

Door dat yvervuur gerooft

Met gerekten hals indringen
;

Daar de Weldaad van haar troon

Reikt aan elk verdienden loon.

Klimt den Konllberg ruflig op

,

In uw yver. Op den top

Staan de blinkende Laurieren

;

Die door moeite en zweet gerooft,

Na verloop van tydt het hooft

Van den overwinnaar fieren.

Vefligt hier op uwe hoop.

Kunft is maar voor zweet te koop.

En gy K o N s T j E u G T die het zoet

Van de Konflvrucht fmaakt, hou moet.

Valt die vrucht zomwyl wat bitter

In 't verkrygen zwicht maar niet

;

Niemant kryg' hier aan verdriet,

Zoo hy worden wil bezitter

Van zyn oogwit en zyn wenfch

,

't Doelwit van den veegen menfch.
Span



Span den boog van uw verflant,

Val met onvermoeide hant

,

Steeds aan 't werk met luft en yver.

Op het fpoor en voorbeeJt van
Menig braaf en wakker man,

In de Künfl ; die van den fchryver

Wort op zyn Tooneel vertoont,
^ En met eer m roem bekroont.

D'een verftrekt een baak in Zee:

D'ander wyft een goede ree,

Daar zy volgen deen na d'ander

Op den ScHouBURG kleen en groot

,

Yder by zyn Jaargenoot,

Op het voorbeelt van van Mander:
Daar verhaalt word wie door kunft

Drongen in der Vorften gunft.

Hebt gy zucht en wetensluft?

Elk tooneel is toe geruft

TulTchen 't fpel y in ftee van Reyen,
Met vertogen die 't verflant

Zeker leiden met de hand.

En ten fleylen konflberg leien ,

Op een gladde en efFen baan.

Door den Leidsman eerfl begaan.

Zyt g'een onbedreveling

In des waerelts wifTeling

In den Schouburg zult gy Jeeren,

Hoe gy u op 's waerelts vloed

Dragen moet in tegenfpoed:

En uw driften zult beheeren.

Als u 't luk gelyk een bal

Toerolt, denk , 't is 't los geval.

* 4 Laat



Laat geen luiaardy of waan
Door gewoonte u kleven aan.

Laat uw leidftar niet ontglippen

Uit het oog in volle zee

Daar gy dobbert naar de ree.

Myd dees twee gevreesde klippen

Daar gy fchipbreuk lyden kont

En uw lioop zien gaan te gront.

Die zig in zyn eigen oog
Kleen verbeeld zig nooit bedroog

:

Maar die te ydel zig vermeten
Konfl en leyding te verdaan

,

Zullen als 't 'er komt op aan

Schand'lyk toonen niets te weten.

Al wie zig op waan betrout

Op te zwakken grontfleun bout,

Gader als de nyvre By

,

Uit deez' letterlekkerny

Voorraad voor de Wintertyden

:

Of gelyk de Mieren doen,

In het prilfte van 't faizoen.

Wil geen moeite of arbeit myden

,

Voor gy hebt de nuttigheit

Tot uw voordeel opgeleit.

Al doende Leert
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GROOTEN SCHOUBURGH
DER

SCHILDEREN
E N

SCHILDERESSEN,
Gefticht door den Kunftryken Heer

ARNOLD HOUBRAKEN.

O Schilderleerling y dien de bant

Des meefters leit^ om uw verflant

Tejcherpeuy en de kunjl te leeren ^

Die d'edele Natuur braveren

En ^wezens jlellen kan in 7 licht ,

Tot lujl en voedfel van 't gezicht :

ó Schilderleerling, lees de bladen

,

W^aar in gy ziet de brave daden

Der Kunjienaren , hier genaemt

,

En al de werrelt door befaemt.

Hier Jlaan voor u verbeelt naar V leven,

En door de nyvre pen befchreven

De Schilderhelden, welker naam
Heeft flofgegeven aan de Faam.
Hier ziet men Rubbens en van Dyken
Met hunne tafereelen pryken,
In Vorflenhoven hoog ge eert

,

Daar hun geen haat ofwangunfl deert

,



Hoe wrokkende y hoe zeer verbolgen^

Men ziet , hoe later geeften volgen

Op dien doorluchten heldendraf.

Hun naam verydelt doot en graf^
Mn leeft in weerwil 'van de tyen.

Hier maken ern/l en boerteryen

Een mengeling van zuur en zoet ,

Tot een verpozing voor 7 gemoedt ,

Dat zich vermeit in V een en 7 ander.

Dus hout HouBiiAKE^ 'tJpoor van Mander >

En van Sandrart, en van de By,
En fcbaft ons keur van lekkerny.

Ook geeft hy lejjen waart te hooren,

Voor dien de Kunft heeft uitgekoren

Tot haren lieven voejierling.

Die voedfel van haar hant ontfing.

Maar hoe zyn veder is te loven y

Nogh gaat baar zyn penceel te boven.

D. VAN HoOGSTRATENo;

D E







D E

GROOTE SCHOUBURGH
Der

NEDERLANTSCHE

KONSTSCHILDERS
En

SCHILDERESSEN.
[S al van oudts af in gebruik ge^
' weeft , dat men de Beelteniflen

van Mannen , die in Wetenfchap-
pen en Konden boven het ge-

meene Volk uitftaken , in marmer
'of metaal heeft opgerecht, om der

zeiver gedachtenifle onuitwiflelyk te maken : hun^
ne namen , en bedryven op duurzaam Perkament,
tegens den verOindenden tyd geboekt : en hunne
Afbeeltzels op Tafereelen gemaalt, opgehangen;
op dat die den Nakomelingen , tot verwonderin-

ge, en fpoor tot navolginge verftrekken zouden.

De waarheit van ditgezeide is zoo zonneklaar,

dat niemant daar bewys toe vorderen zal: noch
ook der Edele Schilderkonft, vergeleken met de
Beelthouwery en Schryfkonft, daar omtrent den
voorrang betwiflen

;
wyl zy boven dien Beelte-

niffen en andere dingen der zichtbare natuur ,

met zulk een levendigen zwier
,
natuurlyke koleur

,

en gevolglyk met onvergelykelyk meerder vol-

I. Deel. A maakt-



2 SCHOUBURGH DER
maaktheit, endaar al het andere maar als dootverf

by te gelyken is, weet na te bootzen.

Overzulks is het niet om te verwonderen , dat

de Schilderkonfl in zoo groote achting is ge-

weeft , in die tyden en' plaatzen daar de Weten-
fchappen en Konften het hoofd opftaken , en het

vernuft en de vlyt der deftige Mannen , door eere

,

en belooninge (de ware Voedfters van de zelve)

wierden gefpoort , en opgewakkert. En van hoe

groot eene waardy de Schilderkonft oulings by de

Grieken gefchat is geweeft, blykt uit deze voor-

beelden. Attalus, anderen zeggen , Ptolomeus,

boodt den Konftfchilder Ni ci as voor een zyner

Tafereelen , daar Ulyfles op afgebeelt ftont , 60 Ta-
lenten , dat is zesendertig duizent goude Kroonen,
doch dees weigerde 't zelve te verkoopen ; maar
gaf het Athenen, zyne geboorteftadt, ten ge-

fchenk. Dezelve Attalus gaf voor een ftuk Schil-

dery van Aristides (volgens getuigenis van
Plinius ) 100 Talenten. Ook fchilderde A s c l e-

pioDORus twaalf beelden van Goden , en Mna-
fon gaf hem 300 Minen voor yder der zelve.*

Zelf in later tyd getuigt gemelde Plinius , Dat
jfulius Ccefar van Timomachüs den Byzantiner

heeft laten fchilderen de beelden van JJjax en Mer
dea 5 . o?n in den Tempel van Vmus de Teelfter op-

gehangen te worden^ en hem daar voor betaalt 80
Talenten, Eyndelyk, wat hoogagting men ou-

lings voor de Schilderkonft had , zal uit Deme-
trius blyken. Deze geftoort op die van Rho-
dus, om dat zy een verbond hadden aange-

gaan met zyn vyand Ptolomeus : dat zy ge-

dood

* 3600 Minen zilver voorde 11 Gefchilderde Godebeelden
maaken naar de uitreekening van zommigen 630Q0 gulden.



Schilders en Schilderessen. 3
dood hadden Alcinus den Epiroter , een wakkef
Krygshelt : dat zy een fchip hadden aangehou^

den met een ryke lading, hemvanzyn Huisvrouw
Phila toegezonden , en het zelve aan Ptolomeus
verzonden ; kwam met zyn krygsmacht voor die

veiling, met voornemen om dezelvedoor vuur en
zwaard te verwoeften. W at gebeurt'er ? de bele-

gerden zenden gezanten , om hem te fmeeken , dat

hy niet hen , die misdaan en fulks verdient hadden

,

wilde verfchoonen , maar alleen een Konflftuk van
Jalchus: om welk op te maken ,Protogenes
van Caunus bezig was. Demetrius belufl^ gaat

dit Konfhftuk bezien , en wort zoodanig door het

verwonderlyk Tafereel bewogen , dat hy zyn voor*
nemen flaakt. Zie Phitarchns in 't leven van De*
tnetrius. Hierom zietmen ook dat de beruchtfle

Schryvers onder de Grieken , en Latynen de Schil*

derkonfl: hoog verheven , en daar van met groot-

ten roem gefchreven hebben.

Maar wat hunne Konftwerken, als ook de
Boeken die men zeit dat Antigonus, Pro-
TOGENES, ThEOPHANES, EuPHRANOR,
Xenocrates en Apelles, over de Schil*

derkonfl (deze droeg zyn boek op aan zynen leer-

ling Perfeus) gefchreven hebben aanbelangt, daar

mede is 't als met vele hunner Filofofen gelegen

,

daar men alleen van weet , dat zy boeken van hun-

ne geleertheit en wetenfchappen gefchreven heb-

ben , maar dat zy zamendoor den alles verflinden-

den tyd vernielt zyn : zynde niet als de roem hunner

Konftwerken , en Geleerde fchriften de vergeten-

heit ontvlugt.

Gelukkiger zyn de Italianen dan de Grieken
om dat hunne boeken, die zy over de Schilder-

konft, en 't leven der Schilderen gefchreven heb-

A 2 ben,



4 SCHOUBURGH DER
ben, 't bederf destytsontworftelt, noch in wezen

zyn ; als daar zyn de fchriften van den Ridder Georgio

Vafari^ deze heeft gefchreven tot het jaar 1567 y

en zig daar in van de aanteekeningen vmLaiirens

Giberti , Dominico Girlandai , en van den grooten

Urb YN bedient. Als mede van Giov. Baglione

,

welke fchryft tot den Jare 1 642 ,
zynde een vervolg

op Vafari. Carlo Rudolf heeft mede een Boek ge-

fchreven van de Konftfchilders , maar deze han-

deld alleen van de Venetianen. Leonard da Vinei ^

van de Schilderkonfl in 't Italiaans , met een lange

Voorrede van Rafael du Frefno , Giov. Paoïo Lo-

mazzo van de Proportie of Lichaamsmeting. Maar
dit kan tot ons oogmerk niet dienen , noch ook

Francifcus Junius^ hoewel ik 't zyner roem zeg-

fen moet , dat een wonderbare zucht , en geneigt-

eit tot de Kond zyn boezem bezeten heeft , ter-

wyl hy zig die onnavolgelyke moeite om alles dat

tot lof, en bevorderinge van deKonllnoodig iste

weten, uit d'akeligeoutheit op te delven niet heeft

ontzien, maar loffelyk uitgevoert, en de Konft

een Kroon op 't hooft geftelt , welker luifler de

nyd , tyd en onwetenheit niet zullen verduifteren

;

en dus zyn oogwit bereikt.

Na hem heeft . Karel van Mander de
pen opgevat , en de leerleflen der Konft niet al-

leen in Vaarzen befchreven , maar is ook d eerfte

geweeft, die de gedagtenifle der Nederlandfche

Konflfchilderen (op dat dieniet in 't grafder ver-

getenheid gefmoord wierden ) ten voorbedde der

nakomelingen geboekt heefr.

Een geruimen tyd daar na heeft Kornelis de
BiE, van Lier, het zwaart op gevat, maar wel

meeft voor de glory zyner Landslieden gefchermt,

en zig weinig aan de Hollandfche Konfcfchilders

laten
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laten gelegen leggen. Ook zyn er na dien tyd

Franfche Schryvers geweefl: , als /Indre Fekbien ,

Florent, Ie Comte ^ en Du File ^ die het levensbe-

dryf van fommige der voornaamfle Nederlandfche
Konftfchilders befchreven, en my noch al in din-

gen die duifier waren licht gegeven hebben.

Maar meerder dienft heb ik uit dat koftelyke werk
S)c 2:eutfc()e2(cat)cmic t)an3üac()ini m\\ é)a\\lmt I

mtf ©tortaii/ Jgiocf)-§urffl. cpfa{|-SReu6ur3tfc()Crt

j?a^t; konnen trekken. Dit werk befchryft de Konft
en KonftoefFenaars van hun eerften aanvang af,

even als van Mandor ^ en vertoont daar nevens in

180 Tafereelen, de beroemfte Griekfe
,
Roomfe,

Franfe
, Hoog- en Nederduitfe Konftfchilders ,

door de voornaamfle Plaatfnyders in koper gebragt.

Waarlyk een w^erk waar door de Schryver een
onverwelkelyken roem behaalt heeft, en ook in't

byzonder moet geprezen worden om dat hy zonder

veel eenzydigheitdeNederlantfche Konflfchilders

zoo wel als de Hoogduitfche , naar mate van hunne
verdienflen pryfl. En al fchoonhymee, als ande-

ren 5 van Mander ( in opzicht der genen , die door

hem befchreven zyn ) volgt en nafchryft
,
gelyk ook

de ganfche fchikking van 't werk op de felve leefl

gefchoeid is ; zoo heeft hy 'er meer op zyn lyfl ; door

dien hy vervolgt tot het Jaar i^>75. Egter is 't'er

zoo mee gelegen, dat wy met Seneca konnen zeg-

gen : De genen die voor ons geweejl hebben , hebben

veel gedaan ; doch voor ons is noch wat overgebleven

om te doen. Laat ons dan deze dingen , die wy ont-

fangen hebben, trachten te vermeerderen, en dit erf-

goed grooter aan onze nakomelingen overgeven.

Dat nu de volgende Eeuwen , ook deze in

welke wy leven , roemwaardeKonflenaars konden
opleveren : dat de zucht der Konflkwekende Muzen

A 3 aan



6 SCHOUBURGH DER
aan geen lucht of waereldsoort bepaalt is , en dat

die buiten Griekenland, en Romen wonen van de

felve voor geen aterlingen gehouden worden : als

mede dat het geweil daar men de Nederduitfche

taal fpreekt , hoe kleen in opzicht van Italien en

andere Landen en Koningryken, in zyn begryp

en omtrek, geenzints onvruchtbaar is geweeft,

in 't voortbrengen en aankweken van. brave ver-

nuften , noch misdeelt van Roemwaardige Konf-

tenaars : maar dat de Schiltgodes zelf binnen

den Hollantfchen Leeuwentuin , zoo outyts als in

later tyd , en noch, doorluchtige KonftoefFe-

naars heeft doen ontfpruiten , zulks lyt geen te-

gen fpraak.

Het eerfl gezeide heeft K a r e l van Man-
dek, wiens yver elk pryzen moet, door menigte

van voorbeelden betoogt : en het laatfte zullen wy,
die zyn Boek van het Le vensbedryf der Schilderen

,

voornamentlyk in opzicht der Nederlantfche Konf-

tenaren, voornemens zyn te vervolgen, doen

blyken.

Egter hebben wy het zelve zoo eng niet konnen
bepalen, of wy moeften fomwyl een buitenfprong

doen tot nabuurige landen ; om dat vele van onze

voorname , zoo oude , als nieutydze Konflfchilders

uit Duitslant ,
Zwitzerlant, Gulikerlant, Keuls-

lant, en zoo voort, zigin Gelderlant , Brabant , en
andere omleggende Provinciën , als ook in Hollant

met 'er woon begeven , hunne Konft daar geoefFent

,

en hunne levensdagen daar als inboorlingen gefleten

hebben. Als Gaspar Netscher, geboren
te Praag, in Bohemen

; Joh. Lingelbag en

Abr. MiNjoN,te Frankfoort; Jan Lis, te

Oldenburgh; Peter Pa ulusRubbens, te

Keulen^GER. LAiRES^teLuik; Gov. Flink,
te
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te Kleef; NicoLAASDEHELxSTOKADEjte
Niniwegen ; Lud. Bakhuizen en Fred.
DE MoucHERON, te Emden; Ernst Stu-
VE, te Hamburgh; Diderik Freres, te

Enkhuizen ; Ger. Terburgh, te Deven-
ter; Lamb. Jakobse, te Lewaarden , en een

groot gedeelte in Brabant.

In tegendeel weer Nederlanders die door reislufl

geprikkelt, hun gantfchen levenstyd , buiten hun
Vaderlant, hebben gefleten, en hun Konft ten

dienllè van vremde Hoven geoefFent, Om deze

hebben wy dikwerf over woefte zeen , en fleyle

Alpife Gebergten , om befcheiden moeten uitzien

;

't welk egter niet belet dat dit Boek alleen den naam
van Het Levensbedryf der Neder-
LANTSCHE K O N S T S C H I L D E R S Op \ VOOr-

hooft draagt.

Karel VAN Mander, om ter zake te ko-

men , fluit ( na dat hy een Lyfl: van de toenmaals

levenden heeft opgeftelt ) zyn Boek met het Jaar

1 604. en dus is 'er van dien tyd , tot nu , een groote

hondert Jaar verloöpen , zonder dat iemant het zel-

ve in dusdaniger voegen vervolgt heeft in de Ne-
derduitfche taal. Overzulks was het wel hoogtyd

( daar niemant de fchade van zoo groot verlies ter

harte gaat) dat de pen wierd opgevat, eer dat de
verflindende tyd de gedachteniflen van velen ge-

heel had uitgewifcht.

Gezegent Negental, aankweekftersvan eerlyke

Konflen en Wetenfchappen op Parnas , die door

de tintelende vuurfhralen van Apolloos Hoofd-
fierfelen in gloet gezet, uwe Gunftelingen

,
alszy

daarom fmeeken , door dat zelve vuur den boe-

zem ontfteekt, hunne geeften opwakkert, en

een duidelyk begryp der zaken doet hebben , be-

A 4 gun-



8 SCHOUBURGH DER
gunfligt myn voornemen , en helpt my de dingen

door de vergetenheit met duiflerheid omzwach-

telt, ontwindelen ; op dat ik een verklaart gezicht

kryge van het duifLere : de Konfh naar hare waar-

de , en elk der Koniloeffenaren ten Tooneel brenge,

eyndelyk na mynen afgefloofden yver zeggen

mag met Horatius

:

*K heb een gedachtenis den Volken

Voltooit 5 die 't ftaal verduuren kan.

Maar my dunkt , dat ik van ter zyden hoor zeg-

gen : Waar fteekt gy u in ? Wat beweegt u
ongevergt zulken lafl; op uw fchouders te torfchen

,

te waken
,
terwyl anderen hun ruft nemen ? en in

uwe uitfpanningen altyd overkropt met overden-

ken 5 onderfoeken en nafporen van dingen , die

]ang verleden zyn> eyndelyk, u te bekommeren
met iets , waar van gy u kond ontflaan ; inzonder-

heit in zulk een eeuw als waar in wy leven , Daar yder

voor zig zchen , byna nlemant mor een 's anders nut ,

of voordeel is? en men in dezen bedorven tydt van
velen niet alleen weynig danks heeft te wach-
ten voor die moeiten: maar in tegendeel Be-

dilzuchtigen(daardefpreuk: De befte JiuurhiyJlaan

aan lant , op toegepaft kan worden ) op den fchryf-

flyl ,
opfchikking en woordenvoeging ( fchoon zy

van hunne bekwaamheit nooit proefgegeven heb-

ben) zullen vitten en hairklooven.

Wat nu gedaan? zal ik dit pryflelyke voorne-

men , dat tot roem der Konftenaren , en tot op-

bouw der Eedle Konft ftrekt,om het bedillen van
Momus nachtbroedzel , dat het heldere licht

van wetenfchap in zyn Uylegezicht niet verdra-

gen kan , ftaken : en het den genen die daar

naar
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naar verlangen en reikhalzen onthouden ? Neen 1

De Rede leert my, dat, behulpzaam te wezen tot

eens anders nut ( waar in het ook wezen mach ) zo wel

als tot zyn eygen, de keten isy die de menjchelyke

zamenlevïnge fchakelt.

Hoe lief zou het wezen als alle menfchen naar

hun vermogen toeleyden tot elks byzonder en al-

genieen nut: de Konflenaars onderling als een
lichaam , en elk der zelve als byzondere deelen

,

gereed waren om elkander dienfl: te doen
, behulp-

zaamheit te bewyzen , en dus de Konft op te bou-
wen ! Die alleen mor zig zelfs is (zeit de fpreuk) toont

dat hy een vrek is. Maar het is te beklagen , dat

de waerelt thans hoe langer hoe meer bedorven
wort , en door die kwade geaartheit oorzaak is

,

dat velen die tot nut voor 't algemeen , en den weet-

lufligen in 't byzonder iets zouden konnen voor den
dach brengen, hun pen te ruch houden; omdat
zoo ras 'er iets aan 't licht komt, 't zelve flraks

door fpot-en laflerfchriften wort gehekelt: een
misdryf, dat den grondt leid om alle fraaije weten-

fchappen te dempen, en voor altyt te fmoren.

Dus begreep het ook de doorluchtige Yftroom-
dichter, daar hy zeit:

Heeft Scaliger niet Flakkus lier^

Zoo goddelyk van klank en zimer ,

Befchuldigt van vervalfchte fnaren 2

En word niet Nafoos eed' Ie geeft

Gebrandmerkt
, of hy onervaren

,

Te los , en welig was geweejt 1

Wie zoekt zich dan in 't licht te geven
,

Word dit die Helden aangewreven ?

'T was een vremd begryp van myn meefter

A 5 Samue]

\
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Samuel van Hoogilraten , dat hy zyn Trenrfpeïvm
DiERYKenDoROTHE, ofde verlojjlng van Dor-

drecht^ aan d'Afgonfl opdroeg met deze woorden :

Maar indien ik om de gemeene fleur te volgen
, ge-

houden fchyn eenig patroon te kiezen , wel aan , ik

offer dan deze verzen aan de verwoede en felle tan-

den van de verhongerde Nydt, Waarlyk een ftout

beftaan, de Nydt te tergen, en uit te dagen. Wy
willen liever zyne onverbeterlyke konflleflen

,

dan diergelyke floutheit ten voorbeeld van naar-

volging nemen ; want de Nyd flaat tyts genoeg,
en ongetergt , de klauwen in yders Schriften , als

ook de Bedilzuchtigen , zonder dat hun oordeel

wort gevergt. Maar wyl ik door dit myn fchry-

ven niemant in den wech loop , of fchade aan-

brenge, maar de gedachteniflen der Konftenaren

,

tot luifler van de Konft, en eer hunner nakome-
lingen , alleen tracht levendig te houden , wil ik

een gewenfter lot hopen. En beurt het echter

dat de lafter my hier over aanklampt , ik zal hem met
een taay gedult afkeeren ,

terwyl ik aan den anderen

kant my troofl met de hoop , dat de befcheydenen

deze myne nutte verhandelingen zullen pryzen

,

en myn yver dank wyten , als die

Myn tydgenooten ten geval,

Den vrekken tyd den tyd ontftal.

Doch dit alles overgeflagen , wil ik my tot het

begin fchikken , en den befcheiden Lezer voor-

flellen: of niet wel voeglyk wezen zal, yders

Konftenaars Levensbedryf, daar het van Mander

heeft gelaten ,
op te nemen? Zy zullen met my

ja oordeelen; want daar zyn veele Konflfchil-

ders , als Hendrik Goltzius, Ma-
theus
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THEUS en Paulus Eril, Octavio van
Veen, Hans Rottenhaimer, Abra-
ham Bloemaart enz. die, wanneer hy zyn
Boek eindigde, in 't jaar 1604 noch in leven wa-

ren , zoo dat hy hunne geheele Levensbedryf , tot

het einde van hun Leven , niet heeft konnen be-

fchryven. Gelyk ook veele welker naamen hy alleen

noemt, als: Adam van Oort, Hendrik
VAN Balen, Sebastiaan Franks,
FRAN901S Stellart, Adam van
Frankfoort, Pieter Kornelisz.
VAN Ryk, Roela'nt Savery, Pau-
lus Moreels z. , Frans Hals, Hans
Snelling, Tobias Ver haagt, Pie-
ter Lastman, Aart Jansz. Druive-
s T E I n , en meer andere. De laatfle achten wy
maar als met kryt gefchetfl:, deerde maar ten hal-

ven af gedaan , of ( om naar de wyze der Schilders

te fpreken) gedoodverft. Waarom wy onsbevly-

tigen zullen om elks Levens vervolg , zoo na 't ons
^

doenlyk is , daar aan te voegen , en alwaar aan hun-

ne Levensbefchryvinge iets komt t'ontbreken , dat

te vullen. Lizonderheid zullen wy ook die, welke

geheel verzuimt, en door van Mander ovqy 't hooft

gezien zyn , tot meerder volkomenheid met hunne
Afbeeldzels ( gevolgt naar de befte Schilderyen

,

Tekeningen en Printen die te bekomen waren) daar

toevoegen; Als met name, Desiderius E-
RASMUS, BeRNARD VAN OrLEY, KoRN.
Antonisse, David Jorisz., Joan
Dack, Jan de Hoey,Dirk en Wouter
Crabeth, van welke men tweezints kan
zeggen: dat zy doorluchtige werken gemaakt heb-
ben ; Mr. IsAK Nicolai, Jan van Küik
Wouters enz.

Daar
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Daar en boven hebben wy deze Konflwebbe

doorgaans met leerzame Zinfpreuken, en nutte

leeringen voor de Schilderjeugt , als ookmetver-
Ijcheiden Redenvoeringen over voorname grontre-

gelen en wezentlyke zaken van de konfl, door-

weeven : vele duiflere Hiflorien
,
benamingen , en

fpreekwyzen opgeheldert: der Heydenen Oud-
tydze gewoonten , en gebruik, omtrent hunne
Feeften , wyze der Veeflachtingen , OfFerdienften ,

en toeruflinge der Offerdieren aangeweezen. Als

ook mede de gedaanten der Altaaren met hunne
verfierfelen , en Offergereedfchappen , uit de oude

marmere overgebleven gedenkteekenen , en Room-
fche Muntflukken opgedragen , in printverbeel-

dingen , tot zonderlingen dienft der Leerbegerige

Schilderjeugt vertoont, nevens onze Aanmerkin-
gen, en Redenvoeringen over de zelve. Ook
de wyze van StrafoefFening

,
Lykbegravingen , en

Zinteekeningen op Standaarden en Leegervaan-

delen der Hebreeufe , Griekfche en Romeinfche
Volken , welke oulings in gebruik waren. Wy ver-

toonen ook in print verfcheide BeeltenifTen van
d'aloude Waereltvorften , als Antiochus Epifanes^

Filippus van Macedonien , Alexander 'den Grooten , &c.
ook Filofofen , inzonderheid welker bedryven het

penceel en de teekenpen llofïe geven tot verbeeldin-

gen ; om de ware beeltenifTen , in ftee van ver-

dichte in het tafereelwerk te konnen gebruiken

,

die wy alle gevolgt hebben naar hunne Medalien

,

en marmere Kopftukken , welke voor egte beflem-

pelingen in de Konflkabinetten opgefloten en be-

waart worden. Al het welke wy tuiTchen debe-

dryven zullen invoegen ; om den Lezer door die

veranderinge ( even als de aanfchouwers der Too-
neelen ,by tufTchenpoozen , door hetfnarenfpel ver*

maakt worden) te verluftigen. Van



Schilders en Schilderessen. 13
Van de Konfl der overledenen zullen wy vry-

borftig ons oordeel geven , en 't een tegen 't ande-

re in vergelyking brengen : doch van de penceel-

konfl der levenden alleen zeggen , waar in hunne
Konftwerken beflaan , en aanwyzen waar > en in

wier Konftkabinetteneenigevan hunne voornaam-
Ite Konftllukkep te zien geweefl ofnoch te zien zyn;

dienende met een tot wegwyzer voor alle vrem-
delingen , die geneigtheid hebben om de Konfl
der voornaamfle Nederlantfche Konflfchilders te

zien.

Ook zullen wy, op *t einde van ons werk de

Tooneelwetten , anders 't Gebruik en Misbruik

des Toneels van den braven Dichter i^ndries Pels,

op de Schilderkonfl toepafTen , en uit der zeiver

grontwetten voorbeelden tot Befpiegelinge aflei-

den. Waar uit blyken zal dat de Dicht- en Schil-

derkonfl eene en zelve Grondregelen tot haar Ba-

fis , of voetfluk hebben : en dat de meeflers der

Toneelen
,
gelyk de Hiftoryfchilders , die noodig

hebben te weten ; dienende niet alleen tot de Schil-

derjeugt die zich tot de oefFening der Hiflorien

wil begeeven : maar ook met een tot de Konfl-

minnaars; op datzy meteen konflkundig oordeel,

eene onfeilbaare keure zouden konnen doen.

Zoo 't ymant verwaantheid mochte denken te

wezen dat wy van zoo veele wigtige zaken , en 't

edelfle van de Konfl beflaan te oordeelen : dien ant-

woord ik in dit opzicht als de genoemde Pels in zy-

ne vertaling van Horatius , in opzicht van de Dicht-
konfl 5 met een weinig verandering :

^Kzal , als dejlypjleen doen, die 't yzer wel kanfcherpen^

Al blyft zy zelve bot ; 'k zal onderwyzen , hoe

Men ij^el moet fchild'ren , alhoewel ik't zelf niet doe;

Ui
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zal toonen , waar de fchat der Maalkonfi is ver-

Jteken ,

fVat brave Schilders maakt en voort met aan te

kweeken ;

Wat wel en kwalyk voegt; hoe hoog de kundigheid

Van Schilders legt , hoe ver de dwaaling hen verleidt*

»

Ten minften zal ik de brugh leggen , daar an-

deren konnen over flappen tot meerder volmaakt-

heit.

Wy hebben ook aangewefen de veranderin-

gen die de KonftoefFenaars, zedert dat de Keizer

Maximiliaan de zelve geadelt heeft, zyn onderhe-

vig geweeü;: Hoe dezelve naderhand door de Ste-

debedienders onder Ambagtsgilden betrokken , en

hoe daar weer uit ontwordelt zyn , met de ver-

zoekfchriften , en aSten van fcheydinge enz.

Hier benevens heb ik my van een klaaren en
verflaanbaren Schryfftyl bedient, het flependeon-

rym fomwylen met een vaarsje doormengeit , dat

de tong by beurten op maat doet huppelen , een
verandering die de verdrietelykheid in 't lezen be-

neemt; dewyl ik niet alleen den genen die in de let-

teren geoefFent , de boeken met een gefronft voor-

hoofd doorbladeren, maar elk tragt te behagen en
dienft te doen. Een fchakel van agtereenvolgen-

de zaken van gelyken aart te lezen maakt den Lezer

verdrietig: en voordachtelyk duifier te willen

wezen , is wel een vond om den Lezer vol ver-

wondering te brengen over het verflant van den
fchryver: maar 't is te gelyk ook waarheit dat een

inhoudende of raadzelagtige ftyl , onbekende , en

t'zaamgewronge woorden den zin verworgen , waar
door de Lezer , die zig daar niet aangewent heeft

,

niet verflaat wat hy leeft , een lafl , die mynen Konll:

ge-
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génooten , voor wien dit werk ten meerendeelen is

opgeftelt , niet is te vergen.

Wy hadden met den aanvang van dit werk
geen gedachten, of toeleg, om Konflenaref-

fen ten tooneel te voeren, of Glasfchilders in

myn Boek nevens andere in te voegen; maar
verfcheide redenen hebben ons daar toe doen be-

fluiten.

1 . Om dat wy zagen dat van Mander ons daar

in was voorgegaan , die een ganfche Lyil van ver-

nuftige Vrouwen opgemaakt heeft , en de Glas-

fchilders , als ook de Schilders met Ey
,
Lym en

Waterverf, mede Schilders noemt , en zulke die

hun werk daar van maken mede onder dè Konft-

fchilders telt : gelyk ook Samuel van Hoogfiraten ;

aangezien het zelve meede door behulp , of ge-

bruik van 'c penceel gefchied.

2. Dat veele van de oude, en jongertydfche

Olyverffchilders ook het Glasfchilderen heb-

ben gehanteert , als oulings Luc, v. Leyden ,
Lang^

Pier^ Marten Heemskerk, Hendrik Goltzius , Jan
van Bronkhorjl, Pieter HoJJfein, Abraham Die-

penbeek enz. en jongft geleeden Jacoh van der Ulji^

Borgermeefter van Gorkum.
3. Omdat de Glasfchilders, zoowel alsde Oly-

verffchilders voor opbouwers en voortplanters van
de Konfl in dien vroegen tyd moeten geacht worg-

den , als uit welke weer andere zyn ontfproten

,

en uit hunne Konftleflen en Voorbeelden voortge-

teelt; als onder veele de Vader van den beruchten

Antony van D yk, die mede in zyn tyd een
Glasfchilder was in 's Hartogenbofch. Gelyk
ook die twee gebroeders Dirk en Wouter
Crabeth, daar Gouda nu noch trots op is, wel-

ke een zoon en verfcheide brave Meefters hebben
voort-



ï6 SCHOUBURGH DER
voortgeteelt en Daargelaten enz. Als ook om dat

de Glasfchilders thans maar weinig in getal en die

Konft met hare bewerkers genoegfaam ten grave

gedaalt zynde , over zulks ons weinig werk , en

by gevolge dit boek niet veel meer dikte kon-

den geeven, of toebrengen. Deze zelve Rede deed

my ook befluit nemen van zulken die uit een

enkele drift en zucht tot de Kond
, (zonder toeleg

om voordeel daarvan te genieten) het penceel heb-

ben geoeifent (fchoonindievolkomentheitnietals

andere die het met een tot hun kollwinning dient)

om hun yver te gedenken.

Daar en boven hebben wy ons een fchikking in

dit werk voorgeflelt, waar door elk Konftfchilder

volgens zynen flipten geboortentyd te voorfchyn

zal komen en veele met hunne BeekenifTen , die

een groot honderd zullen uitmaken , behalven ver-

fcheide andere platen , elkander in rang zullen vol-

gen, en men daar by ook op het Jaartal zal konnen
zien,wie'er in tegendeel (zoo veel ons doenlyk is ge-

weeil) geflorven zyn. Daar van MandernÏQt heeft

opgelet: want hyplaaflMic HIEL Mierevelt
geboren 1568. voor Hendrik Goltzius die

geboren is 1558. gelyk ook Kornelis van
Haarlem geboren 1562. voor Octavio van
Veen geboren 1558. Noch ook heeft Korn.
D E B I e daar zoo naauw acht op gegeeven , maar

zomwylen den eencn voor den anderen geftelt.

Uit dien hoofde of in gevolge van onze voorgeftel-

de levding komt na 't openen van onzen

GRÖOTEN SCHOUBURGH der KONST-
SCHILDERS5 d'eerfte te voorfchyn, met zyne

Beeltenis,

DE.
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DESIDERIUS ERASMUS.

Wy hadden niet gedacht dat dit groote licht

der geleertheid onzen Schouburgh zou befche-

nen hebben ;
(want wy al ter halver wegen van ons

pennewerk gekomen waren , eer wy hadden ont-

dekt , dat hy ook 't penceel uit Konllliefdigheid

gehanteerd had) en noch minder dat wy met dit

zelve het Tooneel openen zouden. Maar Dirk van

Bleiswyk gaf ons in zyne Befchryving van Delf ^

de gelegenheid daar toe aan de hand ,
op de 321 en

360, bladzyden.

Hy is geboren binnen de Stadt Rotterdam in

't Jaar 1466, op den 28 van Wynmaand. An-
deren willen dat hy tot Gouda geboren is, en tot

Rotterdam aan de Maas opgevoed. Wy laten het

die Stedelingen betwirten. Zyn Vader was Ge-

rard^ en zyn Moeder M^rg^nVr^ genaamt, afkom*
ftig van een eerlyk geflacht te Zevenbergen. De*
ze, ontydig door de peft uit deze waerelt

wechgerukt zynde
,

quam onze Gerard Ge^

rardzen (welke benaminge hy naderhand in D e s i-

DERius Erasmüs verwiflelde) onder het

bellier van drie opzigters of voogden : die hem

,

(na dat hy al vorens tot Deventer de beginfelen

der taalgeleertheid aangevangen had) in 's Harto-

genbofch in 't Fraterhuis beftelden , met voornemen
om hem tot de Kap op te brengen. Maar alzoode

pefl aldaar hand over hand toenam , wendde hy zig

weder tot zyne voogden , die nergens meer op toe-

leiden dan om hem het Klooflerleven fmakelyk te

maken
;
gelyk hy dan hunne geneigtheid ten ge-

valle, zig begaf in het vermaarde Kloofler , dicht

by Delf gelegen , Sion genaamt. Dit was ontrent

denjare 1486.
De proefjaren uit, en hem gevraagt zynde wat
! Deel. B hy
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hy nu van zin was
,

gaf hy den Overflcn van 'c

Kloofter toe antwoort : Dat hy noch de ixiaereld^

-noch het kloqfterJeven , noch ook zig zeiven recht

kende, en gevolgelyk tot, geen Verband kofi bejluiten,

maar voornemens was ,
gelegenheit te zoeken van

zig vorder in de geleertheit te oeffenen. Doch dit

ging zo vlot niet, ten zy de Biffchop van Uit-

recht hem een voorfpraak waar geweell, die hem
ook een byzondere gimfl bewees , met hem voor

te dragen by den Biitchop van Kamerik , die voor-

genomen had een reis door Duitfchland en Vrank-
ryk, naar Itahen te doen , en iemant zocht , die

bedreven was in veele talen : 't geen onzen D e-

siDERius beter geleek, dan binnen den ringmuur
van een Kloofter befloten te zitten.

Die reis volbracht , en hy weder in Holland geko-
men zynde , leiden zyne twee Voogden

,
(een was

onderwyl geflorven ) hem op nieuw , als voren
aan 't oor , zelf met bedreiginge , dat hy zig

tot het kloofterlevenfchikken zoude. Daar echter 't

niet toe zoude gekomen hebben, ten ware een zy-

ner goede kenniffen, daar hy in zynejeugt te Deven-
ter mee ter fchool gelegen , en op een kamer gefla-

pen had , hem door fchoone woorden had weten

te bekoren.Gelyk hy gevolgelyk zig dan in het kloo-

fter Emaus, of ten Steene genoemt, by Gouda,
op den Yflel gelegen

,
begaf. Of het nu is ge-

weefl de geneigtheid tot zyn ouden Vriend , de

overvloed van deftige Boeken , daar men doen ter

tyd zoo gereed niet als thans aan konde geraken

,

of dat de wetten van dat Convent, hunne kloofter-

lingen zoo eng in hunne doeningen niet bepaalden

,

dat hy dit voor andere verkoos, weet ik niet;

hoewel ik rede vind om het laatfte te gelooven

;

aangezien hy , aldaar in zyne uitfpanningen ,
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de SchiJderkonfl geleert , en geoeffent heeft;

ja zoo hoog daar in door byzonderen vlyt,

en vernuft is opgeklommen geweefl , dat 'de

Gedenkfchriften melden,dat deprioor Kornelis Mu-
flus ^

eertyds een Tafereel , verbeeldende de kruis-

fjng van Chriftus, gehad heeft, dat Erasmus gefchil-

derd had;'t geen van alle Konftkenners geprezen

,

en van gemelden * Mufiiis voor wat byzondersin

zyn Konftkabinet bewaard is geweeft.

Een groot vernuft vind de toegangen , die tot

de wetenfchappen leiden, gebaant. Zoo dat Gratiaan

te regt zeid : Daar zyn lieden die ras volmaakt worden ,

in alles wat het ook wezen mag ; andere ook die traag

of zelden daar toe geraken ; de rede is , om dat de een

zyne vleugelen , de ander zyn beenen gebruikt»

Meerder aanwyzinge van zyne Konftwerken
ben ik niet magtig geworden ; en geen wonder

,

de tyd heeft van 't Klüoiter , waar in hy de Konft
geoelFent heeft , den eenen fteen op den anderea

niet gelaten ; alleen is de naam , ten bewys dat het'er

geweeft is, door de lofFelyke Schryf-en Drukkonft,

in weerwil van den verflindenden tyd , uit het puin ,

ter onfterflykheid, geborgen.

Hy is te Bazel geftorven op den 1 1 van Hooi-
maand 1536, oud 70 Jaren, en heeft een onver-

welkelyke roem van wegen zyn geleertheid nage-

laten.

Zyne gevolmachtigden over de uitdeelingevan

zyne naarlatenfchap , hebben hem te Bazel, in de

Groote Kerk , een aanzienlyke Grafftede laten op-

rechten.
* Dit was Kornelu Mujius ^ Prooflvan St. Aachten Kloo-

ftèr, binnen Delf, die naderhand door een meer alsBarha-

rifche wreedheid mishandeld, en eindeiyk door bevel van

Lutney y Grave vander Mark, deerlyk verworgt werd. Z.ie

de Befchryving van Delf p. 444.

B z
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rechten. Gelyk ook de Rotterdammenaren toe

luifter hunner Stad, hem eerfleen fteenen , nader-

hand een metalen beeld hebben opgerecht ; daar de

Prins der Nederduitfche Dichters , dus van fpreekt

:

Wat wysheit Lathmi en Grieken hield hejloten
,

Begreep ganfch Krijlenryk zoo haafi Er as mus
kwam

,

En gaf met zynen naam aan Hollands Rotterdam,

Een naam , vcrmids hy was uit haren fchoot gefproten,

Zy , als de dood het licht voor hem had afgefchoten ,

Noch 't rottende gebeent\ nochfiuivende ajfche nam:

Maar rechtte eenJleenen * Beeld, De Nyd fpoog

vuur en vlam ,

En zocht geweldig hem van 't Outer afteftooten.

Dan laas ! Geleertheits pronk zig keerd aan nyd noch

Geengrafzyn Faam heftulpt. Hy helderdmet den tyt*

Zyn krans groent onverwelkt , en bloeid in afgunfi

veylig :

Die onlangs was van Steen^nuglinftertvanMetaaL

En zoo de Nyd zigfieurt aan dezepracht ofpraal.

Zoo giet 7nen licht van Goud den Rotterdamfchen

Heylig.
* In den Jare isi"^'

Op den voet des beelts heeft men dit van Oudaan

:

Hier rees die groote Zon, en ging in Bazel onder:

De Ryksftad eer en vier' dien Heilig in zyn Graf',

Dit tweede leven geeft , die 't eerfte leven gaf ;

Maar 't licht der talen , 't zout der zeden , 't heerlyk

Wonder,

Waar met de Liefde ^ en Vrede y en Godgeleertheit

praalt

,

Word
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Word met geen Grafge'éert , noch met geen beeld be-

taalt :

Dies moet hier 't luchtgewelf Erafmus overdekken
,

Nadien geen mind're plaats zyn Tempel kan verfirek*

ken.

Hier aan volgt de Konflige Glasfchilder

DAVID JORISZ.
Hy was geboren te Delf : maar in wat jaar

is my tot nu toe onbekend ; alleenlyk word
befloten, dat hy een Delvenaar was, uit de predi-

kinge der zesentwintig Apoflelen , die van den Ko-
ning der Wederdooperen waren uitgezonden , wel-

ke onder andere nieuwe verzinzelen den Volken
verkondigden , dat 'er zederd Chriftus , vier Prophe-

ten waren opgeflaan : twee valfche, te weten de

Faus van Romen , en Martyn Luther ; en twee waar-
achtige

, namelyk Jan van Leyden , en David van

Delf. Deze was (voor den tyd dat hy door Obbe
Philips tot Biflchop over de Doopsgezinden tot

Delf gefield wierd) een kondig Glasfchilder van
zyn beroep ; waar van noch zommige overblyfze-

len te Delf, in 't jaar 16(57. zien waren.

Hy was een Speelmanszoon , onbedreven in taal-

kunde, doch volgens getuigenis van alle die van hem
hebben gefchreven

,
eigen wys , en niettemin by-

zonder loos , enz. fchoon van aangezicht , en wel

gemaakt van leden, in zeeden gemaniert , en wel be-

fpraakt. Hy had een langen gekrulden geelen baard

,

waar aan hy ook, als men hem, begraven zynde, na-

derhand weder ontgraafde , om te verbranden, ken-
baar was.

In den jare 1538 den 2 van Loumaand kwam het

eerfle Placcaat tegen hem uit ; waar uit men by gif-

finge eenigzins zyn levenstyd kan afmeten : en het

tweede Placcaat den aden van Sprokkelmaand daar

B 3 aan

,!
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aan volgende , binnen welken tuflchentyd zyn moe-
der ( die in het doodvonnis genoemc word Marytje ,

Jan de Gorters Dochter , IVeduw van Joris de Co-

man en Moeder van David Jorifz ) om dat zy her-

doopt was , binnen 't Kloofter van de Cellebroers

te Delf wierd onthooft, en ook daar begraven.

Wanneer hy zich dan langer, uit vreeze van

aangegrepen te worden , en in banden te geraktn

,

in de Nederlanden niet dorfh vertrouwen , is hy in 't

Jaar 1544 met zyn Huisgezin naar Bazel vertrok-

ken , en na dat hy daar eH jaren gewoont had
,
op

den 2 6 van Oegftmaand j 556 geftorven , en in de

Parochie- of Hooftkerk
,
(zyn naam verandert heb-

bende in Jan van Broek om niet agterhaald te wor-

den ) begraven. *

Heden worden noch van zyne Teekeningen by
de Liefhebbers t'zyner gedachteniffe bewaard.

De Konftliefdige Jacob Moehuirt te Dordrecht
heeft 'er vier fluks die van zyn eigen hand getee-

kcnd zyn , te weten : de Vinding van Mozes. De
verbeelding van 't Lant van Belofte : Daar Petrus de

neutels ontfangt. En de verbeelding van den Hoofd-
man over Honderd. Deze met de pen omgetrok-

ken en met het penceel gefchaduwt,zwemen naar de

handeling van Lucas van Leyden.

Zyn beeltenis kan men zien in de Plaat A.
nevens die van Erasmus, waar onder aan de by-

voegzelen der Kondgereetfchappen zich een masker

omwoelt van een flang ( \ geen ten Zinnebeeld van

zyn levenswyze fhrekt) doet zien.

A-^olgt in order van tyd

KORNELIS ANTONISZE geboren

tot Amfterdam. Van zyn penceelwerk ziet men
op

* Zie hier van breeder in de Befchryving van Delf
pag. 763,
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op de Thefaurie Ordinaris de afbeelding van Am-
fterdam , in dien ftant als het zich vertoonden in zy-

neeerftebemuuring, die in 't jaar 1482 begonnen
werd. Dit ftuk is door dezen K o r n e l i s A n-

T O N I s z E in 't jaar 1536, toen ter tyd Schutter

der Voetboogs Doelen , en in 't jaar 1547 , Raad
dier Stad geworden, naar 't leeven gemaalt, en

de Dichter Jan Vos maakte daar op deze regelen :

Hier beurt zich Amfierdam ; vol hoop^ uit brak-

ke veen.

Zoo wort een Vijfchers buurt de haven aller Zeen,

Op zulk een grontvejt weet het Land zyn Staat te

zetten.

Men bloeit door Koopmanfchap ^ men leeft door wyze
Wetten,

Deze heeft ook naderhand het zelve oud Am-
fterdam met deszelfs Kloofters , Kerken , en ande-

re gellichten , in 1 2 plaaten Houtfnee gebracht

,

doen drukken , en aan Keizer Karei den V . toen

Graaf van Holland
,
opgedragen , die het zelve

met O^roi beftempelde voor 't namaken. Waar
van afdrukken onder de Minnaars van Oudheden
beruften.

En nevens hem verfcheind :

JAN DE HOEY geboren te Leyden in 't

Jaar 1545. By wien dees de Konft geleer t

,

of wat hy gefchildert heeft , weet ik niet. De
roeft des tyds heeft de gedachtenis van 't zelve

uitgewift , en ons alleen flaauwe merkteekenen
overgelaten tot bewys, dat 'er zulk een Kon f-

tenaar in die vroege eeuwe geweeft is; wiens

penceelwerken met de goedkeuring van Hendrik
B 4 den
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den IV. Koning van Vrankryk vereert zyn geweeft.

Die hem ook tot zyn Kamerdienaar , en opzich-

ter zyner Schilderyen of Konflbewaarderfchap
verheven heeft. En FL Ie Comte in zyn Kabinet

der Konjlen getuigt : dat hy in al zyn bedieningen

tot zyn zeventigjle jaar toe , wanneer hy jtierf

1615 , een genijt leven (dat zeldzaam is) gehad

heeft; aangezien de Nyd voornamentlyk in de
Hoven zich ontdekt: geen ons doet beüuiten

dat hy zich op de Staatkundige levenswyze gron-

dig verftaan heeft , welke Gratiaan een byzondere

hoedanigheyt noe^nt die niet in boeken y noch in de

Scholen wort geleert , rnaar op de Toneelen van het

vernuft , en in den Schouhurg der befcheidentheid^

En befluit : Dat de kundigheid van tnet alle men-

fchente konnen omgaan^ zommigen meer dienftennut

gedaan heeft dan de zeven vrye konjlen fzamen.
Onder de heldere Konftftarren die van Rome de

Waerelt omfcheenen hebben, wasR af AEt van
Ur BY N inzonderheid in dezen tyd berucht : Des ve-

len al vroeg die Leidftar in haar S tan tplaats hebben
opgefpeurt; om door behulp van dat hemelfche

Konfllicht de diepe verborgentheden der Konft
^ontdekken.

Onder deze (waar aan van M^/zi^rmaar metwy-
nig woorden gedenkt (was BEHNARD van
ORLEY, gebooren in Brabant, maar in wat
Stad of jaar weet ik niet

;
aangezien een lange

reeks van verloopen jaren de gedachteniffedaar

van begraven heeft: maar het is klaar af te meten,

dat hy een goeden ouderdom bereikt heeft , wyl

hy isgeweefteen Leerling van dien grooten Rafael

van Urhyn , die in 't jaar 1520 tot groot verlies van

de Konft
,
pas 37 jaren oud gefliorven, van onzen

O R L E Y in den jare 1550 op dat ipoor gevolgt is.

FlO"

ê
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Florent Ie Compte zeit : dat hy by Eafaëh leiden

zoo ver in de Konjl ge'oordert was^ dat hy hem

aan zyn groote 'werken heeft helpen fchilderen. Na-
derhand heeft hy zich ook tot het Schilderen

van Beeften
,
Beeftejachten en Lantfchappen begee-

ven : zonder nochtans het Hiftorie- en Beelden-

fchilderen af te laten, als onder blykenzal. Groote

Geejten (zeit Gratiaan ) hebben- altyd getracht een

nieuwen i^eg in te jlaan , om roem te bejagen ; dog

op zoodanige ivyze dat de voorzichtigheid hun altyd

tot Leidsman gedient heeft. Of zy hebben liever ge^

tracht d'eerjïe te wezen in de tweede ^ ah de tweede

in d'eerjie Bende, Of dit laatfle, reden tot ver-

andering in zyn verkiezinge , ontrent de voorwer-

pen zynerpenceelkonft gegeven heeft ^ kan ik niet

zeggen : maar wel dat hy roem in 't een en 't an-

der behaalt heeft.

In Brabant wedergekeert
,
geraakte hy berucht

voor den befte in 't Schilderen van Jachteryen in

dienfl van Keizer Karei den ^' .voor wien hy heeft

gefchildert het Bofch van ^oigne , met al de aan-

gename gezichten , om en by dezelve. Diergelyke

ook voor de Hertogin van Parma om de Tapitze-

ryen na te bootfen , voor welke hy (als ook voor
de afbeelding van den Keizer, en voornaamftevan
'cHof) rykelyk beloont werd.

fAntwerpen heeft hy voor de Kanonniken , om
een hunner Kloofherkapellen te fieren, de ver-

beeldinge van't laatfte Oordeel gefchildert , op een
vergulden gront. En voor de Gebroederfchap te

Mechelen een groot ftuk, waar in St. Lucas zit,

de beeltenis van de waardige Moedermaagt Maria
afte malen.

MICHIEL COIXI heeft naderhand de

deuren die dit KonMuk voor het te fterke dag-

B 5 licht,
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licht, en ftofdekten, van buiten befchildert. Ge-
lyk van Mander daar ook aan gedenkt in 't leven

van Michiel Coixi leerling van onzen Orley,
met deze woorden : Daar waren ook te Mechelen

van hem twee deuren aan altaartafel van St. Lu-
cas , waar van het binnenjie Tafereel door Bernard

van Brujfel (dus noemt hy onzen O r l e y) befchil-

dert was. Doch deze deuren zyn door de Kloof-

terlingen tot een lioogen prys , aan den Hartog
Mathias van wegen de konfhige befchildering ver-

kocht , en buitens land vervoert.

Zes Cartons zyn 'er na de dood van Bernard van
O R L E Y onvoltooit gebleven , welke doorJ . Jor-

daans naderhand zyn opgemaakt. En dit is 't al

wat ik 'er van weet te fchryven.

Deze hebben hun rol uitgefpeelt , en maken
ruimbaan voor de twee gebroeders , Konflfchilders

daar Gouda niet al buiten reeden op roemt, na-

mentlyk
DIRK EN WOUTER CRABETH.
Men is verwondert, dat Karei van Mander in

zyn Schildersboek geen een woord van dezelve

meld.

Doch des te meer (zeit de Stads gefchiedenis-

fchryver) dient hunne heugenifje vernieuzvt, Eeni-

gen hebben gemeent dal zy van afkomfl Duitfchers

, waren ; anderen dat zy uit Vrankryk waren gefpro-

ten ; doch hunne nazaten getuigen dat zy uit Hol-
land afkomftig zyn.

Fan Mander mek op p2Lg, 148, a, vaneenen
Adriaan Pieterfz. Crabeth , wiens Vader door de
wandeling Krepel Pieter wierd genoemt. Deeze
was een Leerling van Zwart Jan , of Jan Zwart

^

Schilder van Groeningen, welke hy door vlytte

boven geleert hebbende naar Vrankryk vertrok,daar

by ook geftorven is. De
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De Heer Jlmelovcsn is van gedachte dat Clau-

dius, anders Krepd Pieter , niet alleen Vader van

gemelden Adrïaan^ maar ook van Dirk, en

Wouter geweefl is, en gevolgelyk Adri-
AAN, Dirk, en Wouter broeders. Hy
ftyfc zyn gevoelen daar mee , dat de twee laatlle

zoo wel Fieierszoofien als de eerlle genoemt wor-

den; behalven dat ook de tydrekeninge van alle

drie te gelyk uitkomt.

lllliem Tombergy zoon van Danii l Tomberg ^

Glasfchilder van Gouda, is van gedachten dat zy

by een ige Kioollerlingen hunne eerlle grondbegin-

zclen geleert hebben.

Van Wouter word verhaald , dat hy Vrank-
ryk en Italiën heeft bezocht , en voor gewoonte
had ,

op a]le plaatzen , daar hy doorreisde , een glas

alleen ten ilaal van zyn Kond agter te laten. De-

ze is by alie Konilkenneren geoordeelt boven zyn
broeder uit te Heken, voornamentlyk in hetwel-
teekenen , ook ilak zyn werk uit in helderheid, en
dat van Dirk in tegendeel was kr achtiger in zyn
koleuren , zoo dat men van ouds zeide ; V geen

Dirk doet door zyn diepzeh , ^iverkt JVmter uit

door zyn hoogzcls. Beide waren zy brave mee ilers,

zoo wel in groot als klein werk, en dat met zul-

ke vaardigheid dat het byna niet te geloven is ; 't

geen egter uit de Jaarmerken blykt. Wouter zyn
eerlle Glas, waar de Koninginne van Saba in af-

gebeelt llaatin 't Jaarij^i ,
afgemaakt hebbende

,

leverde 's jaars daar aan het groote glas, dat Her-
togin Margariet bekoftigt had, en aan de Kerk
fchonk. In 't jaar 1 564 , dat van Chriltus geboor-

te, en 1566 dat, daar de Tempelroofvan Helio-

dorus in vertoont word, alles binnen dentydvan
zes jaren : en noch was Dirk vaardiger in 't wer-

ken ,
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ken , want hy maakte zes glazen in drie jaren af,

die immers zoo groot waren. Want in 't jaar

1555 , maakte hy 't glas daar Chriflus gedoopt word.

's Jaars daar aan de twee volgende , en in 't jaar

1557 maakte hy drie glazen af, dat van den Koning
van Spanje, Johannes den Boeteprediker, enden
Doop van den Moorman

,
zynde die alle zes van

de grootfle maat.

In den jare 1567 maakte Dirk het Glas daar

Chriflus de Wiflelaars uit den Tempel dryft. En
1571 daar Judith Holofernes het hoofd afflaat, 't

welk zyn laatfle werk is geweefl, dat hy in de
Kerk van Gouda gemaakt heeft.

Zy waren , fchoon broeders , zoo konfinayve-

rende , en hielden zich ontrent de Konfl zoo bedekt

voor elkander , dat wanneer de een diesaan-

gaande iets vraagde , den ander hem tot ant-

woort gaf : Ik heb het door vlyt gezocht , doe ook

zoo. Dit ging zoo ver, dat wanneer zy by geval

eens op elkanders winkel kwaamen ( dat niet veel

gebeurde ) het werk dat zy onder handen hadden

,

voor dien tyd overdekt wierd , overzulks wanneer
zy eikanderen iets te zeggen hadden ; lieten zy het

over en weer fchriftelyk weeten. Ook word ge-

tuigt dat zy voor hun Kerkwerk geen grooten

loon bedongen hebben , waarom zy ook daar bene-

vens het Glazemaken aan de hand hielden , zoo

lang zy leefden.

Dirk bleef ongetrouwt en woonde op de wefl-

zyde van de Gouwe, over de turfbrugge, daar

jiu het Amflerdamfe Veer is, en leefde noch in 't

Jaar 1600.

Wouter woonde agter de Vismarkt, op de

Noortzyde , en trouwde een vrouw uit het oud ge-

flacht van Proyen, en liet een zoon na, Pieter ge-

noemt.
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noemt, die naderhand Borgermeefter wierd. Hy
werd in zyn ouderdom beroert , maar hetjaar , waar

in hy geftorven is, weet ik niet. De PJaatfnyder

Reynier van Parzyn^ met Wouters zoons Dochter

getrouwt , liet hunne afbeeldzéls in print uitgaan

,

die wy nagevolgt vertoonen in de P l a a t B. : daar

de vermaarde Dichter
, Jooftvan den Vondel , dit

volgende gedicht onder fchreef :

Offert Wouter met Elias ,

Doove verffchynt hemels vier.

Eet hy 't Paaslam met Meffias ,

Zyn -penceel vol aart en zwier.

Draaft te moediger en ftoiiter.

Stel het beeld op 't Schilders outer.

DiEBRiKs uurglas is verkopen ,

Noch volhard hy met Sint Jan ,

*T volk te leeren en te doopen.

Daar het grimmeld 07n dien man
,

Zoo vol yver als boetvaardig,

Is die helt geen konjikroon waardig ?

Deze twee groote meefters in die Konfl zyn ge-

ftorven, en ook de Konft met hun, zegt fV,

Tomberg. Hoewel de Heer Almeloveen wil , dat

in de Boekzaal van den Heere Joachim Feller,

een of twee boeken gevonden wierden , daar deze

Konft in te leeren was. Hoe het daar mee is, weet
ik niet , maar wel , dat men van de uitwerkzelen

van dat gefchrift niet meer gehoort heeft. Gemelde
JVillem Tomberg

,
geeft wel eenig beduid ontrent

de ftofFc , die zy daar toe gebruikt hebben , maar
belyd zyne onkunde in de wyze Hoe

, zy die

ftofFe
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ftofFe totZLilken gebruik gebracht hebben, enbe-
gromt de zulken, die zeggen, dat men thans zul*

ke fchoone verweniet heeft, als ouling in de gla-

zen gebruikt is, even als of het glas toen met zul-

ke fchoone koleuren befchildert wierd, daar inte-

gendeel de koleuren aan 't glas gegeven worden
door zilver, yzer, koper, bloedfteen ,Menie,enz.
daar over te fhryken en in glasovens te gloejen.

Waar naderhand de diepzels door het penceel, op
't reeds gekleurde glas bewerkt wierden , en ander-
maal gegloeit , enz. Deze ÏV, Totnherg was de
zoon van Daniël , zoons zoon van den Predikant
Herholdus Tombergius ; die eerft zeven jaren
die Konft had geoefFent

, by PFeJterhoud van
Uitrecht , die doenmaals tot Gouda woonde , en
naderhand dezelve voort leerde by meergemelden
Vader van Jnt . van Dyk, waar door hy zo ver
in die Konfl kwam , dat hy vooi; den beften gehou-
den wierd

; gelyk hy ook naderhand , over het
onderhouden van de Kerkglazen tot Gouda geftelt

is geweeft , van welke hy 'er ook verfcheide,
voor een groot gedeelte vernieut heeft , wanneer
die door het fchrikkelyk onweer in den jare 1674
waren ingeflagen. Dog hebben de koleuren zoo
in kracht, als helderheid, by de vorige niet kon-
nen^ halen. Ook word gezegt , dat naderhand
nooit de ftof gevonden is van 't fwart , waar me-
de kleed van d'Abdiffe van Rynsborg, in 'tglas

van Koning Salomon gefchilderd is. Hyftierfin
'tjaar 1Ó78. oud 75 jaren.

In en na den tyd van Dirk en Wouter
Crabeth, waren ook in hloeï IVillem Tybout,

Kornelis Tsbrantfe Kiiffeus. Van deze maakt,
behalve den Goudze Chronyk , ook Samuel Ampfing ,

in zyne befchryving van Haarlem gewach , en pryft

hun
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hun Konftwerk aldus in vaarzen :

Hoe dapper meefterlyk kon Tybout glazenfchryven
,

En wat heeft Küffeus hand in deze konji gedaan?

W. Tyhout ftierf den 24 van Wiedemaand in 't

jaar 1699. oud 73 jaren, en Kornelis Tsbrantfe Küf-
feus den 24 van Bloeimaand, in-'t jaar 1618.

D. van Blehwyk in zyne Befchrymng van Delf^

gedenkt op 't Jaar 1563. van gemelden^f//m ï^-

bout , en zeid : Dat hy , in 't Noordkruiswerk van

de Nieuwe , of St, Urfels Kerk te Delf^ een uitne-

mend konfiig glas gejchilderd heeft : waar in het

afbeeeldzel van Philips den Tweeden
, Koning van

Spanjen , nevens dat van zyn derde vrouw Elizabeth

de Valois , oudfie Dochter van Hendrik den Tweeden ,

Koning van Vmnkryk , heide knielende voor een tafel

daar twee boeken op lagen , vertoond wierden. Zy
waren in hun pragtig Koninklyk gewaad afgebeeld^

ieder met een befchermheilig achter zich, en de ge-

flachtwapenen boven hun hoofd. In de boven-

helft van 't glasraam ftond afgebeeld de Oofterfche

Koningen , eerbied bewyzende aan Jefus , die op den

fchoot van Maria zat , met een groot gewoel van

Beelden rondom haar heen: braaf geteekent en ge-

fchildert. Zulks de Konjikenners daar groote agtin-

ge voor hadden, Gelyk ook voor 't konfiig gefchil-

dert glas in de Kapel van de Hooge Heemraden van

Delfland y die alle levensgroot ten voeten uit , in 't

harnas natuurlyk geleeken
,
afgemaald waren , door

den Konjligen L aur ens van Kool.
Van Willem 1'ybout, zietmen nu noch

,

ten Haal van zyn Konft
,
op de glazen van het groot

vertrek van de voorfte Doelen , binnen Leiden

,

alle de Hollandfche Graven , ten voeten uitgefchil-

dertj,
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dert, welke hy gevolgt heeft ( fchryft Mkhael
Vosmerus , in zyn Boek , dat hy noemt Principes

HoliandicB,) naar de afceekeningen die hy gemaakt
hadde , naar de oude muurfchilderyen in 't Kloofler

van de Karmehter Monniken , of de Lieve Vrou-
we Broeders, gefticht in den jare 1249 binnen

Haarlem, na datdebefchilderdepaneelen, met de
zelve Beelteniflen der Graven befchildert waren.

Doch Kornelis van Alkemade ( in zyn Voorbericht

op de Hollandfche Rymkronyk van Melis Stoke )
fpreekt gemeldenSchryver dies aangaande op pag.

8. tegen, en wil dat deze alleen voor egte namaak*
zeis ,

gehouden moeten worden , welke de Kloof-

terlingen ( wanneer de eerfte en egte afbeeldzels

met waterverw op den muur gefchilderd , door af-

bryzelinge des muurs en onduurzaamheid der wa-
terverwe verdonkert waren ) op houte paneelen lie-

ten fchilderen , en die van de Magillraten van Haar-
lem , in 't laatft van de 1 5 Eeuw , ui c de klaauwen der

Beeldftormers gered , en geplaatfl zyn op de voor-

zaal van hun Stadhuis, daar zy noch te zien zyn.

Waarom gemelde Alkemade , de zelve ook heeft

uitgekeurt , om 'er den laatften druk van Melis Sta-

kes Rymkronyk^ mee op te fieren.

Ik laat deze tegenrede in hare volle waarde,
maar moet omtrent de printverbeeldingen zeggen

:

dat, zoo de zelve in allen deelen naaukeurig ge-

volgt zyn , naar de oude afbeeldzels op de Kloojfler

paneelen , ik my niet verbeelden kan de ware Beel-

tenifien der Hollandfche Graven te zien : Aange-

zien verfcheide beelden noch gaan noch (laan kon-

nen, noch eenige maatfchikkelykheid van deelen tot

het geheel , daar in is waargenomen , 't geen my
doet agterdenkende worden , dat de Teekenaar

even zoo min achtgevingen , in 't navolgen der

onder-
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onderfcheiden wezenstrekken gebruikt hebbed.

Deze zoo overheerlyke oude pronk/tukken (gelykJl-

kemade verder voortgaat ) met veel arbeid gejchilderü

en zorge bewaart
,
by de liefhebbers der oudheden in

zoo groote agting , dat ze die Stad niet doorreizen , ten

zy ze deze eerwaarde oudheid begroet y en met veelge^

noegen befchout hebben , enz. mogen wezen wat zy wil-

len , ik wilde liever hebben diekonfttafereelen van
Kornelis Korneliszen daar 't Prinfen Hofte Haarlem
mee pronkt : en die in zoo groote waarde gehouden
werden ^ dat voortyds voor een gefchilderde Voet
(zoo die uit een der Tafereelen gefneeden mocht
worden ) 600 guldens geboden wierden ; waar op de
Dichter Jan Vos fpreekt , en als met den vinger daar

op wyzende
,
zegt

:

Dit is de Voet J^^rLuit tot honderdpond voor biet t

Maar Utrecht heeft een Voet , dien gaf het graag

voor niet,

Zyn honderd pond , daar niet , wat beeft het Sticht

voor reden ?

Haar YoQlwil uit de Kerk y tot in het Raadhuis treden^

De meenigte Glasfchilders die Gouda voortge-

bracht heeft
, fchynen my toe

,
genoeg geweeft te

hebben , om alle de Kerken van Holland , met hun*^

ne Konftwerken te vullen : want behalven die door

anderen zyn voortgeteelt , zoo zyn uit de School

van de Broeders Crabetten voortgefprooten

Jakob Caany Jan Dirkfz Lonky Govert Hendrikfz^

Jan Damefz^ Aart Verhaafi ^
Gysbert vander Kuil ^

Dirk de Vrye , Adriaan vander Spelt.

Aart Verhaast, en Gysbert VANDER
Kuil, waren yverige Konftgezellen , en getrou*

we reisbroeders, door Vrankryk tot Romen toe.F^r-

haafl , op bedreiging dat hy , indien hy niet weder in

L Deel, C zya
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zyn Vaderland keerde , verlleken zou wezen van

zyn erfgoederen , nam naa 't verloop van elfjaren de

te rugreis aan dogvander Kuil bleef volle twintig

jaren uitlandig , waar naar hy wedergekeert tot

Gouda ftierf, in 't jaar 1673. wanneer Verhaafi

al in 't jaar 1666. overleden was; en zig fcheen

verhaaü: te hebben , om eer zyn reisgenoot we-

,der kwam , voor uit te wezen
,
op de reis naar de

eeuwigheid.

DIRK DE VRYE verwiflelde (na dat hy verfchei-

den maaien op zyn Konfl: doorVrankryk gereifl had)

't penceel voor de Vroedfchappelyke en Borgcr-

meefterlyke waardigheid tot Gouda , en ftierf i6(S i.

ADRIAAN VANDER SPELT was by toe-

val te Leiden gebooren , maar zyn afkomft aan

Gouda verfchuldigt. Hy was een uicftekend Bloem-
fchilder , en had zig lang aan 't Hofvan Branden-

borg onthouden. Eindelyk keerde hy weder totGou-

da , daar hy voor zyn derde Vrouw , een Groe-

nings kwaadaardig wyftrouwde,die hem niet alleen

den luft , maar ook zyn levenslamp , eer hy noch
den middeltrap zyns ouderdoms bereikt hadde , in

't jaar 1673 uitblies.

Jan Franse Versyl, Jan Dame
DE Vet, Jan en Pieter Donkers,
zullen op hun beurt op het Tooneel komen ;

dog van de reft weet ik niet veel te zeggen.

Maar eer dat wy daar aan beginnen , diend by de
voorige ( waar aan van Mander niet gedenkt ) noch
gevoegt te worden

, JOAN DAC. Deze was
een Keulenaar, en leerde dcKon^ihy Bartholomeus

Spranger ^ in den jaare 1556. die hy naderhand

voortzette in Italien ; daar na ook in Duitsland; waar
door 't gebeurde dat Rudolf de Tweede, de Zoon

van
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van Maximiliaan daar een welgevallen in kreeg,

hem in zyn dienft nam , en naar Italien zond , om
de geagtfte Jntique voor hem af te teekenen. We-
dergekeert, maakte hy veele roemwaardige werken
voor den Keizer. Hy ftierf aan Hof, en had
eer en goed vergaderd.

De geenen welker levensbedryf Karelvan Man-
der maar ten deele heeft befchreven , hebben wy
als maar gedoodverfd aangemerkt , en zullen nu ^

na voorgaande overleg,de hand daar aan leggen , om
zyn tafereel daar 't gebrekkig is

; op te maken. Onze
pen zal tot penceel verll:rekken,om 't geen ingefcho-

ten , en duifter is , door een vernis op te helderen y

op dat elk in het byzonder, duidelyk en klaar ge-

zien mag worden ^ De eerfle die na orde van
jaren in de hand komt , is

JOHANNES SNELLINKS. Karet

van Mander noemt hem HansSnelUnk^ enfpreekt,

in 't leven van O^avio van Veen, aldus van hem:
Daar is te Antwerpen een uHnement Schilder, ge-

booren ( zoo ik 't voel heb ) te Mechelen , wonderfraai

in 't verheelden van Hiftorien , en Bataljes. Hy is vajz

Princen en Heeren d'ikwils gebruikt geweeft , om Ne-
derlandfche velt/lagen te fchilderen , en w'ift heel ei-

gentlyk het krygsvolk , hier en daar door den da?np

van 't buskruid bewolkt^ te verheelden. Hy mach
nu 1604. een man van 55 jaren wezen» By gevolg
geboren 154.9. Meer weet ik ook niet van hem >

als dat de groote van Dyk , hem van wege zyne
Konft heeft waardig geacht , onder de befte Konft-

fchilders te fl:ellen , en zyn beeltenis door eigen

hand af te m.alen. Gelyk het zelve ook onder die,

welke in print uitgaan ,
getelt word. Ik heb hem

inde Plaat A boven aan plaats ingeruimt. My is

nooit van zyne werken , maar wel de roem van de

C 2 zelve
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zelve voorgekomen. Het had de Bie , die zoo veel

korter op van Mander gevolge is
, doenlyker ge-

weefl, van hem wat te melden
, danmy, nu'erzoo

veele jaren verloopen zyn. Maar wat raad? wy
moeten 't ons getrooften, dat wy van fommige
Konflfchilders , die in onzen tyd noch geleeft heb-

ben , maar weinig weten te zeggen
; ja naaulyks

agter fommiger geboortentyd hebben kunnen ko-

men ; zoo om dat 'er van de zelve geen nageflacht

meer overig was , en zy die hen in hun leven ge-

kend hadden, dood waren, alsookomdatfommi-
gen, die noch al veel bericht daar omtrent zouden

hebben konnen geven
,
zigdaar aan niet lieten gele-

gen zyn ,* 't geen my dikwils verdrietig gemaakt
heeft, ziende dat myn yver zoo traag geholpen

wierd. Ja ik kan den Lezer wel verzekeren met
waarheid , dat , indien ik een yder , waar van ik

onderrigtinge , in dingen die duifter voor my wa-
ren ,^ verzocht hebbe , in dien zeiven yver en ge-

neigtheid gevonden had, als daar ik in was veele

zaken meer in 't licht zouden gekomen hebben,

die nu wel voor altoosin'tduifter zullen begraven
blyven.

Om dezen tyd , of wel wat vroeger werd tot

Leiden geboren Mn ISAAK NICOLAI. Den
netten tyd van zyne geboorte heb ik niet konnen
nafpeuren. Ook verwonder ik my dat Karei van

Mander niet een woort van hem melt , te meer
dewyl hy een Man van aanzien , en verfcheiden-

malen Borgermeefter der Stad Leiden geweeft is

;

daar en boven lang genoeg voor zyn tyd geleeft

heeft om het gerucht van zyn naam en Konfl te

konnen hooren ; want men vint zyn naam al in

den jare 1596 op de Rol der Borgermeelleren

getelt. * Daar en boven waren toen al van zyne

Konfl-
* Zie de Befchryving van Leiden p, 6i8.
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Konflwerken te zien , inzonderheid in de Vier-

fchaar ,
op de groote Looyhal , en verfcheiden

groote huizen te Leiden, die naar dien tyd pryflyk

gehandeit zyn. Wat zucht deze Heer voor de Konfl:

gehad heeft
,
blykt hieraan , dat hy alle driezyne

Zoonen daar toe heeft aangekweekt. Den oud-

ften Jakob Isaaksz. is langen tyd te Napels ge-

weeft , alwaar hy ook een \touw trouwde en met de

zelve in den jare 1617 in zyne Vaderflad Leiden

kwam, en de Konft tot genoegen der liefhebberen

aldaar,en op andere plaatfen oeffende, tot dat hem
door de Dood de draad des levens afgefneden wierd

binnen Utrecht in 't jaar 1639, daar hy ook begra-

ven is. Klaas Isaaksz* zyn tweede Zoon,
onthielt zig in den Haag , en zyne Konfl w^as ge-

wilt. Willem Isaaksz. was in zyn leven

Hopman van de fchuttery te Delft, en een geacht

Plaatfnyder , maar hem is in 't bloejenfle van zyne

Lentejeucht op 'tjaar 1 61 2yhQt leven door de Dood-
zeis afgemaait.

Thans verfchynt ADAM van OORT.
Hoe dat dikwerfde gedachteniffen van wakkere

mannen , en hunne roemwaardige werken outyds

door den tyd en woede van Mars , in de vergeten-

heid begraven zyn, blykt hieruit, dat ik, na on-

derzoek gedaan te hebben , niets van hem weet te

zeggen, als ó^t Karei va72 Mander, in 't leven van
Octa'-cio van Veen, zyn naam meltren dat Kornelis

de Bie zyne Konltpryft, zeggende:

Dees Konft die heeft van O o r t , zoo rxel enfraai ge-

daan
,

Dat vele Geeften zelfs daar afver'Joonderdftaan.

Die niet en is by 'f goud van Crcfus tegelyken»

DierykefthatviQStyQor dees hemelgaven "j^ykcfu

C 3 On^
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Onder zyn Afbeeldzei door Hendrik Sn vers ge^

fneden, leeflmendathy is een leerling van* Lam-
bert

,
zynen Vader geweefl: : dat hy is geboren te

Antwerpen, in 'tjaar 1557. en geftorven 1641.

zyne Beeltenis na liet zelve gevolgt , zietmen ne-

vens A. Elshaimer in de Plaat C.

OC TA VIO VAN VEEN, geboren uit een

aanzienlyk en vermaard gedacht , tot Leiden , in

't jaar 1558. Verloor zyn ouders vroeg. Zyn
Voogden of Opzichters lieten hem de Taalkunde,
en teffens de Tekenkonft leren, by Isaak Nicolai,
die in den jare 1596 Borgermeeffer tot Leiden was.

Met zyn vyftiende jaar beftelden zy hem te Luik

,

om zig in de taaigeleertheid voort te oeffenen. Hy
gaf al vroeg blyken van zyn groot vernuft, zoo in de
tale , als in de teekenkunde , daar hy wel inzon-

derheid toe geneigt was; des zocht hy onder voor-

wending van de taaloefFening voort te zetten
,
ge-

legentheid om daar in te konnen voort gaan , 't

geen hem gelukte. Hy had byzondere kennis aan

den Kardinaal Groosbek (zeit du Pile) die hem brie-

ven van voorfchryvens gaf aan den Kardinaal Ma-
ducio te Rome, daar hy wel ontfangen werd. Hy
oefFende zig voorts in de Talen, inde Natuurkun-
de, Dichtkunde, Wiskundige Wetenfchappen,
en Schilderkonfl , onder opzicht van Fred: Zuche-

ro, zoo dat hy in Italien wierd aangezien vooreen
Man op alle Wetenfchappen afgerecht en gevolge-

lyk voor een van de grootfle verftanden van dien

tj-d.

Nadathy nu eenige roemwaardige werken ge-

maakt had, vertrok hy naar Duitfchland en wierd

ten

* Deze Lnmhert van Oort, ^^an Amisfoort, groot Schil-

der en Bouwmeefter, kwam te Antwerpen in S:» Luc^s<jü{,

in 't jaar 1547.
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ten eerilen in des Keizers dienft ontfangen. Nader-

hand ook by de Keurvorften van Beyeren en Keulen.

Doch alle de voordeelen die zy hem aan de Hoven
aanboden , waren niet machtig om hem lang te hou-

den, maar hy vertrok, en ging vervolgens zyn

dienft den Prins van Parma (die toen het be-

llier over de Nederlanden had) aanbieden , en

fchilderden des PrinlTen Pourtret levens grootte ten

voeten uit in 't harnas.

Na de dood van dezen Prins vertrok hy naar

Antwerpen daar hy veele Konfhwerken maakte

,

die daar noch in de Kerken zyn te zien.

Als Aartshertog Albert van Öoftenryk het beflier

in de plaats van Parma had , ontbood hy hem tot

Bruffelte komen, en maakte hem opziener van de

Geldtmunt; doch niettegenftaande hem dit ampt
veel belemmeringe gaf, liet hy niet na te Schilde-

ren. Hy fchilderde gemelden Aardshertog nevens de

Infante Clara Eugenia Ifabella, Dochter van Philips

den II. Koning van Spanje,geboren in den jare 1 566.

en getrouwd met den Aardshertog Albertus 1599.
die een Zoon was van Keizer Ferdinand den IL
Welke ftukken tot een vereeringe gezonden wer-

den aan Jakob Koning van Engeland.

Om nu te toonen dat zyn geeft tot alles be-

kwaam was , maakte hy een lange reeks van
hlemataa , of zinnebeelden , een werk alleen voor
vernuftelingen.

Dus zag men van hem zinnebeelden van Hora-
tius. *t Leven van St. Thomas van Aquina , en zin-

nebeelden van de ydele liefde ; die hy opdroeg aan
gemelde Infante , die hem daar voor zoo veel gunft

bewees dat zy hem verplichtte ook iet diergelyks te

maken van de Goddelyke Liefde.

Lodewyk de XIU. Koning van Vrankryk deed

C 4 hem
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hem verfcheiden malen zyn Hof aanbieden , maar
tevergeefs; want hy had voorgenomen in de Ne-
derlanden zyn leven in de Konfl te ilyten. Ge-
lyk hy ook te Bruflel geflorven en begraven is

in 't jaar 1629, den 6 van Bloeimaand.

OcTAvio, komt my voor uit alle omflan-

digheden d eerflen ofvoornaamfle geweeft te zyn

,

die uit het Oorlogspuin 't hooft boven gefleken,

en den opbouw van de Konfl in Nederland ( daar

doordefchultdes Oorlogs, Konft en Konllenaars

ontbraken) voortgezet en aangekweekt heeft,

waarom men dan mee recht van hem heeft mogen
zeggen

:

Dum qiiondam ingentis fj'

Dat op dezen zin uitkomt , waar in hy fprekende

word ingevoert,

FeelJloffen dat hun pen de Helden tot de wolken

Heeft opgebeurt om 'tjlaan van onverwonnen Volken
,

En hunnen roem door heel de Waerelt getrompet.

Maar my hft onze Konjl dus lang door Mars
verplet

,

En in een oorlogsnacht gedompelt en begraven ,

fVeêr op te beuren , en heur luijier te doen draven

Door al het waereltront. Door myne nyvre hand
Is weer de Kmfi gehragt in haren hoogen fiant ,

Waar op ik moedig ben ten trots der la/ieraren,

om welke rede wy zyne Beeltenis op de Tyte 1

geplaatfl: hebben.

Dat de alverwoeflende Oorlog het Grafder Konf-
ten en het bederf der Konftenarenis, geeft de Y-

ftroom^
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flroomdichter niet onfierlyk in den voorzang van
zyn Zege der Schilderkonft dus te kennen ;

O Kon/ten buigt voortaan uw hooft y

Als gy de Krygstrompet hoort /teken

:

Dat fchel geluit vermoeit uw /preken.

De blakende Oorlogsvlam verdoo/t

Den lui/ter , die u pleeg te Jieren ;

Mars eigent zelf dan uw laurieren.

Wat baat bety 0/ gy gee/tig weidt.

En trots braveert met uwe waarde
^

Wanneer een krygs/torm werpt ter aarde

Uw ingebeelde on/terflykheit ?

Voor al ziet elk hoe d'eêl/te verven

Der Schilderkon/t om 't hoo/t be/terven.

Dat dezelv^e noch al zoo arg gedrukt worden
door inlandfche Kerkberoerten , en borgertwif-

ten , waar door elk genoeg om die rampen ,

min om de Konft te denken heeft, is door de
bevindinge ontdekt ; inzonderheid in zulken tyd

toen de Konft meer tot pronk der Kerken

,

als tot huiscierfel gebruikt wierd. Nu leefde hy
in dusdanig een tyd waarin de Kloofterlingen be-

deefl flonden te kyken, als beducht voor een alge-

meen verval van den Roomfchen ftoeldoordepre-

dikinge van Johan Kalvyn
,
Martyn Luther en an-

deren meer , waar door de gemoederen van 't ge-

meen tegens elkander in bitterheid en twifl: aan-

groeiden.

In zulk een ftand zomtyds arger, zomtyds beter

voor de Konft , bleef het nog al eenige agtereen-

volgende jaren. Want Willem Goeree teekent ia

zyn waereltlyke veranderingen aan , op hetjaar 1566
uit van Mandsr y dat de Brugfe Schilder ^ Mar-

C 5 ^^-s-
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kus Geeraarde , die veel zig beholp met teekenin-

gen voor de Glasfchilders te maken
, geheel buiten

eenig werk was
,
wegens de nieuwe predikatiën

,

die de Konffc geheel in ftilftant bracht. En hy voegt
'er by : IVant de Pdpery raakte in Nederland zoo

zeer aan 't Jlapbakken, dat zelfs de Schilders en

Beelthouwers begonnen van Jlegte neringe te klagen ;

waarom ook gemelde Geeraards het etzen van eenige

Ezopifche Fabelen in 125 kopere platen ter handnam:

welke Fabelprinten naderhand in 't Boek gebracht

zyn , dat by ons noch met de naam van Vorjtelyke

Warande der Dieren bekent , en door den Dichter

Joojt van den Vondel , met leerzame uitleggingen in

Vaarzen opgeheldcrt is. Dus ver breed genoeg , aan-

gezien de tyd ons gebied , dat wyzynen jaargenoot

ten toon cel voeren , welke zoo 't my toefchynt

,

al vroeg de donkere wolken van twift , die de

Konft drukten is ontvlugt , om ze elders adem te

doen fcheppen.

In wat deel van de Kond JAN de WAAL
zig heeft geoefFent , weet ik niet. Maar wel dat

hy de Konfl , by den ouden Francois Franken van
Herentals ^

gemelt hy van Mander hhdz. 161. ge-

leert heeft, en zig met eenen ^an de Mayer ^

die een goed Schilder was , naar Parys begeven

,

alwaar hy zyn Konfl: met yver heeft voortgezet

,

en de fortuin hem is gunfl:ig geweefl:. Hy was een

Antwerpenaar van geboorte, en flierf in 't jaar

1633 oud 75 jaren*

Nevens hem verfchynt zyn tydgenoot

ADRIAAN NIEULANT, gebooren tot Ant-

werpen. Deze heeft de grondbeginfelen van de

Konft geleert by Pieter Franfz, die te Helzevor

in de Sond , in het jaar 1569 geboren is, dog een

Haarlemmer van afkomft was, en tot Amfterdam
woon*



Schilders en Schilderessen. 43
woonden. Hy begaf zig daar na tot het onderwys

van Francois Badens , die wel een Antwerper van
geboorte was , maar 't zedert zyn vyfjaren met zy-

ue ouders , die om den Spaanfen moordluft t'ont-

wyken, in den jare 1576. tot Amfterdam was ko-

men woonen. Hy was een goet Schilder van kleene

Beekjes en Landfchappen , en ftierf op den 5 van
Bloeimaand lóoi.

De Bloemen , welke met hare menigerhande

fchoone geftalten, aangenaame ko]euren,en ver-

kwikkende geuren , de hooven ficren , en het oog
der aanfchouwers verluftigen

,
ontfpruiten in *t pril-

fte van den Zomertyd ; maar onze ABRAHAM
BLOEMAART , een der fchoonfle en welrie-

kende bloemen in den bloemhof der Konft,
ontlook in den guuren wintertyd , ontrent Kersdag
in 't jaar 1564. binnen Gorkom. Hy v^as een Konf-

tig Bouw- en Veftinghoimmeefter en zyn Vader een

Beeltfnyder^ zeit K. de Bie by vergilTing. Dog van
Mander zeit : zyn Vader Kornelis Bloemaart ge-

noemt ver/tont zig op de Bouw- en Veftingboiiwkun"

de , daar beneevens was by een Kon/tig Beehifnyder.

't Is klaar dat de Bie (die 't levens bedryf uit i;«?z

Mander onÜQQnt heeft) in 't nafchryven geen ge-

noegzame acht heeft gegeeven. Van Mander gQtft

reden waarom zyn Vader uit zyne geboorteflad

Dordrecht met 'er woon naar Gorkom vertrok
,

van daar naar 'sHertogenbofch , van daar weer naar

Utrecht, hoe dat onze A. Bloem aart
van Parys 't huis gekomen , van Utrecht te Am-
fterdam kwam wonen met zyn Vader die aldaar

voor Stads Bouwmeefter is aangenomen gewor-
den. Na des Vaders overlyden keerde Bloe-
KAARD weder naar Utrecht, Enhy is (zdt de Bie)

over
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Q^er drie of vier jaren eerft geftorven, Alsmen 4
jaren aftrekt van 1662 ( wanneer zyn Boek ge-

drukt is) zoo komt het uit op 1 658 . Dog het is niet

te denken , dat hy dus oud zou geworden zyn.

Dus moet men het zeggen over 3 of 4 jaren , ne-

men op den tyd als hy dit boek fchreef, dat veel jaren

kan geweefl zyn eer het ter drukpers kwam , en over

zulks deze rekening onzeker is. Doch dat hy een oud
man geworden is,b]ykt uit het Rym, waar in men al-

dus leeft: De Dood had hemgejpaart omtrent de hon.'

derd jaren.

Wat Meeller hy tot onderwyzer in de Konft

gehad , en wat voorname ftukken hy gemaakt heeft

,

en welke noch van hem te zien zyn , kan in van

Mander nagelezen worden op p: 209. die daar in

met de Bie verfcheelt dat hy verfcheiden Meeflers

met namen opteld , waar by Bloemaart geleert zou

hebben 5 dandre daar en tegen zeit

:

Meejl heeft hy uit den geeft decs Konfl alleen be-

komen

En zonder onderwys .....

Zyn Beeltenis zietmen in de Plaat C boven de beel-

teniflen van Elshaimers en Ad. van Oort,

Hy heeft drie Zonen naargelaten die mede de

Konft hanteerden.

HENDRIK, doudfte, had de Schilder-

konft by zyn Vader geleert , doch weinig van zyn

geeft en aart overgeërft , ook geene be-

kwaamheid om met de Waerelt te konnen om-
gaan , waarom Sandrart geeftig van hem zeit

:

Hy heeft zyn gehikskogel niet vernuftig genoeg weten

mort te fchieten^ en dus is het afzetzel van die

fchoone Bloem verftikt, In de tweeden, Adriaan
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genoeratj was meer geeft en yver .Hy werd een goed

Schilder, en trok naar Italien om zyn Konft voort

te zetten , daar in hy dapper toenam. Daar na
raakte hy in dienft te Salsburg by eenen Benediftus

groot beminnaar van Konft , en maakte daar vele

fraaije ftukken. Maar geraakt in woorden met een
Student, werd hy dood gefteken.

KORNELISde Jongfte had zig ook tot het

fchilderen begeven, maar verwiffelde 't penceel

voor 't graafyzer , naardien zyn natuur daar toe meer
geneigt was. Hy leerde de behandelinge van
't graafyzer by Krispyn van de Pas : en kwam in

korten tyd zoo veer dat hy verfcheiden platen,

zoo naar teekeningen van zyn Vader , als van ande-

ren in koper fneed,waar van de drukken noch onder
de liefhebbers van Printkonft in agting zyn. Hy
vertrok om gelegentheid tot het maken van grooter

werken te Sbben eerft naar Parys en van daar naar

Romen, daar hy veel heerlyke Printen na Schilde-

ryen van de geachte Italiaanfche Konftfchilders ge-

maakt heeft. Zyn Vader die groote geneigtheid had
om hem voor zyn dood noch eens te zien , ontbood

hem; maar het overkomen werd van hem zoolang

van den eenen tot den anderen tyd verfchoven tot

dat zyn Vader ftierf , en hy toen voornemens wierd

daar te blyven. En ftierf'er in grooten ouderdom.

Hoe verfchillig de KonftoefFenaars zyn , in

opzigt van de verkiezinge hunner voorwerpen

,

en hoe deze tot dit , en wederom andere tot dat

deel van de Konft door een natuurlyke zucht wor-
den aangedreven , zalmen doorgaans in ons werk
konnen befpeuren.

TOBIAS VERHAEGT was gezet op
't fchilderen van Geboomte , Gebergten , Rui-

nen^'
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nen , Gebouwen &c. IL de Bie mek tot zynen

roem,

Hoe fraay dat '^der ftuk verzacht isin'tverfchiet

:

De Boomen fchoon getroft en levendig gefchildert ,

De gronden los en mals , de takken dicht verwildert*

Hy is om zyn Konft heel bemint by den Hertog

van Florenfen en federt te Romen beroemt ge-

weefl

,

Daar hy ook heeft gemaakt den Babilonfen toren ,

Die daar meer werd geacht als eenig werk te voren:

Gelyk hy naarmaals noch gemaakt heeft drie ofvier y

Waar van m*er eenen vint gefchildert binnen Lier j

Die Frank heeft geftoffeert met aardige Figuren
,

Waar door dat zynen roem zal eeuwig blyven duuren.

In 't Leven van O^avio van Veen vind ik zy-

nen naam onder de Aankomelingen geboekt. Hy
kon roemen dat hy een grootmeeller tot on-

derwyzer gehad heeft, en door dat zelve Konft-

zog ook een grootmeeller ( te weten Petr. Paul.

Rubbens ) opgekweekt heeft. Hy is geboren te

Antwerpen in den jare 1566. en aldaar ook geftor-

ven in 't jaar 1631.

Nu volgt de Konflige Pourtretfchilder MI-
CHIEL MIEREVELT , geboren te Delf 1567.
wien wy moge vergelyken met de Aardvruchten ,

die hunnen beftemden tyd hebbende om te vol-

groeien, echter menigmaal , wanneer de Natuur de-

zelve door bekwamen reegen en zonnefchyn gun-

ffcig is , eerder tot rypheid komen , dan de Land-

man gewacht had , 't geen hem dan hoop geeft

van zyn oegfl en winil zeker te hebben. Dus is

het
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het gebeurd met onzen Mierevelt , van wien ge*

tuigt word, dat de vruchten van zyn vernuft vroeger

als naar gewoonte tot rypheid gekomen
, groote

hoop van eenen gelukkigen uitflag aan zyne ouders

gaven ; want met zyn agtfle jaar kon hy trots den

beften Schoolmeefter van Delf fchryven; waarom
hy al \^an zyn twaalfde jaar af

,
by den vermaarden

Könftfchilder Jnthony Blokland befteld werd , om
de Konft te leeren, welkers penceelhandeling hy
in weinige jaren wifl na te bootfen.

Ons luft het levensbedryf , van dien puikfchil-

der zyner Eeuw in Pourtretten , te vervolgen tot

aan zyn grafflee , daar wy uit 's vaders lykas een

jongen Fenix, den Vader niet on gelykin fchoon-

heid, zullen zien voortfpruicen.

Fan Mander breekt de fchakel van zyn levens

bedryven af, met tot zynen roem te zeggen
,
op pag.

196. Dat hem de Hertog yllbertus , om zyn verhC'

*üen Konft , met grooten ernft heeft aangezogt. En
Sandrart zegt : dat hy zo "oer in de gonft des Her-

togs door zyne Konft ivas ingedrongen , dat hy hem
vergunde en 'Dryheid gaf ^ om zyn Mennonïften Gods-

dienft die toenmaals naau vervolgt "-Ji'erd, onverhin-

dert te mogen beleven. En als wy de oude gedenk-

fchriften der Stad Delf doorfnuffelden , vonden wy
ook t'zyner eere geboekt, dat, als Koning Karei

de eerfte trouwde met Henriette de Bourbon ,

Dochter van Henrik den IV. Koning van Vrank-
ryk, in den jare 1625, hy verzocht werd om
te Londen by zyne Majelleit te komen , het welke
hy ook gedaan zoude hebben, ten ware in dien zo-

mertyd het peftvuur zig te Londen zodanig ver-

fpreid hadde, dat de Koning en Koninginne zelf

geraden vonden , de ftad te ruimen , waar door zyn
voornemen gefluit zynde hy befluit nam het overige

vai?
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van zyn levenstyd in zyn eigen Vaderland te ein*

digen. Gelyk hy ook, na dat hy vele Vorftenen
Heeren gefchilderd heeft , tot Delf geftorven is ^

op den 27 van Hooimaand 1641. en een goeden
naklank nagelaten heeft. De vermaarde Dichter

Joachim Oiidaan maakte 't zyner gedachtenis dit

tydtellend Graffchrift :

DAT AAN DEN GROOTEN MIeReVeLt
sterfLIk Was,
aLs 't tot asCh

EN STOF HEEN VIeL, Is hIeR GESTeLt ,

HET ANDER LaAT GEDaChTENIs
AAN DEES KREItS;
OF REE WeItS

NAAR 't rIIk DAAR GEENE NaCht EN Is*

M. IOC, XLI.

Ik vind ook een ander op zyne afbeelding door

hem zelf gefchildert , aldus

:

Dit 's d'uiterlyke fchyn van Michiel Miere-
VELDT

,

Die door zyn groote geeft hem zelfs onfterflyk fieldt.

Onder zyne leerlingen worden geteld inzonder-

heit Faulus Moreelze , Fieter Gerritze Monfoort en
Klaudius Kornelisze, Hy was een wel befpraakt

en vrindelyk man , waar door hy over al aangenaam
was: men gelooft dat hy in zyn leven wel 5000
Pourtretten gemaakt heeft , waar onder zyn ge--

weeft daar hy 150 gulden voor gehad heeft.

Een groot getal van zyn Pourtretten ziet men in

koper gefneden van zyn zwager Willem Delff, in

druk uitkomen , deze is gellorven voor zyn fchoon-

vader

,
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vader , welke overleden is te Delfden 27 van Hooi-

maand 1 641. en heeft naargelaten twee zoonen^

den eerflen Pieter Mierevelt, geboren

1595. den 5 OSlober , die een uitmuntend Pourtret*

fchilder geweeft is , gelyk men zien kan aan een

ftuk op de Snykamer tot Delf, zynde van den
zeiven aart als van zyn Vader.

PAULUS MOREELSEis geboren tot

trecht, in 't jaar 157 1. Karei van Mander gedenkt

aan hem in zyn Boek op pag. 212. B. en zegt:

Ook is f Utrecht een Schilder y geheeten Faulus Mo-
reelze. Deze is byzonder in het Konterfeiten zoo

groot als 't leven: heeft 'er tegenwoordig verfchei-

de onder handen , welke meefterlyk behandelt zyn , als

van den Graaf en Gravinnq van Kuilenborg ten voe-

ten uit , zoo groot als 't leven ; de Huisvrouw van

Sr. Knotter , welke trooni Konftig gebandelt is , en

andere meer. Deze is een leerling van Michiel Mie-
revelt 5 en noch redelyk jong. Wy voegen hier by,

dat hy toen al in 1taliën geweeft had, en daar

door in zyn Konft merkelyk was toegenoomen.

Hy had zig te Romen zynde geoefFent in 't fchilde-

ren van Hiftorien , maar vond daar toe geen tyd om
eenige Hiftoriftukken te maken , om dat hy door de
menigvuldigheid der Pourtretten , die hem van alle

kanten toevloeiden, belemmert of belet werd. Hy
was niet alleen een Konftig Schilder in diervoegen,

• dat hy grooten roem behaalt heeft , maar daar

nevens ook Bouwmeefter , waarom ook de Katry-

nepoort , te Utrecht , naar zyn beftek gebout is.

Hfy is geftorven Raad en Schepen der Stad U-
. trecht, in het jaar 1638. en zyn lyk werd meteen
ftatig gevolg ter aarde beftelt. Dit mogt den vro-

men JAN VAN KUIK WOUTERSZOON,
• Konftig Paneel- en Glasfchilder niet gebeu-

1. Deel. D ren.
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ren, hebbende zyn noodlot gewilt, dat zyn lic-

haam levendig door de vlamme verteerd wierd.

Het is byna nietom te geIoven,dat menfchen waar

in de rede , liefde ,
verdraagzaamheid

,
medelyd-

zaamheid en alle Chrifl-elyke deugden en hoedanig-

heden
,
volgens het voorbeeld en de leere van hun-

nen patroon Jefus , onder welkers Baniere zy zig

hebben laten infchryven, behoorden plaats te heb-

ben, zig tot zulken vervloekten drift, haat, en

dwingelandy hebben konnen uitlaten , zoo niet

menige voorbeelden ons hadden doen zien , dat de

drift der zulken veel ongetoomder , hun haat

vinniger , en hunne meeflerfchap met dwingelandy

verzelt gaat. Trouwens ieder byna weet wat de

Latynfche fpreuk , Odium Diabolicutn , en Odium
Theologicum , beduiden wil.

Maar wat zullen wy zeggen ? wy zien dat het

egter dus gebeurt
,
tegenshet recht der natuur aan,

die yder in opzicht van zyn Godsdienfl vrye keur

laat , zoo dat , wie het zy , niemant bevoegt is

over eens anders gemoet te heerfchen , en deflelfs

begrippen , naar zyn oordeel of begrip te dwin-

gen : dewyl yder menfch in dat opzigt op zich

zei ven flaat, en van niemant afhangt dan van zyn

Schepper , aan wien hy daar van rekenfchap zal

moeten geven ten laatflen dagen. Egter, gelyk

wy even noch eens zeiden ,
gebeurt het ; en zal het

voorbeeld van dezen man hier toe ten bewys kon-

nen dienen.

JAN VAN KUIK WOUTERSZE werd

om zyn geloofsgevoelen , 't geen van dat der

Monniken verfchilde, aangeklaagt , en gevolgelyk

te Dordrecht op de Vuilpoort , toenmaals de Ge-

vangenpoort
5

gezet , met Adriaantje Jans van

Molenaars-
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Molenaarsgraaf. Daarhy eenen langen tyd gevan-

gen zat , om rede (gelyk my klaar toefchynt) dat

de Hoofdfchouc
, Jan van Drenkwaert Boude-

wynfze, hem wel liefft had willen verfchoonen:

en dus
,

gelyk men gemeenlyk in zulk geval

doet , het uitvoeren van het vonnis van tyd tot

tyd uitflelde , en fleurende hield. De gemelte

Hoofdfchout was noch jong en ongebaardt

,

waarom zyn Pourtret ook konde dienen voor Sa-

lomon, in de Hiftorifche vertooning van zyn eer-

fte Recht , waar van hy een groot tafereel in de ge-

vangenis had befchilderd voor den Opperfchout.

Doch dit doen veroorzaakte niet alleen agterden^

ken by de Monniken , maar zy hadden de ftout-

heid vaa in hunne openbare Predikatiën te zeggen:

dat de Schout hem dus lang in de gevangenis hield,

om dat hy voor hem zoude fchilderen ; en laf-

terden zyne flaphertigheid. * Waarom de
Schout zig gedrongen vond , hem ten flagt^

offer hunner woede over te geven ;
gelyk gefchied-

de , zoo dat hy ,
op het nieuwe werk te Dordrecht

op den 28 van Lentemaand 1572. in weerzin van
de meefte aanfchouwers , te gelyk , met de voor-

gemelde Adriaantje Jans ,
levendig om de getuige-

niffen van Jefus Chriftus . is verbrand, Hy liet na een

bedroefde Vrouw, een Dochtertje van 7 jaren,

en een goet gerugte.

Hem volgt SEBASTIAAN FRANKS, van
wien van Mander , op pag. 208 i

aldus meld ; Hy
heeft geleert by Adam van Oort , en is nu 1604 aud

omtrent 31 jaren; is geeftig in 't maken van Land^

fchappen , Peerdekens en Beeldekens,

K. de Bie meld daar benevens van Gabriel, en

D 2 den

* ZieMatt. Balens befchryvinge van Dordrecht p. 841. cn
*t Bloedig Tooneel der Doopsgezinden, pag- 590. en ói8.
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den j^onge Franks , dien ik gis dat hy naderhand in

zyn rym ^an Baptijl noemt, op pag. loo. en onder

de Pourtretten van Vcm Dyk , zietmen Sebafiiaan\

Franfois, en Franfois Franks den jongen.

Sebastiaan komt my voor als de grondwelj

waar uit de andere Konftbeken afvloeijen , ofhun-

ne af komft hebben. Immers hy fchynt my toe

deeerfle van dien Konflflam te wezen, aangezien

van Mander van geene anderen meld. En hier in

komt de Bie , met van Mander over een , dat S e-

BASTiAAN, een braaf Schilder van Landfchappen

en Figuurtjes was. Myn fchoonvader Jakob Sasbout

Souburg had in zyn tyd twee Landfchappen , met
fraaije Figuurtjes van hem

,
opkoper gefchildert,

diemy altyd wonder wel bevielen. In 'c eene ftond

afgebeeld , hoe de kinderen van Bethel, die den Pro-

pheet
,
Kaalkop na riepen , door de Beeren ver-

fcheurd wierden, In het ander was een Hiftorie

uit het Nieuwe Teftament , en de beeldjes waren
vaft geteekent , en los gekleed.

Van den jongen Franks zegt de Bie , dat zyn

Konfl beftond in het verbeelden , zoo van Hiflorien

van 't Nieuwe Teftament , als van het oude Room-
fche Volk , het gewoel is zonder ent , het geen

zyn eel penceel daar in weet af te beelden , en met
een lollen aart daar kragtig uit te haaien.

Wie nu van deze de Konftvertrekken , behan-

gen met veelerhande Konftftukjes , in 't kleen, en

zoo, dat men daar in de behandeling klaar ziet,

van eiken meefter, gefchildert heeft, weet ik

niet. Wy zien dat de beruchte van Dyk hunne Beel-

teniflen heeft waardig geacht , om onder de groot-

fte Konftfchilders van dien tyd geftelt te worden.

. Nu komt in ordre van tyd ten Tooneel de Konft-

fchilderADAM ELSHAIMER, geboren te

Frank-
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Frankfoort , in 't jaar 1574. Zyn Vader was een
Pottebakker , anderen zeggen een Kleermaker , die

in hem van jongs af aaneen groot vernuft, en drift

tot de Schilderkonft befpeurende , hem befteedde te

Frankfoort , by Philip Offenbach ,
* een goed tee-

kenaar , en Schilder : dien hy naderhand veer in

Konft heeft overtroffen. Hy was wars van alle ge-

zelfchap
,
doorgaans droefgeeflig , en geneigt tot

eenzaamheid. Tot zyne uitfpanningen verkoos hy
de afgelegenfle plaatzen , waarom hy dikwerf in

Kerken en oude vervalle Ruinen
, by zig zeiven

gevonden werd , en van die geneigtheid niet was
af te trekken tot gezelfchappen van zyne Konft-

genooten of anderen
, zeggende :

Toen ik my wende met de menfchen te verkeeren ,

Fond ik dat hy hen niet , ah kwaatdoen^ was te leeren.

Door welk doen hy wel een tweede Democriet
fcheen te wezen , die (volgens het fchryven van T.
Stanley uit Lucianus en Agellius) in eenzame plaats

Jen , en in de Graven , die door hunne eenzaamheid en

duifterheid tot overdenkingen beft dienden^ gelyk ook

tot het oeffenen van de kracht zyner verbeelding
,

zig

verbergde ; om buiten het gewoel der menfchen te wezen,

Hy heeft weinig ftukken , maar kragtig , uit-

voerig en met veel moeite bewerkt , in zyn leven

gefchildert. Doch heeft echter aan dat kleen getal

genoeg doen blyken , dat hy een groot meefter in

de Konft was. Had hy in zyn leven voor zyn

D 3 Konft^

* Van dezen Ofenhach oïujfenhach , Leermeefter van Ai
Elshamer, is een' groot Altaarftuk , re Frankfoort, in de

Kerk van de Predikheeren , verbeeldende de Hemelvaart
van Chriftus , te zien. Hy had zig in de Borgerlykc oproeren

gemengt^ en ftierf in 't jaar 1640.
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Konftwerk zoo veel gekregen, als 'er nu voor be-

taald word
,
hy waar licht niet arm g^eftorven

;

want dat ftukje 't geen Ceres verbeeld , daar zy een

jongen , om dat die haar befpotte , in een Hagedis

herfchept, daar Ovi'dan'tj. B. af vermeld, en dat

door H. Goud gefneden , in print uitgaat , is verkogt

voor de fomme van 800 gulden. Maar wat zal ik

zeggen ? de minfle van de Konftenaars zien de waar-

de van hun Konfl betalen by hun leven , en moeten

zig overzulks met onzen Elshaimer getrooft hou^

den ; die niets naargelaten heeft , voor al zyn vlyt,

dan een beroemden naam, die met zyn doorblokte

penceelwerken , eeuw in eeuw uit ftand houden

zal. In welk opzicht men zegt: geen op een fprong

gemaakt word^ is met een weder gebroken, 't Geen

een eeuw dmren moet ^ moet in een eeuw gemaakt wor-

den. Het koftelykfte van alle Metalen groeit aller^

traagft, Michiei Angelo , die zeer lang aan zyne

werken bezig was , zeide : Dat de verhaafting niet

docht in de Kon/ten: en dat gelyk de Natuur langen tyd

hezig is om de dieren te vormen, die lang moeten le-

ven ; van gelyken ook de Konft , die zig voor/telt de

Natuur te volgen , enz. De vroege lentevruchten kan

men niet lang bewaren. Waarom ook Apelles

eenen Schilder , die hem een zyner penceelwer-r

ken vertoonde , en daar nevens zeide , dat hy 'c

zelve in zoo korten tyd gemaakt had , tot ant^

woord gaf : Men heeft geen moeite om dat te ge-

Jooven^ want men ziet het aan 't werk. Maar het

was licht aan het penceelwerk van onzen Konfte-

naar te zien , dat hy 't met het koflelyke zweet

van zyn vernuft , en door een weergadeloos geduk
bearbeid had.

Sandrart zegt : Hy had een Roomfche Vrouw

getróuwd , m had ved Kinderen : waar door hy in

fchuldm
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fchulden Dcrolel, arm 'xerd^ en eindelyk in de gevangenis

raakte. In den jare 1 63 2 . leefde zyn vrowjo noch, en ver-

fcheide zoonen , maar toen 'voas hy al lang dood.

David Tenier de Oude , heeft in italien by
hem geleert. Maar inzonderheid word zyn leer-

ling yakob Ernji Thoman van Landau^ geroemt,
die zyn handehng zoo net wiftna te bootfen, dat

'er weinig onderfcheid in te vinden was.

Van een geheel anderen aart en begrip was zyn
jaargenoot LUCAS FRANCOIS, de

Oude. De Voorfle beminde de flille eenzaamheid

,

deze het Hofgewoel : de eerfte veragtte het geld

,

of behield niets , de laatfte had het lief en bedien-

den zig daar van. Hunne begrippen verfcheelden

ook zoo veel, als hunne geboorteplaatfen van den
anderen lagen ; want hy begreep : dat de Ho'ien

de fortuin van de Konfi zyn , en dat men die hy de

hairen moet houden zoo lang zy hare gunft aanbied.

Zes jaren heeft hy in Spanjen en Vrankryk zyn

Konil, zoo wel in Hiflorien als Pourtretten met
lof geoeffent. Men ziet noch van zyn Konilwcr-
ken te Mechelen, daar hy geboren is, in hetjaar

1574 op den 25 van Louwmaand, en is geftorven

op den 16 van Herfllmaand 1 643. naarlatende twee

ZouQn Pieter en Lucas ^ die brave Konftfchilders

geweeft zyn , en dien wy op 't jaar van hunne ge-

boorten zullen gedenken.
In den tyd dat j'Jdam Ehhaimer^ daar wyr even

te vooren van gefproken hebben, te Romen was,
was HENDRIK GAUD

,
geboren te Utrecht

,

uit een doorluchtig geüacht, ook daar. Deze hield

groote gemeenfchap met Elshaimer^ 't zedert hy
kennis met hem gemaakt had , wanneer hy in Hol-
land was , en had groote achting voor zyn Konft

,

waarom hy niet alleen kocht, 't geen hy maak-

D 4 te.
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te, maar gaf hem ook gek vooraf, om voor hem
te fchilderen. Hy zelffchilderde ook op die wyze,
waarom hy die ten Model hield , maar inzonder-

heid ftak hy uit in 't plaatfnyden
,
gelyk hy ook de

opgegaarde Konft van Elshamer
^
wedergekeert

tot Utrecht in koper bracht , *t geen zyn eerlle

en laatfte werk geweeft is. Want een Juffrouw die

graag met hem wilde trouwen
,
gaf hem iets in

,

dat in flee van hem verheft te maken , hem'tver-

fland deed verliezen (dit was in 't jaar 1624) zoo

dat hy geen weet van iets had , ten zy men hem
over de Konft aanfprak, daar van hy tot zyn dood
toe wift te oordeelen.

ROELANT SAVRY Jakobszoonis gebo-

ren te Kortryk in Vlaanderen, in 't jaar 1576.
Gelyk de neiginge dermenfchen zo wel als hun-

ne wezens onder malkander verfchillen : zo is de

een ook van een vergenoegder aart als de ander. Ve-
le hebben zich vergenoegt met flegts een gering

deel van de Konft te bezitten , en waren met hun
lot te vreden. M. Hondekoeter , Schilderde Vo-
gelen ; P. Snayers , viervoetige Dieren ; Otto
Makcelis

,
Slangen

,
Hagediflen , &c. ; Eemont ,

Watervogels, Kruiden &c. Deze beelden, geene
Landfchappen. Maar R. Savry verftond dit

alles , zoo dat men niet kan zeggen , in wat
deel hy beft was.

Zyn Vader Jakob Savry, die mede een

goed Schilder was, leidde hem tot het Schilderen

van Viflen, Vogelen, en andere dieren, maar
deze bepaling fcheen hem veel te eng; dusoeffen-

de hy zich daar benevens in Landfchappen , inzon-

derheid Noordfche gezigten , als Klippen en Wa-
tervallen. Ondertuflchen geviel het tot zyn ge-
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luk, dat de Keizer Rudolph van zyne werken
quam te zien ,

zyn werkzamen aart prees , hem
in zyn dienfl nam en gelegentheid gafommet een
Heer na Tyrol te reizen , om alle fraaije gezichten

van Landfchappen en Watervallen na 't leven afte
teekenen , en zich den aart en natuur der dingen
door gefladige befchouwinge in te drukken, het

geen hy ook wonder vlytig in agt nam : teeke-

nende alles wat hem fchilderachtig voorkwam in

een boek, 't voorfle werk met de pen , de ver-

fchieten met potloot, en voorts met kleurige Tap-

jes, of met flaauwe waterverf overwaflen : waar
van hy zich naderhand bediende als hy te Praag de
Gallery met Landfchappen befchilderde , waar
van de meefle door Egid. Sadelaar , en zyn leer-

ling Izak Major, in koper gefneden in print uit-

komen.
Na de dood van Rudolf, die voorviel in 'c

jaar 161 2. begaf hyzich naar Holland daar hyvee-
ie zoo groote als kleeneKonftftukken voor de lief-

hebbers gefchildert heeft. Hy was een man van
middelbare geftalte , maar diklyvig , 't geen aan zyn
kopfluk of borftbeeld , dat op verfcheide wyzen
in kooper gefneden uitgaat , wel te zien is.

Wy hebben ons bedient van dat gene welk
van P. Moereels gefchildert, en door Geertruyd
Rogman in koper gefneden is, waar van wyeen
proefdruk vonden by den Konftliefdigen E. Fey-

tama, waar onder Hend. Lamh, Rogman 1640,
met zyn eigen hand gefchreeven had : Roelof
Savr Y Schilder van Rudolphus en Mathias Roomfe
Keizeren Êfc. met eenige Rymregelen die op de*

zen zin uitkomen

:

Het
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*r fchynt dat Savry Natuur te booven heeft

gefireeft;

Wanneer by Bofch en Rots^ en grazige Faleyen,

fVaar in 't viervoetig vee gaat luftig fpelemeien ,

Door Konft verbeeldd'e, Zy hem daarom nydig heeft

Den Dood geport zyn zeis ^ tot zyn bederf , te wetten.

De Konftgodes betreurt dit droef en deerlyk lot

Van haren Lieveling
^ fchoon oud^ te vroeg geknot.

Maar Veerman Charon kon zyn ziel naau overzetten
;

Om 'f Elizeesdom , 't geen zyn boot aan allen kant

Omringde , en vreugdig aan den nieuling bood de bant.

Ik heb eens een groot ftuk van hem gezien ,

verwonderlyk Konflig gefchildert, waar in Or-
phcLis een Tracifch harpfpeelder , zoon van Apol
en Kalhope, een der negen Zanggodinnen, ver-

beeld was , daar hy als Nazo in zyn II. Boek der

Herfchepping , zeit: 't Geboomte /t grimmig mlt'
gedierte en fteenen door zyn fnarenfpel verrukt

,

liejlyk fireelt en naar zich lokt. Dit is de Fabel

;

maar zy wil te kennen geeven , dat hy wilde

en woefle menfchen heeft weten 'te temmen en

van aart verwifTelen , hen afleidende van de onge-

regelde wyze van leven, door wetten te geven en
Godendienfl: in te flelien , waar door hy dezelve

tot deugd , beleefcheid
,
vriendfchap en Gaftvry-

heid geleid heeft, Juftinus zegt: dat Midas ^ die

ryke -Koning van Frygie , zoon van den Offenhoeder

Gordius , van Orpheus onderwezen in Frygien , de Go"

dcndienft inftelden. Horatius heeft deze Fabel ins-

gelyks zoo verklaart. Hoor zyn Vertaler A. Pels

^? pag. 34.

want Orpheus , zo in zynen tyd geacht
,

Die tolk der Goden , beefi; het menfchelyk gejlacht

Door
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Door vaarzen afgejchrikt van moord ^ en heeJHg

keven ;

pTaarojn die brave naam den held is nagebleven
,

Dat hy de Leeuwen , en de Tygers temmen kon.

En vervolgt

:

Vorfi Amphion , die oud Thehe zelfs begon

Te bouwen^ kreeg dien naam, dat hy de hardeJleenen

Kon leiden door zyn lult , en vleyend dicht , waar

heenen

Hy wilde.

Dusdanige uitlegging hebben wy ook elders in

't breed aangetoont.

Gelyk door de warmte der Zomerzon de vrug-

ten tot hare volkomene rypheid worden gebragt

:

zoo word ook het verftand van een Konitfchilder

door de kundigheid van de bedoeling der Fabelen

tot volkomen begryp gebragt , om alle verbeel-

dingen , van wat aart zy ook zyn mogen , door dit

behulp , uit de byvoegfelen fpraak by te zetten

,

doende dusdeftomme Schilderyen fpreken. By't

eerlle voorkomende voorwerp zullen wy de proef

van ons gezegde opmaken , en aantoonen wat nut

zulks te weten, een Konftfchilder geeft. Im-
mers zoo ons de lufl daar toe byblyft , en de draad

van ons leven zich zo ver uitllrekt, dat wy ten

einde van dit werk , eens tot ruft zullen gekoo^

men wezen , zullen wy den uitleg der Fabelen van
Ovidius ter hand neemen

,
op dien voet als het

PALEPHATUS begonnen heeft, in zyn boekje

van de Ongeloojlyke HÏftorien.

Hy had zich gewent des morgens naarftig te

fchilderen, en 's namiddags in gezelfchappen te

gaan^en bleefongetrouwd ; en zoo hem iemand naar

den
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den waarom vraagden , dien zette hy af met de
fpreuk van Horatius:

Melius nil calibe v'ita : dat is :

Niet beter als een ongetrouwd leven. Of ook wel

met het vaarsje dat uit den Dichter Menander,
dus vertaalt is

:

fVie trouwen wil mag trouwen

;

Maar wie de ruft bemint
,

Die wagte zich van vrouwen.

Hy leefde wel vernoegt , en woonde t'U-

trecht daar hy ook gellorven is, in 't jaar 1639.
Dit jaar 1577 ruim zoo vrugtbaar als de voor-

gaande in 't voortbrengen van Konftenaaren
,

brengt uit Antwerpen , de wieg van zoo menig
vermaard Konflenaar

,

ADAM WILLAARTS te voorfchyn.

Deze had zich gezet tot het Schilderen van Ri-

vieren , met Barken
,
Schuitjes , en Galeyen vol

gewoel van kleyne Beekjes, gelyk ook Zee, en
Stedehavens, woelig door 't dryven van Koop-
handel , en laden ofontladen van vragten , 't geen

hy alles heel uitvoerig, natuurlyk en konfligdoor

zyn Konftpenceel heeft afgemaalt, zoodanig dat

hy door het zelve is geroemt geweeft. Inzonder-

heid ('t geen ik by na overgellagen had ) muntte hy
uit in 't verbeelden van Brand. Hy is t'Utrecht,

daar hy woonden , overleden.

AART JANZE DRUIVESTEIN,
dien van Mander in 't laatfle van zyn Boek onder

de aankomelingen gedenkt , werd een fraai Land-

fchap en Beellefchilder : doch oefFende die Konft
uit



Schilders en Schilderessen. 6i

uit enkele liefde tot de zelve , en niet uit nood-

wendigheid. Hy word onder de Borgermee-

fteren van Haarlem getelt, en was ook voor

dien tyd Ouderling van de Gereformeerde Kerk.

Hy overleed op den 5 van Oegftmaand 161 7 oud

50 jaren.

Nu volgt zyn brave tydgenoot

JAKOB WILLEMSZ. DELFF. Deze
was een goet Pourtretfchilder , als kan gezien

worden op de Stads, Doele te Delf, aan het rot

Schutters dat hy in den jare 1592 heeft gefchil-

dert, 't welk met het opfpringen van 's Lands
Buskruidmagazyn in 't jaar 1654 nevens meer an-

dere Konflftukken gekneuft en aan flarden raakte

,

maar om de agting, welke zyn Zoons Zoon de
Heer Jakob DelfF daar voor had , weder gekalfa-

tert en herftelt werd.

Hoe groot een zucht en liefde Jakob voor
de Konft had

,
blykt daar uit dat hy alle drie zyn

Zonen daar in heeft opgekweekt.

KoRNELis Delff, de oudfle, had eerfl

zyn Vader , daar na Kom. Kornelisze van Haarlem
tot Leermeefler in de Konft, en was een goed
Stillevenfchilder.

RocHüS DfiLFF/de tweede , een goet Pour-
tretfchilder.

Willem Delff, de jongfle, een kon-
flig plaatfnyder. Deeze was getrouwd met een
Dochter van den beruchten M. Mierevelt , wiens
voornaamfle Pourtrette hy in Koper gefneeden
heeft. Hy is overleden op den 11 van Grasmaand
1638.

In dit zelve jaar 1577. den 2 8 van Wiedemaand
is dat grote zonnelicht , aan den Nederlandfen konft-

hemel
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hemel, namentlyk, PETRUS PAULÜS
RUBBENS, tot Keulen, aan den Ryn, tot

grooten luider dier Stad
, opgegaan. Want heeft

de Duitfehe Maro , Joofl: vanden Vondel , door

2yn geboorte de Agrippyner ftedekroon eenpaerel

bygezet : zoo heeft zy geen minder luifter ontfan-

gen , door het te voorfchyn brengen van dezen nieu-

wen Apelles, aan wiens helder konflvuur veelen

hun lamp hebben aangeiloken.

Zyn Vader J^an Rubbens, van edle afkomfl , en

Raadsheer in den Raad van Braband , vond zich ge-

drongen door een mJandfe beroerte
,
Antwerpen

te ruimen , en zyn wyk te nemen , met zyn Vrouw
tot Keulen , om dat haar zwanger zynde door fchrik-

ken, geen ongeval mocht overkomen, by welke

gelegentheid dan onze Petrus Paulus Rub-
BE NS aldaar geboren is. Dus verhaalt ^/i/

,

het welk bevedigt word door Florent. Ie Comte ,

dien ik doorgaans veel netter en opmerkender be-

vind als Kornelis de Bie , die Antwerpen tracht

door Ru B B E N s geboor.te te vereeren. Doch het

zy daar mee zoo 't wil : de Konft vind reden van

zig te verheugen oyer de geboorte van dat Konft-

licht , dat over de geheele waerelt fchynt.

. De onluflen geftilt , trokken zyne ouders van
Keulen weder naar Antwerpen. Zyn Vader na

verloop van weinig jaren geftorven , werd hy door

zyn Moeder en Voogden ter fchool bellek om
talen tp leeren ; met voornemen om hem in de

Rechtsgeleertheid op te kweken , ten einde hy daar

na het aanzienlyk ampt van zyn Vader mocht be-

kleden. Daar benevens verzorgden zy hem van
bekwaame meefters ; om hem in zyn buitentyd an-

dere, eerlyke Wetenfchappen en Konften te laten

leeren , aangezien zyn geeft tot alles bekwaam
'\ fchecnj





?!
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fcheen; en ziende hem ook zonderling geneigt toe

de teekenkonit, bezorgden zy hem een goed mee-

fter , om eenige van zyne buiten uuren in die oef-

feninge te belleden. Maar 't was niet lang daarna

of zyn drift en geneigtheid groeide tot die Konft

zoo fterk aan , dat zyn jMoeder en Opzigters ge-

raden vonden ,
zyn geneigtheid op te volgen , en

geheel tot het leeren van die KonÜ over te geven ,

en bedelden hem dus by O c x a v 1 o van Veen,
Schilder van den Hertog van Parma , en den Aarts-

hertog Albertus : of wel eerll by T o b i a s V e r-

HAEGT, wiens Beeltenis met die eer, il ejfe

prernier ma'ijlre du fameux P, P. Rubbens^ pronkt.

Anderen willen dat Adam van Oort zyn eerfte

onder vvyzer in de Konil geweell zy.

Het lull ons niet eene pennetwifl, om zyn geboor-

teplaats , of wie in hem de eerfte gronden der Konlt

geiegt heeft , aan te rechten : maar ik zeg als Baii-

Jius Kennet, in de Isvensbejchryving van den Griek-

Jen Dichter Homerus
^

by gelegentheid ^-an den

twift der * Steden , over zyne geboorte : Onder-

tujjchen hebben de berrmnaars . van de Dicbtkonjl

zig van die onzekerheid bediend, en geiviif y dat zoo

wel hun groote meejier^ als hun Konji , van een God-

delyken oorfpronk behoort te worden geoordeeU. Dic

is uit opzicht dat het raenfchelyke vernuft , waar
uit de Kpnrten geteelt worden, en voor tipruiten,

van

* Lang hebben de Steden , Cehphon , SsUmh^ Che9^

Argos , Athenen en Smyrna , over het geboorterecht tan Ho-
meer getwilt. HerodoöC fchyntdie eer aan de laatÜgemcldc
toe tewyien, aangezien zyn Moeder Cr;>é#;> wel tot Cuma
in iïïiohen , woonde , en van hem zwanger was voor
7y van d.ur vertrok , dog egter by hare vrienden te Smyrna
ïynde . op een feeftviering , nevens andere Vrouwen by dc
Rivier Meles , onverwacht van hem verJoite , en he^
kind naar dc plaats van lyn geboorte MtUfigtns$ noenidc.
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van een Hemelfche afkomfl is, volgens de Bybel*

fpraak in het Boek des Uittogts^ daar Mozes wel
uitdmkkelyk in den naam van Jehova, van Be-

zaleél den Zoone Ury , en Ahaliab zeit : Dat hy

haar heeft vervult met den geefi van wysheid , ver-

ftand en kennijfe , om alïerley konftige werken te ma-
ken enz.

Doch dit alles overgeflagen
, Rubbens, na

dat hy zich van 't onderwys van gemelde Leer-

meeflers bediend had , verkoor eindelyk weer O t-

T o V E N I u s , niet om dat hy een grooter Konft-

fchilder was als de vorige ; maar om zyn groot

verftant en vernuftige befpiegelingen , tot dat hy
eindelyk door- zyn uitflekenden vlyt, goed onder-

richt, en hulp van zyn vernuft zoo ver in de Konft
gevordert was, dat zyn werk met dat van zyne
onderwyzers om den prys dong.

Kort hier op bekroop hem de reislufl, waar

op hy zich begaf door Vrankryk naar Italien ; al-

waar hy eenige jaren zyn verblyf hield
; zomtyds

fchilderde , en voorts zyn tyd doorbragt ; om al-

les dat te Romen , zoo van Beeldhouwery , als

Schilderwerk , uitfleekc in fchoonheid van omtrek

,

en behandeling naauwkeurig , en met opmerkin-

ge te. bezien.

Hy begafzich in den zelven tyd na Venetien , tot

-de School van Titiaan
,
( toenmaals den voornaam-

ften hoogvlieger in de Konft) en maakte kennis

met een Edelman van den Hertog van Mantua,
die hem uit des Hertogs naam verzocht , als Edel-

man , en Schilder in deszelfs dienfl: over te gaan

:

welk verzoek hy inwilligde en aannam , om dat

'er te Mantua uitrekende Schilderyen van de ge-

achtfte Konflfchilders warem Hier onthield hy

zich een tyd lang j maakte zich by den Hertog

by-
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byzoiider bemint , en arbeidde met grooten vlyt aaa

de Konflftukken van ^ulio Romano,

Van daar vertrok hy weer naar Romen daarhy
zig voorts oeffende in ailes wat dienfbig was tot op-

bouw van zyn Kond, en kreeg gelegenheid, om
in de H. Kruiskerk , als ook in de nieuwe Kerk
van St. Pieter

,
eenige Altaarftukken te fchilderen.

Gelyk ook voor Albertus
, Aardtshertog van Oof-

tenryk.

Thans was het in 't zevende jaar, als hy dety-

ding kreeg, dat zyn moeder gevaarlyk ziek was,
dat hem zonder eenig uitftel van Rome deed ver-

trekken. Maar zy was al overleden , eer hy te

Antwerpen kwam.
Opmerkelyk is, *t geen verhaalt word, na-

mentlyk,, dat hy weinig afteekeningen of model-

len van Romen met zig bracht , en als 'er hem

,

(nu t'huis gekomen) naar gevraagt wierd , om ze te

zien , tot antwoord gaf : dat die in 't Kabinet van

zyn geheugen waren opgejloten. Het bleek ook
wel aan de kragtige wyze van fchilderen , die hy
zig had gewent , dat hy de beruchte Konftwerken
van Titiaan , Paulo Veronees , en Tintoret gezien

had. Doch dit moet ik cuffchen beide zeggen

:

dat de Faam , den roem dien hy te Rome en
Venetien , door zyn fchilderen behaald hadde , reeds

voor zyne overkomft al had over gekraaid , waar
door den een voor , den ander na

,
begeerte had-

den , om van zyn penceelkonft wat te hebben : en
hy overzulks gelegen theid vond om veel geks daar

voor te konnen bedingen : *t geen oorzaak is ge-

weefl , dat veelen hem ook met een fcheef gezicht

aanzagen. Onder deze was Abraham Janszen,
die hem tot een fchilderftryd om den prys uitdaagde,

willende 't zelve aan 't oordeel van alle Konftken-
J. Deel. E ncrs
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ners Hellen , 't geen hy geefhig aflloeg , met die

antwoord : Dat hy zulks al lang gedaan hadde ,

en het zelve aan 't oordeel van heel de ^vaerelt had

ge/telt ^ en dat hy het^op gelyke wyze ook konde doen.

Het verftand dat hy bezat , en de bedrevenheid

in de wyze van de waerek te behandelen, vond
middel om zyn benyders tot zyn vrinden te maken.
Hy volgde namelyk de les van Cleohulus : doe uwe
vrienden wel

,
op dat zy nog meer uwe vrienden worden ,

en uwe vyanden , op dat gy hen tot vrienden maakt.

Daar benevens was hy befcheiden , beleeft en min-

zaam 5
tegen ieder een ; een hoedanigheid , die hem

bygrooten en kleenen bemind maakte, inzonder-

heid ook tegen Konilenaren , waar van wy een

opmerkenswaardig flaal zullen aanwyzen.

Zyn Moeder, als gezegt is, was geflorven ^ 't geen
hem beweegde te trouwen , dat eerlang gefchiedde

met Catarina Brintes , met welke hy vier jaren

in der minne leefde, tot dat zy flierf , 't geen hem
zoo aan 't harte ging , dat hy om de droefheid wat
te verzetten

,
goed vond een reis naar Holland te

doen , om in alle de fheden de Konftfcholen, Konfl:-

genootfchappen , en KonfloefFenaars te bezoeken,

waar aan de Befchryving van Gouda ook gedenkt,

gylykze ook in 't byzonder verhaalt , dat hy J a-

KOB Reügers Blo Kaan zyn huis ging bezoe-

ken , om zyn Konfl te zien ; waar van wy breeder

in des zelfs levensbefchryving gemelt hebben. San-

DRART, die hem in die tyd heeft leeren kennen,
en zederd de vriendfchap met hem onderhouden
heeft, getuigt : Dat hy f Utrecht gekomen^ 't eerfi

hy G. Ho NT HORST kwam, deszelfs Konftwerk

zag , en ook jnet een , een ftuk van hem , dat noch

maar begonnen was , verbeeldende Diogenes , daar

hy met een Lantaren op helderen dag , te Athenen

op
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op de markt naar menfchen zoekt, kocht, en den aan-

leg van het Jtuk byzonder prees. Dat gemelde San-

drart zyn dicnjt aan Rubbens aanbood , om terwyl

zyn meefter Honthorjt onpajjelyk was, hem vorder

s

te geleiden
, eerfi by h. Bloemaart, daar na by

KoRNELis PoELENBüRG, voor wieus Koujï hy veel

agting betoonde, en verfcheide /tukjes aanbejteedde

^

gelyk hy zoo by ieder Konftfchilder int byzonder deed.

Van daar vertrok hy naar Amfterdam , daar San^

drart hem verzelde, alwaar hy veertien dagen
doorbragt, om alles te bezien.

Hier benevens had hy ook een zonderlinge zucht
tot alle foorten van wetenfchappen en konden ,"zelfs

tot de taalgeleertheid. Hy zelf was geoeffent in

verfcheiden talen : daar by uit eigen aart welfpre-

kent , en zyne uiterlyke wezenstrekken vertoonden

de inwend ige gaven van zyneeedle ziel , overzulks

hy van wegen zyne bekwaamheden , van Philips

den IV
5
Koning van Spanjen , voor wien hy veele

roemwaardige werken gemaakt heeft , om eenige

byzondere verrigtingen wierd gezonden aan het

Brittannifche Hof: en du Filé voegt 'er by , dat

dit door de Infante , die hem gunft bewyzen wilde
,

zoo by Philips bekuipt was ; dat hy , in de waardige

heid als AmbaJJadeur naar 't Engelfche Hof gezon^

den wierd. Hy verhaald vorder hoe Karei de eer/te

Koning van Engeland , hem beleeft ontfing , en hem
in tegenwoordigheid van 't Parlement een prefent deed

van een Degen en Cordon , bezet met diamanten ,

waardig twaalf duizent Ryksdaalders. Waar op

hy weder naar Spanjen vertrok, om rekenfchap te

geven van zyne verrigtinge aan zyn meefter , van wien

hy groote gefchenken kreeg. Dog anderen gelooven

dat dit wel ten meerendeele gefchiedde , om R u b-

BE NS daar door gelegenheid te geven van den

E. 2 Koning
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Konifig te fpreeken, met wien hy belangen had^
van wegen het befchilderen van de zaal te Withal

,

^tgeen wel bedongen was, maar niet betaalt; wel-
ke Hukken hem, wyl hy tot Londen was, van
Antwerpen , daar hy' dezelve gefchilderd had ,

werden toegezonden.

Karei Stuart, die men gelooft dat dien toeleg

begreep, bewees hem ongemeene beleeftheid , en
vnentfcnap.

I My,indenjare 1714 daar zynde , dreef een

zucht, zoo om het Konftwerk, als de Zaal, waar

uit Koning Karei de flachtbyl te gemoet trad , te

zien : welke zedert den tyd van die Marteldood

,

niet meer tot een gerechtsbank , maar om 'er

vreemde Potentaten en AmbafTadeurs op te ontha-

len , waarom nu als noch Bankethoiis genoemt
word, gebruikt werd. Thans worden 'er om de

fchaarsheid van Kerken , die men te Londen heeft

,

^Ctpo' s^^^ naarmiddagen de Co?nmon preers , de gemeene
gebeden, in voorgeleezen, en des Zondags in

gepredikt.

By dit, mochten wy ook wel gedachtig wezen

,

als een zyner voornaamfle werken , de galery van
Luxemburg , een werk dat hem zoo veel roem
heeft bygebracht, en nu noch, vermits hetinzyn
geheel doordebefle Graveerders, als G. Edelink

,

G, Duchange , Kornelis Vermeulen^ Picard,/!. Loir^

en B. en y. Audran , in koper gefneden is ,de druk-

ken daar van door alle Landen en Koninkryken ver-

fpreit , de waerelt doen zien , wat hy door de Kond
vermocht. Overzulks zoude het te vergeefs zyn

dat wy breedwydigzynen lofmelden. AldieKonft-

tafereelen , tot Altaarftukken of ergens anders toe

gebruikt; ook een menigte Pourtretten , voor Vor-

ften en Prineen gefchildert , melden zelfden lofvan

hunnen maker. Myn
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Myn pen had byna zeker voorval , dat Rubbens

in Spanjen is ontmoet , voorby geftapt , en dus

den lezer dit volgende verhaal ontrooft , 't geen
voeglyk diend gemeld , eer wy hem weder in zyn
Vaderland aanfchouwen. ^an Duc de Bragance

^

die naderhand Koning van Portugal werd , een
beminnaar van de fchilderkonftjfchreefnaar Madrid
aan een zyner vrienden , ten einde hy aan Rubbens
wilde verzoeken , den Hertog te komen be-

zoeken , in zyn woonplaats Filla-Fizoza. Rub-
bens bewilligde dit verzoek , en begaf zig . ver-

zelt met een groote fleep
,
op weg. De Hertog

verwittigt, dat Rubbens , die hy miffchien maar
alleen verwagtte, met zulken grootfen toe{tel,en

fleep verzelt , Vizoza reeds naderde , zond hem
in aller yl een Edelman te paard tegen , om hem W
zeggen , dat den Hertog om gewigtige reden elders

vertrokken was ^ en hem niet had konnen afwag-
ten ; maar tot vergoeding van zyne koften en veriet ,

liet aanbieden 50 piftolen. Maar Rubbens weiger-

de de zelve aan te nemen , en zeide : dat het veel te

gering was
^

dewyl hy voorgenomen hadde 14 da-

gen zyiti verblyf te Vizoza te nemen , en duizent

pj'tolen daar te verteeren.

Na dat Rubbens nu noch een wyl in Spanjen ge-

weeft had , vertrok hy naar Antwerpen , daar hy zoo
veele heerelyke konftwerken gemaakt lieeftjdatmen

'er zig over moet verwonderen: ja men zoude het

geen menfchen konnen doen geloven , ten zy men
dezelve daar by met een bericht geeft, dat hy veele

Leerlingen in zyn tyd heeft aangekweekt, die hy
totfchilderen van kleederen, gronden

, verfchieten,

gebouwen en andere fieraden , ook wel tot het aan-
leggen der naakten, gebruikte, waar door hy zig,

en inzonderheid zynen leerlingen grooten dienft

E 3 dede3
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dede, gelyk 'er door het middel van hem veele bra-

ve meeders in de Kon li zyn voortgefproten , die

zyne grootsheid van ordineren en de kracht van
zyn fchilderen van hem afgezien , en zig daarvan in

hunne eigen werken bedient hebben ; daar zy by
het leven van hunnen meefler niet te veel gele-

gen theid toe hadden , immers tot groote en voor-

deelige werken niet', dewylhy de vermogende lui-

den aan zyn fnoer had , en het dus meed: al in zyne

handen viel, of ongezocht toevloeide. Dit is aan

yerfcheiden ftalen van brave meellers, die zyne

Leerlingen geweeft waren , inzonderheid An-
TONY vanDyk, gebleeken; die als hy al wat
voor de Kloofterbroeders gemaakt hadde , van hun
dusdanig beknevelt wierd, dat het fchildervuur

daar door meer gedooft, als aangellookt wierd. 't

Gebeurde , om dit m,et een voorbeeld te beveftigen,

dat Ant. van Dyk eens een Kerkftuk fchiider-

de, 't geen tot een Altaartafereel zoude dienen,

in die tyd , dat hy al van zyn Meefter afgefcheiden

was , daar de gekapte Broeders zoo veel op willen

te vitten , dat het te duchten ftond , of hy aan het

bedongen geld de vingers wel blaau zou*telIen

;

want zy hielden zig, als of zy 't hem aan de hand
wilden laten houden , 't geen hem fmartte , inzon-

derheid wyl hy in dien tyd , als het fpreekwoord

zegt, overladen "üjas met geld, als de Kikvorfchcn

met veeren, Overzulks hy over 't onrecht hem
aangedaan als mymerende, zig be^^af buiten de

ftad , en daar in eenzaamheid by zig zelf alleen over-

leide , wat middelen beft dienda by de hand

genomen , om in dat geval zig beft te redden, 't

Gebeurde ter dezer t^'d dat Rübbens zig met zyn

Koets, tot uicfpanninge zyner geeften, liet door

de Velden omrvden, daar hy van Dyk ontmoet-

te.
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te, aan wiens wezen hy met den eerflen opflag

wel zien konde, dat 'er iets aan fcheelden. Dus
vraagde hy hem naar de reden van zyn eenzaam
wandelen , en droefgeeftigheid , 't geen hy zuiver

aan zyn gewezen meefter opbiegtte , die hem zyn
zwaarmoedigheid verlichtte, met tegens hem te

zeggen : dat hy des anderendaags aan zyn huis

zoude komen ^ om het werk te zien , en middel he^

denken , om hem daar in dienji te doen. Dit ge-

fchiedde; want hy kwam des anderendaags by
VAN Dyk, zag het werk, betaalde hem in ge-

reed geld de fom, welke hy daar voor bedon-

gen hadde, en liet het naar zyn huis dragen. De
Klooflervoogden daar niet weinig in verlegen , wyl
zy nu wel begrypen konden , dat Rubbens, hunne
vrekagdge behandelinge ontdekt had, fchaam-

den zig voor hem, die in groot aanzien en agting

was ; en waren bly dat zy 't uit zyne handen voor
den zeiven prys weder kregen.

't Zoude een groote ondankbaarheid fchynen te

wezen , zoo ik zeyde dat van Dyk met Rub-
bens naderhand in geen min en vriendfchap leefde

en omging , zoo ik de geheime redendaar van niet

ontdekte, 't geen ik op zyn regte plaats doen zal.

Rubbens dan, gelyk ik meermalen gezegt heb,

was, zoo ten aanzien van zyn geboorte, gedrag,

eerentytelen en konfl
,
by alle de grooten geacht en

gezien. Hier kwam noch by , dat hy tot zyn tweede

vrouw getrouwd had Helena Forman, die een Helena
in fchoonheid was. Een fchoon voordeel voor een

/(

fchilder om de kofle van \ model te fparen. Zy bezat

daar by veel verftand en veel geld
,
hoedanigheden

daar men'er drie in 'tbyzonder meezonde konnen-

uitruften , en had daar by vermogende vrienden, die

E 4. hem >
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hem dienft konden doen. Overzulks vloeiden alle de

voordeelen van 't penceel voor 't grootfle deel hem
gemakkelyk en van zelf toe. Daar en boven had

hy een zonderlinge bekwaamheid om alle grooten

te vleyen , en dus toe z\n voordeel in hun gunfl:

te dringen. Zulks dat men de fpreuk van J.
de

Bruin , in zyn Banket werk, op hem wel mag toe-

palTen : Dat gamrjoe verjlanden van alle hout Diëten

pylen te maken, om hun oogwit te bffchieten.

Hy bouwde voor zig een huis binnen Antwerpen,

dat hem wel zeftig duizent gulden koilte, endaar

in een zaal op de wyze van de Rotonde te Romen

,

daar het licht door eene opening in 't dak , van

boven in neerllraalde. Deze zaal behong hymet
" zyne opgegaarde Italiaanfche , Franfche en Neder-

landlcne Konftllukken , en daar onder ook fom-

mige van zyn eigen hand, welke Konüzaalalom
berucht was , zoo dat de Hertog van Biikkingham

die zyn paleis tefFens met Konff wilde opfieren,

order gaf, aan den Heer Mkhiel leBIon, liefheb-

ber en goed kenner van Kond, om voor 60000
gulden aan Konft daar uit voor hem te koopen,*c

welk ook gefchiedde. DaarRuBBENS zekerlyk

goed gevoelen van zal gehad hebben, daarnuzyn
vies , als het fpreekwoord zegt , aan -iveerzydefnee ,

en hy den weg om geld te winnen op alle wyzen
heeft geweten. Dus ftapelde hy eenen onnoeme-
Jyken fchat op ; en 't moefl heel de waerelt kenlyk

worden.
Het was niet lang na dien uitkoop , ofeen door-

flepen knaap maakte aanflag op dien vetten buit,

doch vond zig in zyn voornemen fchandig bedro-

gen. Het wasdeberugte^/r^^?72i/? A/r. Brendelvm
Londen. Deze klampte R u b b e n s met veel hoop-

gevende redenvoeringen , en verzekeringen van
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de wiffe gevolgen van zyn Goudmakerykonftaan

boord; biedende hem zyn dienfl tot de bewerkin-

ge van 't zelve , voor de halve winft, zoo Riibbens

een Laboratorium wilde doenopflaan, en de nood-
wendigheden , die daar toe vereifl werden , bezor-

gen. Maar R u b b e n s , naar dat hy hem met veel

gedult had hooren uitfpreken, antwoorden hem
beleeft, verllandig en geeftig aldus: Myn Heer ik

bedank u mor die aanbieding. Gy komt juiji 20jaren

te iaat; imnt zedert dien tyd , heb ik door 't penceel

den regten Lapis Philofophoriim gevonden. En wees
hem dus van de hand af.

Nu is 'er byna niets van zekerder gevolg , als dat

,

wanneer yemant door zyne byzondere bekwaam-
heden , die hy boven anderen in konft en weten-

fchappen heeft, en wanneer hy daar door tot den
top van ec:re opklimt, zoodan-ig dat de Faam het

gerucht daar van alom verfpreid; zulks ftraks ver-

oorzaakt in anderen eene aanriüzelinge tot een drift

,

welke na de geaartheiddesgemoeds , tweederhan-

de uitwerkingen heeft, een ten kwade, dat men
afgond noemt ; om dat zy eens anders welwezen
benyd , en zynen luifter niet dulden kan , en een ten

goede, dat wy nayver noemen, om dat die niet

misgunt eens anders welwezen , maar zich zeiven

ook wenfh in dien flaat te mogen ien ; 't geen
niet te laken is; en des noch te min, als dit hun
diend tot een prikkel en fpoor , om dien zeiven weg
in te flaan , waar door men tot die eer en dat ge-

luk word verheven , dat men boven anderen uit-

fteekt.

Waarlyk de bevinding heeft ons doen zien, dat

de Konft in geen eeuwen zoo gebloeit heeft, als

in dien tyd van Pet. Paul. Rubbens, aan wiens

fakkellicht veelen hun kaars hebben aangefloken

,

..
— E 5

- in-



74 SCHOUBURGH DER
en wie weet wat dienft hy al meer aan de Kond
zoude gedaan hebben , zoo zyne Jevenszon in volle

luiller niet waar benevelt geworden, door een
onvermydelyke duiflere wolk van 't nootlot ; het

welk ons leert, dat'

Jl wat geboren is , eens moet het leven derven.

Een jaar twee of drie voor zyn dood
,
kreeg hy

een beving, op de wyze van een beroertheid, in

zyn handen , waarom hy het groot werk moefl

aflaten. Doch hyfchilderde egter kleine flukjes

,

meefl Landfchappen
,
op den Ezel , daar hy de

maalftok meer tot zyn gebruik konde nemen.

Hy is overleden te Antwerpen
,
op den 30 van

Bloeimaand, in het jaar 1640. en begraven met
een aanzienlyke en pragtige Lykflatie ; want voor

het Lyk ging 'er een
,
dragende een fwartFluwele

kuffen, en daar op een vergulde kroon , en agter

het Lyk volgde een grooten fleep van de aanzie-

nelykfle , zoo Geeftelyke , als Waereldlyke Hee-
ren , en Konflenaren. Het Lyk werd geleid in St.

Jans Kerk , daar zyn Graffteê noch te zien is.

Hy liet eén Dochter na , en een Zoon , fommi-
ge zeggen twee Zoonen uit zyn laatfte huwelyk

,

de oudlfle Albertus genaamt , is Secretaris , of

Geheimfchryver der Staten van Vlaanderen ge-

weeft.

Wy hebben zyn waare beeltenis gevolgt naar de

befte affchetfing boven aangeplaatft, inde Plaat

D, op dat de Konftfchilderszynpryffelyk gedrag,

omtrent de jonge KonftoefFenaars
,
enyvertotden

opbouw van de Konft , daar by gedenken zouden

,

en zoo veel heuglyker zig tenfpiegel voorftellen.

Beleeft zyn , en geneigt tot elks dienft , doet een

juan ffeacht wezen , en zet zyn Konft luifter by.

- 'tKan
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't Kan niet wel wezen dat alle KonftoefFenaars

elkander te gelyk minnen: doch nooit moetver-

fchil tuflchen perfoonen oorzaak wezen , tot verag-

ting van wederzydfe Kondwerken. Rafaël d'Ur-

byn , en Michael Angelo de Bonarote , waren wel

de befte vrienden niet, dog prezen altyd elkanders

werk. Rafaël was gemeenzaam in zyn omgang ,

beleeft , vriendnouwende , en geneigt om elk dienft

te doen , en die welke van een leerzamen aart wa-
ren , openhartig van de Konft te onderrichten

:

waarom hy meeft altyd , wanneer hy om een wan-
deling ging , met een hoop Schilders en Leerlin-

gen verzelt was. 't Gebeurde dat Michael Ange-
lo hem dus op firaat ontmoetende , in 't voorby gaan
zeide: ecco il Barigello con tutta la fiia fbirreria,

dat is: Zie den Schout verzelt met zyn bende of

dienaars. Daar op Rafaël hem toefchoot : tii

caminate folo come la Boja , dat is , en gy wandelt
alleen gelyk de Beul.

Michael Angelo was van een ftuurzer aart, en had
voor gewoonte te zeggen wat hy dacht, waar

om hy weinig vrienden had , en meeft alleen ging

,

zoo dat zyne Konft alleen de oorzaak was , dat hy
geagt wierd; want het g^eurde eens, dat de
Paus hem zyn Konft- en Kabinetfchatten (een eer

die zelden iemand gebeurt) liet zien. De Paus,

cm dat Michael Angelo zich niet eens , als wel an-

deren t'elkens, daar over verwonderde, zeide:

Wy konnen niet zeggen , als wel eer Petrus deed

:

Goud nog Zilver hebben wy niet. Dat 's waar , ant-

woordde Michael Angelo ; Dog daarom kan uw
Heiligheid ook niet zeggen : fiaat op en wandekL

Fryborjiig /preken heeft zyn tyd. Waarheid word
geprezen

j
zegt Juvenaal^ maar moet kouw lyden.

Altyd de waarheid te fpreeken , is altyd vyanden sna-

ken ;
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ken : en daar is geen gevaarlyker woeftyn , als zon-

der vrienden te leven. Te leven zonder vrienden , zeit

het Spaanfche fpreekwoord, is fterven zonder ge-
tuigen.

Onder een groote meenigte Konftfchilders , die

Rubbens door zyne Leerleflen aangeteelt heeft >

word ook getelt PIET ER SOUTMAN. De-
zen alzoo wy noch zyn geboorte of llerftyd heb-
ben konnen ontdekken , hebben wy niet voegly-
ker konnen plaatfen , dan achter zyn meefter.

PiETER Klaasze Soutman Moemt hem
Samuel Ampzing , en gedenkt hem ook in de be-

fchryving van Haarlem , daar hy geboren en geltor-

ven is, met dit Vaarsje.

Hoe zou hier ook de naam van Soutman zyn verzwe-
gen.

Die door zyn kloek penceel
, zig heeft dien ftaat verkre-

gen,

Zig heeft door zyne Konft die eer en roem hereit.

Dat hy de Schilder is der Priiifche Majefteit,

Hy word geoordeélt mee van de befte geweeft
te zyn,die uit die fchool voortgefprooten is.Hy was,
toen hy aan de Konft kwam , een borft van een
grooten geeft, en doordringend vernuft, 't geen
meer en meer door goed onderwys geflepen , hem
heeft doen klimmen tot den roem van een groot
meefter.

De ftalen , die hy ook van zyne Konft naarge-
laten heeft, toonen dat hy niet door gonft , maar
door zyne verdienften , aan 'tPoolfche Hof bemint
en geëerd is geweeft. Hy fchilderde Pourtretteii,

cn groote ordonnantiën. KOR-
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KORNELIS SCHUT, uit dezelve School voorts

gefprooten , was te Antwerpen geboren. De zang-

berg had zyn geeft begunftigt , met Poëtifche vin-

dingen, het geen in zyn Ordonnantiën doorftak,

enzyne Konft temeer bemind dede zyn. Hy zette

zig tot kloeke en woelige voorwerpen te vertoo-

nen : en heeft beneffens het fchilderen ook den
Etsnaald gehanteert , als te zien is aan de menigte

Printen , die van zyne hand uitkomen, die fchoon

zy niet in allen deelen even befchaaft en vaft van
omtrek zyn , nochtans zyn vlugge geeft te kennen
geven. Kornelis de Bie zinfpeelt mede op zyne

Etskonft, daar hy zegt:

Het werk betoont de daat , wat hoeft meer gezeit ?

De Drukpers wyjl ook aan zyn Konft vol aardigheit.

De groote van Dyk heeft zyne Beeltenis ter

liefde van zyn Konft , nevens zyn Konftgenooten
ten dienft des Plaatfnyders , meê in 't klein ge-

fchildert , en wy om dezelve reden zyn borftbeeld

geplaatft in de P l a a T E ,
by Fr. Snyders en joan

Breugel^ onder aan. Nu volgt

SAMUEL HOFMAN, Zurich Deze
kwam , na dat de Faam den roem van Riibbens wer-

ken ,
op hare wieken , in dat waereltoort omge-

voerd hadde , afzakken naar de Nederlanden , en
begaf zich in de School van R ub b e n s , daar hy
door defzelfs leerleflen, en het afzien van zyne be-

handelingen , tot een goed meefter in de Konft op-

wiefch. Hy zette zich naderhand te i\mfterdam
neer , daar hy veele brave Konftftukken , ook
Pourtretten gemaakt heeft, en trouwde inden jare

1628. en trok daar na met zyn vrouw naar Zurich

,

daar hy door zyn Konft grooten roem behaalde

,

en
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en gelegentheid kreeg, om voor den Hertog van
Milaneneenige Konftwerken te maken: vandaar
te Frankfort aan deMm , daar hy een groot ftuk op
't Raadhuis gelchildert heeft. Eindelyk zyn le-

vensrolafgeloopen,fl:ierfhy aan het Podegra,inden
jare 1640. Zyn Vrouw en Kinderen , onder deze

een Dochter die een Schilderefle was , trokken na
zyn overlyden weder naar Amflerdam.

JAN VAN HOEK, Antwerpenaar, heeft het

geluk gehad, dat hy, om zyn grootfe fchikkin-

gen , kragtjge wyze van fchilderen , en vleyend
penceel , niet minder als zyn mcefter R u b b e n s

,

by Koningen en Vorften is bemint geweefl:. Hy
heeft te Romen zynde, voor verfcheiden Kardi-
nalen gefchildert, die zyn penceelkond in groote

waarde hielden. Ook nam de Aartshertog Leo-
poldus, hem voor Edelman mee, naar de i\eder-

landen , daar hy geftorven is in 't jaar 1650.

Eer ik vorder gaa, moet ik gedachtig we-
zen

,
zyn braven Stadgenoot MARl EN PEFYN

,

die gelyk de Arent alle vogelen braveert, ook
alzoo in Italien zynde , zyne tyd- en landgenoten

te boven ftreefde , zulks hy door Italien en Ro-
men voor een hoogvlieger berucht was , en grooten

roem behaalde.

Ik was verlegen waar ik hem plaatfen zoude

,

tot dat my uit zeker verhaal , 't geen volgen zal

,

bleek, dat hy by 't leven van Peï. Paul. Rub-
B E N s , al overleden was.

Men hout het voor een fpreuk
,
toepaffelyk op

de geleerden , Dat zy niet graag zien , dat hun

licht door anderen betimmert word. R u b b e n s , die

zyne fnelle vlucht in de Konll kende , en hoorde
dat
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dat hy van Rome naar Braband itond te komen

,

was daar over verzet. Maar wanneer kort daar

aan het tegendeel door 't gerucht verfpreid wierd ,

te weten dat hy van voornemen verandert , een

Roomfche vrouw getroüwt had , liet hyzig ontval-

len : Nu P E p Y N getroüwt is^ heb ik geen vrees dat

my alhier iemant zal overtreffen , of boven 't hooft ko-

men. Het geen bevefligc , dat hy een groot Kon-
denaar is geweeft. Op hem volö;t

ABRAHAM JANSZEN. Deze, alzoo noch

by Sandrart ^ noch by de Bie ,
eenig merk van zyn

geboorte of flerftyd word gevonden
,
dagten wy

voeglyk te wezen , dat agter Rubbens geplaatfl: wier-

de; niet alleen om dat hy een tydgenootvan hem
geweeil is, maar ook om dat hy een rol in zyn Ie-

vensbedryfheeft. Hy is te Antwerpen geboren, en
was een der voornaamffce Schilders in dien tyd. Dog
heeft niet veel {tukken gemaakt , maar die 'er van
hem zyn ,

zyn voortrefFelyk konflig geteekent , en

naar 't leven uitgevoert. Zyne geneigtheid vlei

op 't fchilderen van groote Hiftorien , met levens-'

groote Beelden , waarom alle Vorflen en Potenta-

ten begerig waren naar zyn Konfl , om in Vorfcely*-

keGaleryen, Konftzalen en Kerken op te hangen,

en naar alle bedenken , (dus word 'er getuigt
,

)

had niemant zyns gelyk geweefl , indien hy mét
yver op dien voet was voortgegaan. De verhef-

fing van Rubikns was naar allen fchyn , de eer-

fte oorzaak van zyn val. 't Is waar dit behoorde

hem een fpoor geweefl te hebben , om met des te

rheerder yver naar de volmaaktheid der Konfl te

flreven , en Rubbens die hem in 't bejagen van voor-

deelen , door dien hy zoo veele vrienden had , voor

uit was, door een onvermoeiden vlyt, met het

penceel te volgen , in plaats van de moet ver-

loren
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loren te geven , en hulp te zoeken in zyn bederf»

Maar wie ^ zegt de fpreuk van Ampliilogus, /V

faller uuren even wy.?? en als de kloot aan 't gaan
is ,

zegt het fpreekwoord , rolt hy voort. Dus ging
het ook met onzen ABRAHAMjANszEN;hy ver-

koos zyn verderf, te weten de liefde , tot zyn
vertrootlinge , en ftiet al zyn welvaren aan den
fleen van zyne ontydige min te mortel. Hy ging
met zyn nieuwe vrouw dagelyks om een wande-
ling, en koeflerde de ledigheid, die hem als de
motte verteerde, v/aardoor zyn huisgezin in fleg-

ten Haat ,
eindelyk tot armoede verviel

,
terwyi

hy met een berooit hoofd omzwervende , ti*ooil:

zocht in de herbergen , en de zwarigheid met den
drank af fpoelde.

Zulke voorbeelden konnen de fchilderjeugt ten

baak verflrekken , om zig voorzigtigte vermyden
voor die klip. Gelyk dat van Rubbens

^
omgeruf-

telyk aan te zeilen , tot de haven van 't geluk
,

die door onvermoeiden vlyt , in lladige oelFenin-

gen en fpaarzaamheid alleen bekomen word.

Op zyn beurt komt nu te voorfchyn

HORAT.US GENTILESCO. Deze was een

Florentyner van geboorte , doch word onder de
Italianen niet getelt, om dat hy den meeflen tyd

van zyn leven in Spanjen, Engeland, Brabandeii

Holland heeft gefleten, waarom wy hem ook een
kleine plaats onder de Konflfchilders hebben in-

gefchikt. Zyne geneigtheid liep meeft tot het fchil-

deren van grooie Hiftoriellukken. Sandrart ver-

haalt : dat hy twee fiukken tot Amfierdam van hem

heeft gezien , die hy voor Koning Karei den eerfien ge-

fchildert had. 'T eene verbeeldde een om hare zonden

treurende Maria ; 't ander Lot met zyne twee dochters ,

die puik goed y en zoo ten opz-igt van teekening, als

koleur,
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koleur , "tvel gehandelt waren, Hy werd nader-

hand van den Koning naar Engeland geroepen

,

om voor hem te fchilderen , daar hy ook geftor-

ven is ; maar in wat jaar heb ik niet konnen te we-

ten komen. De Brabanders noemden hem Gen-

tiel Hy was een goede bekende van Sandrart ,

die ook , als hy te Napels kwam ,
zyn dogter Ar-

themifia^ die een Schilderefle was, ging zien , en

de groete van haar vader bracht. Zy ontfing hem
beleeft , en vertoonde aan hem 't geen zy toen-

maals gemaakt had
,
zynde een David , vertooneh-

dehet hoofd van Goliat levensgroot, 't welk uit-

voerig en flout gefchildert was. Zy fchilderde

ook Pourtretten,en was wel gezien by de gemalin des

Onderkonings van Napels. Zy teekende ook op de
jdcademie,

In dezen tyd moeten wy ook gedagtig wezen

,

aan den beroemden Brabantfen Konftlchilder'

HENRIK VAN BALEN. Deze is, vol-

gens het getuigen van Karei van Mander , een leer-

ling geweefl: van Jda?n van Oort, Wat zyne
Schilderkonll aanbelangt , die is zoo in opzicht van
ordinantie,teekening en wyze van fchilderen deugd-

zaam goed , zoo dat zyn werk wel by de Konft van
^ geagte Meefters hangen mag. In 't byzondermoet

ik ook zeggen , dat hy zyne naakten zoo fchoon

van omtrek , en zoo rond en kragtig heeft uitge-

voert, dat byna alle andere Konfl daar by afvalt.

Onder vele van zyne groote Konftwerken , fteekt

uit de verbeeldinge der zondige waerelt , ten tyde

van den Boetprediker Noach : Het dorftige Ifraël

,

drinkende van 't water uit den Steenrots : Ook een

ftuk daar de Egyptifche Koning Pharao verdrinkt

in't RoodeMeer,en Ifraël dus de vervolger ontkomt.

Van 't zelve voorwerp heb ik noch korts geleden

L Deel, F een
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een kleiner fluk gezien, heel woelig, wel ge-
koppelt en vol veranderingen van kieederen. De
grootfte troep der vlugtelingen was op den twee-
den grond , in den klaren dag geltelt^ en de Figu-
ren op den voorgrond befchaduwt,*t geen een goe-
den welffcant gaf aan dat koppelende gewoel op den
tweeden grond,dat zig weder tegens den benevelden
bergagtigen agtergrond , en 't blaauw verfchiet red-
de. Gelyk ook mede een klein jflukje op koper
gefchildert , verbeeldende het oordeel van Paris

;

en waren de drie Godinnen , inzonderheid Venus,
die zig van agteren liet zien , zoo rond , kragtig
en uitvoerlyk gefchildert, datze fchenen buiten 'c

Tafereel uit te fleken. Daar benevens was de grond,
waar op zy flonden , met gras

, kruitjes , en voorts
het geheele landfchap

, uitvoerig en konftig door
den Fluweelen Breugel gefchildert.

Behalven veele hiftorifche vertooningen , die hy
konllig door zyn penceel verheelt heefd , vind men
ook Zinnebeelden vernuftig en leerzaam door hem
toegepaft. DeHr. enMeeiter

J. van Schuilenburg,
Raad en GrilHer over de PrinlTelyke Domeinen

,

enz. heeft diergelyke in zyn berucht Konftkabinet,
in 'sGravenhage,verbeeldende een deugdzaam man,
zittende onder een pragtig behangfel , met eene
kroon van eere op zyn hoofd. Minerva, Godesder
Wysheid , ftaat ter linker zyde nevens zyn zetel

;

ter rechter hand de Gerechtigheid , met een weeg-
fchaal in de hand , waar in zig in de eene de hoof-
den van eenzwyn, vos, wolf enpaauw, zintee-

keningenvan Gulzigheid, Lift, RoofluftenHo-
vaardy , doen zien , welke tegens den Winkelhaak,
Liniaal, Oyevaar en Breydel, zinteekenen die op
een deugdzaam gedrag toegepaft worden , in de
benedenftefchaal verbeeld, te licht worden bevon-
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den. Daar nevens aan zietmen Liefde de Nyd van

zig ftooten, en de Kupidoos, Slangen en andere

gedrochten ,
weg zweepen. Zyn Beeltenis ftaat ne-

vens dat van R. Savry in de Plaat D.
Hy heeft een Zoon naargelatenJohannes ge-

naamt , die hem i6i i te Antwerpen geboren wierd,

waarvan K. de Bie ,
op p. 1 20 zegt : by heeft de Konft

hy zyn beruchte vader Henrikvan Balen ge-

leert, Hy heeft de zelve naderhand in Italien voort-

gezet , en by zyns vaders leven grooten roem ver-

kregen , waar op dit vaers ziet

:

Fythagoras ,
* Tyran van f Lemnos

, heeft gefchreven
*

Als 't Lichaam fterft , de ziel tot Jlechtc ofbeterjtant

V"irhuifi. Wie fmyfelt aan dit oude leerftuk , wawt
De Geeft van H EU kik leeft in Jan, hy's vaders

leven,

Hy
* 't Is klaar dat de oude Latynen door dit woord hebben

verftaan , een die heerfchappy voert met gezach en opper-

w aardigheid. Een voorbeeld hebben wy by Virgilius, daar

Latinus aldus van Eneas zegt

:

Pax mihi pacis erit dextrum tetigijfe Tyrami :

door J. Oudaan dus vertaalt

:

Jk acht het van den Vreede eengoet gedeelte althans ,

Be dappWe regterhand te raken des Tyrans,

En Atheneus noemt de Liefde, Tv^woi ^f&Jfn x»i eiyB-pa-

TTcov: Een Tyran, dat is een heerfchcr, van Goden cn

Menfchen. Ook is den Taalgeleerden bekent , dat dit

v^roord een Koning, Vorft, en groot Meelkr in Konft of We-
tenfchappen beteekent. Zie P. Rabus Vermaaklykheden der

Taalkunde, p. 123. daar hy zulks uit een Grieks vaars van Ana-

kreon beveftigt. Naderhand heeft men . die door flinkfe we-

gen, lift, gev^^eld, enz. dwmgelandy oeft^enden, met den

gehaten naam van Tyrannen gebrandmerkt. Zie brecder in

myn Kantfchrift , op het Leven van dm Apojlel Paulus , by P»

Boeteman gtdiXuYx. p. iij.

t Anderen zeggen Samos , alzoo zyn vader hem , noch jong

aynde , van Tyrrhenen naar Samos had overgebracht. Zie

Thom. Stanley , Itlofof. m Poetifche Ondheden,^, 125.

F 2
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Hy was in denjare 1 662, noch in leven, en woon-*

de te Antwerpen , maar zyn vader was toen al

overleden , als uit het Rym van Kornelis de Bie te
befpeuren is.

Hier nevens verfchynd ten Toneel de Konft-
fchilderFRANCOlS SNYERS, geborente
Antwerpen, in 't jaar 1579. Hy heeft debeginfe-
len van zyn Konfl geleerd by Henrik van
Balen. Doch zyne geneigtheid is gevallen , eerfl:

op 't fchilderen van Fruit , daar na op alle foort
van viervoetige Gedierten, die hy wonderlyk , elk
in zyn foort, zoo natuurlyk fchilderde, dat men
in zyn tyd , niemand vond die hem daar in gelyk
was. Inzonderheid maakte hy zyn naam berucht
door het zamenfchikken der Dieren tot de Jagt;
een verkiezing, welke inzonderheid diende om de
wanden der Vorftelyke Zalen , en Galeryen op
te pronken. Gelyk ook de Koning van Spanjen

,

en de Aartshertog Leopoldus Wilhelmus, zig in
hunne Paleizen daar van bedient hebben. Hy leen-
de dikwerf de hand aan R u b b e n s , en die weder
aan hem,en 't zyn wel de geagtfte ftukken, daar men
't penceel van die twee groote meeHers in ziet. Want
gelyk de een op het vertonen van kragtige wer-
kingen en driften inBeelden was afgericht,zo fcheen
des anderens penceel als gemaakt om Dieren in hun
grootftevuur en drift af te malen; ja 'tis verwon-
derlyk, hoe hy in zoo menigvuldige veranderin-
gen, draajingen en buitelingen, de vafte deelen,
rekking en buiging der fpieren in de Dieren heeft
waargenomen. Zietmen de Jagthonden draven
naar 't Wildt, zy fchynen't oog voorbyte gieren.
Grypenzy 't met hun gefpitfte tanden aan, 't vuur
ftraalt hun ten oogen uit : en die verminkt ofge-
beten vertoond worden, drukken depynlykheid

van
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van hun ontfangene wonden , door een gekromden
rug ,

gewronge buiging en wyt opgefparde muilen

,

zoo natuurlyk uit, datmen 'er deernis mee hebben
zoude. Wat hoeft 'er meer gezeit , daar het Konfl-

werk zelffpreekt ? zyn Beeltenis ftaat boven aan in

de Plaat E.

Wy mochten ook niet langer verfchuiven zynen
braven Land-, tydt- en Konflgenoot

JOAN BREUGEL, hygensLRmt dtn Flmveeïen.

Hy was de Zoon van Piet er Br e u g el, anders

Peer den Drol, dus genoemt om zynegeeflige kod-

digheden en boerteryen , die hy doorgaans maakte

;

in welk opzicht ook van Mander getuigt : dat hy

in een zyner laatjie Jtukken een Galg, waar op een

fnaterende Exter zat\ verbeeld had, daar hy de ver-

dienjte van een klappige tong mee wilde aanduiden ,

en 't zelve zyn Vrouw tot een teftament naliet.

Plautus zegt: Dat hy 7iooit een zwygende Vrouw
heeft gevonden , en het ge/nater een Vrouwlyk huif-

raat is. En Socrates beklaagde zig van drie

laftige dingen , de Letterkonft, deDichtkonft en
een klapagtig Wyf , en zeide: dat hy de twee voor--

fte zig had kwyt gemaakt , maar dat hy het klapag-

tig Wyf moeft houden. Dit overgeflagen, 'tisbe-

denkelyk dat onze JoanBreugel, de grond-

beginfelen van de Konft , onder opzicht van zyn
vader geleid heeft ; doch heeft zig tot eenen geheel

verfchilligen aart van fchilderen gefield. Men kan y

zegt het fpreekwoort
, zyn kinderen wel minnen ,

maar niet zinnen. Want hy verkoos den Bloemhof
van Flora, ten voorwerp van zyn pen ceel. Maar
gelyk de menfch by verandering leeft ; zoo zag
men ook na verloop van eenige jaren

,
zyn pen-

ceel, in fierlyke Land- en Watergezichten, op
menigerhande wyzen , en zoo als 't hem in 't le-

F 3 ven
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ven voor kwam ,

fpeelemeyen. Egter verliet hy het

fchilderen van Bloemen Fruit, en wat tot Veld- en
Tuingewaflen behoort,niet zo,ofhy heeft zig nader-

hand inzyne Landfch'appen daar noch van bedient.

In den jare 171 3. heb ik eenftuk 3 voethoog,
en 4 breet , van hem gezien , daar ik en alle

Konflminnaars uuren lang , zonder ons te

konnen verzadigen , met verwonderinge op Hon-
den te kyken; waar inzoomenigerhandefoortvan
Bloemen , Struik- en Boomgewaffen, op den voor-

grond gefchildertWaren , dat het oogdaar in alsin

eenen doolhof verwart bleef, en fchoon 't zelve

op het twintiglle deel in grootte, niet by't leven

konde halen , nochtans was yder in zyn foort , in

dat klein beftek, zoo uitvoerig, konftigen natuur-

lyk gefchildert, als ofhet in de grootte van 't le-

ven had geweeft: inzonderheid flak 'er in uiteen

Vygenboom , die in een tuinpot flond: waar van
de Ilam zoo natuurlyk gekleurd, de bladen zoo

geeflig en dun gefchildert, de groene uitfpruitfelen,

halfgekleurde,volwaflchen,en van rypheid geplooi-

de Vygen
,
zoodanig waren gefchildert , dat het

geen penceelwerk, maar 't levenfcheen te wezen.

Dit Huk van 't Loo gebragt , werd te Amflerdam
in 't Heeren Logement 1713. den 26 van Hooi-
maand verkogt voor 2825 guld. De twee Figuren
die in 't zelve waren , verbeeldden * Pomona en

t Vertumnus, door Rubbens gefchildert, gelyk

ook

* Pomona heeft haren naam vznPoma, Appelen , Peren

,

enz 7y wa? een der Latynlche Boommaagcien, die in 'taan^

kweken de kroon fpandenjaangeiien zy noch in 't jagen,noch
baden , maa- aiieen in tuin oeffening haar vermaak nam. Zie
P. Ovid. Nazo, 'i 14 Boek, 't 11 Hoofdft.

f Vertumnus , een Latynfche Godheid , wiens Feeftdag

op den 30 van Oftober wierd gevierd. Zie de kantteek. van

Smits, op dc voorgemelde plaats.
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ook de weejiga, met een flapend Vrouwtje en Sater

,

voor 1S75 gulden. Dog het alleruitmuntenflein

Konfl dat ik van hem gezien heb , is het zoo ge-

naamde Paradys
,
by den Heer Le Coiirt van der

Foort , tot Leiden , waar in zig een menigte van
allerhande Dieren op 't allerkonfligft, in een niet

min kondig gefchildert Landfchap doen zien : en

de Adam en Eva op \ alleruitvoerigll door Ruhbens

gefchildert. Dit ftuk is gekomen uit het beruchte

Kabinet van den Heer de Bie , den Mecenas van G.

Dou.

Menigte van kleine flukjes , ten bewys van zyne

naarfbigheid , is 'er van zyne konftige hand inde

Konfhkabinetten alzins te zien; waar onder veele,

waar in een Meulenhoéf aan den kant van een ri-

viertje ftaat afgebeeld : of ook wel een Dorpje , of

eenig ander Gehugt aan den kant van 't water, 't

welk hy dan vorders heeft opgeciert met kleine

zeil- en waterroeituigen
,
gelyk op 't land met kar-

ren ,
wagens

,
paerden en allerhande foort van klei-

ne Beekjes, die hy by uitnementheid konflig en
uitvoerig wifl te maken : waarom hy ook van
docus Momper en anderen zyne tydgenooten ge-

bruikt werd, om hunne Landfchappen met Beek-

jes, Paertjes, enz. op te /eieren. Immers hy heeft

zoo aan 't een als ander , aan al de waereld döen

zien , dat hy een groot meeiler in de Konft was.

Zie zyn Beekenis onder aan in de Plaat E.

Hier aan verfchynt de brave Konflfchilder

ADRIAAN STALBEMT
,

geboren te

Antwerpen, in 't jaar 1580. op den 12 van
Wiedemaant. Van hem word getuigd , dat hy
van der jeugt af aan zoo .vlytig en naarftig is

geweeft in de oeitening van de Konft ,
ja zoo ge-

heel zig daar aan overgegeven heeft , dat het fcheen

F 4 als
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als of hy alleen voor de Kond gebore» was. Hy
zette zig toe het fchilderen vanLandfchapjes , met
kleine Figuurtjes, welke hy zoonatuurlyk , geef-

tig, konflig, en uitvoerig behandeld heeft, dat

hy, om zyneuitftekendeKonft geroepen is aan het

Erittannifche Hof , alwaar hy, door zyn penceel

dingen heeft uitgewerkt, daar men veel van weet

te zeggen.

Hy leefde , en woonde binnen Antwerpen , en

oefFende de Konft noch in zyn Softe jaar.

In dit jaar 1580. werd te Stettyn , in Pomeren

,

DANIËL BLOK geboren. Zyn Vader Mar-
ien Blok , was geboren te Utrecht. In Holland

,

zegt de Schryver, doch dit willen wy voor geen

fout rekenen
,
wyl het de Schryvers dus gewoon

zyn, en zelden de onderfcheiden Provinciën noe-

men. Immers om dat hy van 't Sticht van U-
trecht herkomftig is , hebben wy reden gevonden
van hem hier een enge plaats in te ruimen.

Daniël, die dan al vroeg blyken gaf, dat hy
tot de Konft geneigt was, werd te Dantzik be-

fteld, Jakob «S^Wffr, een bekwaam meefter om
hem op te leiden totdehoogeScholeder Schilder-

konft. Hy zétte zig inzonderheid tot het fchilde-

ren van Pourtretten , dat hem wel gelukte ; want
hy heeft voor GuftavusAdolfvan Zweden , de Ge-
nealogie , Stam- en Geflagtlinie der Hertogen van
Mekelenburg gefchildert. Van Schilder werd hy
Hoveling , en verloor op eenen ftond alles wat hy
bezat , door 't brandftigten der woedende oorlogs-

benden inden jare 1651 , zoo dat hy die naauwlyks

met behoudenis zyns lyfs ontvlugten konde. Hy
ftierf te Roftok in zyn tachentigfte jaar.
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Dat ik in de Titelprint van 't Tweede Deel 7ny^

fier Zinnebeelden , de Schilderkonft met een doek

voor den mond vertoond heb , daar van gafik deze

reden : Dat de tong niet mogt pleiten voort penceel y

maar het werkjiuk zig zelf moet verantwoorden^

De lleciitfte foort van krukken en brekebeenen in

de Konft hebben meeftentyd voor gebruik, dat ze

hunne werken door floffen , en fnorkeryen opvy-

zelen : maar groote meefters hebben in tegendeel

hunne kunftwerken laten fpreken, en het vernuft

van hunnen maker melden.

Apelles en Praxiteles konden roemen , dat zy al-

leen voorrecht hadden , om 's waerelts Monarch af

te beelden , daar dit volgende vaers op fpeelc

:

Apelles werd uit veele alleen geftelty

Te fchilderen den grooten Alexander:

Praxiteles had oorlof ^ en geen ander ^

Een marmer beeld te maken naar dien Helt.

Doch zy hebben zig daarom niet vermeten aange-

ftelt, maar Uil gehouden , en hun werk laten zeg-

gen: mie zy waren , en wat zy in de Konft ver-

mochten.

Van den eerllgemelden hebben wy een opmerke-
lyk voorbeeld: 't geen ons tot aanleiding vaneen
nieuw Toneelbeeld (trekken zal. Deze, door

begeerte aangefpoort , om Pmög^;2^x , en zyn be-

ruchte werken, te zien, fcheeptenaar Rhodus; maar
als hy hem niet op zyn winkel vond,nam hy een pen-

ceel met verf, maakte daar meê
, op den opgefpan-

ne doek, dien hy daar vond ftaan , een fynentrek,
zeggende tegens de Dienftmaagd, diehem vraagde
wie zy zeggen zoude dat naar haar meefler ge-
vraagt had , dat zy tegens Protogenes , wanneer
hy fhuis kwam, zeggen zoude, Die dezen trekmet

F 5 bet
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bet penceel gemaakt heeft , heeft naar u gewaagt : en
ging weg. Protogenes t'huis gekomen , en bericht

ontfangen hebbende van 't geen 'er gebeurt was

,

en ziende dit werk met verwondering , zeide : Dit

beeft Apellesgedaan , want niemant anders kan zulks

doen. Daar op nam hy een penceel , en maakte
eenen anderen trek, op den zeiven doek

, zeggen-

de tot zyn Dienllmaagd, Zoo Apelles andermaal komtj

toon hem dien trek, en zeg , Dit heeft gemaakt
daar gy naar vraagt, Apelles kwam, en ziende dat

die trek konfliger was , dan de zyne , nam een
penceel met andere verf , en maakte eenen Tr^^

door de andere trekken heen, zookonflig, dat als

Protogenes dien zag
,
zig verwonnen gaf, in aller yl

naar de zeepoort liep, en Apelles , dien hy daar vond,
minnelyk bejegende.

Een diergelyk geval ontmoet ons in 't leven van
FRANS HALS, wiens Beeltenis zig aan den over-

kant met een hoed op't hoofd doet zïen,Anthony van

Dyk, de Fenix van zyn tyd,als hy in dienft van Karei

den eerften , naar Engeland zoude overfchepen,was
verlangende om hem vooraf te zien, kwam te

Haarlem , en ging aan zyn Huis. Maar 't had zyn
werk

* Satnuel van Boogflraten , in r/n negende Boek van de
Sch'ilderkonjl p. 331 , is met 'uan Mander hiei omirtnivzn eenc
gedachten. Zy nieenen niet dat dit llegts regte uitgetrokke

linien of ftreepen zullen 7 yngeweeft , die een Schryfmeefter

dikwils beter uit de hand 7 0u konnen trekken dan de befte

Schilder, maar eenige omtrekken van armen , beenenofiet

diergelyks. Hoogftraten Ucrkt zyn gevoelen met de getuigenis

van Piinius , die zegt: dat 'er degenen die de Sch'ilderkonfl ver

-

Jlonden , grootd^ks zig over verzvonderden , en verbaaji ftonden ;

waaruit wel te denken is , dat de Konfttrekkengeen regte

lynen zyngeweeft, en 'er de oude Schryvers 't regte beduid

niet van hebben gegeven , 't Beurt meer, als onbedrevelin-

gen van laken fchryven , die zy niet verftaan

»

dat zy daar van
écrdielm fils de blinden van de koUursn^
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werk in , hem in de bierkroegen op te zoeken

,

daar hy niet eer uit kwam, voor hyzyn pintje ge-

leegd had. Inmiddels flont van Dyk met veel

gedultte wagten , die zig voor hem bedekt hield,

zeggende alleen tegen hem , dat hy een vremde-

Jin-g was , die geen anderen tyd had , als den tegen-

woordigen , en egter begeerte had van zyn Pourtrec

door hem te laten fchilderen , 't geen F. Hals zon-

der verder navragen hem inwilligde. Hy namieen
doek y zoo goed en zoo kwaad , als hy toen maar
aan de hand had , en begon aan 't werk te vallen.

Fan Dyk maakte weinig tufrchenfpraak met hem,
onder 't zitten, om niet bekent ofontdekt te wor-
den, 't Was in korten tyd gedaan, en Frans
verzocht hem op te (laan , om te zien of het dus

van zyn behagen was. Fan Dyk prees het , en
maakte toen met hem eenige zamenfpraak

, ;dog

zoo , dat hy niets merken konde. Onder andere re-

den zeide hy : gaat het fchilderen zoo in zyn werk?
Zou ik het ook niet konnen doen ? vatte voort een le-

digen doek , dien hy daar zag flaan,zette dien op den
Ezel, en verzocht hem neer te zitten. Fraks
zaghaaft aan 't aanvatten van 't palet, enpencee-
ien , dat dit de eerftemaal niet was , en dat de ver-

momde Ulyfles zig Van zelf wel ontdekken zou
,

dog had geen bedenken op van Dyk, maar belloot

dat het de een of de ander potzige Schilder moeft
wezen , die zig door een flaal van zyn Konft te

toonen, wilde doen kennen, 't Leed niet lang of

tjan Dyk belaflte hem op te ftaan, om 't.werk te

zien. Zoo haaft als hy't bezag, zeide hy : Gy
zyt van Dyk , imnt geen menfch anders kan zulks

doen , viel hem om den bah , en kufte hem.

Fan Dyk nam zyn Pourtret nat voor zich mee

,

bedankte hem , en Hopte zyn kinderen daar ryke-

Jyk
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lyk wat voorin de hand, daar zy niet lang kaffiers

van bleven ; want Frans die buitekans voort op
de lippen nam.
Men zegt dat van Dyk veel moeite deed , om

hem mee te trooncn naar Engeland, maar hy wil-

de daar niet naar luifleren , door dien hy zoodanig

op die flegte wyze van leven verflingert was. Eg-
ter behield hy groote achting voor deszelfs Konft

,

gelyk hy ook naderhand dikmaals gezegt heeft :

Dat , indien hy in zyne vermenginge wat meer van
het teere , of dunne gehad had , hy een der groot-

de meellers zoude hebben geweefl ; want dat hy
zyn weerga niet kende, die *t penceel zoototzyn
wil had , dat hy , na hy een Pourtret had aangeleid

,

de vafte wezenstrekken , hoogfcls , en diepfels met
een penceelzet , zonder vcrzagtinge ofverandering

zoo hun behoorlyke plaats wifl te geven.

Men zegt, dat hy voor een gewoonte had , zyn

Pourtretten vet, en zachtfmeltende aan te leggen,

en naderhand de penceel toetfen daarin te brengen,

zeggende; Nu vioet 'er het kennelykevan den meejier

noch

Hoe krachtig en levendig hy, door zyn penceel

den natuurlyken zweem des menfchelyken wezens

heeft weten na te bootfen
,
getuigen de menigvul-

dige P-ourtretten , die men nu noch van hem ziet.

Te Delf in de Oude of Kolveniers Doelen is een

groot Huk van hem , waar in eenige Hoofden of

Bevelhebbers der Schuttery , levens groot in Haan
afgebeeld , en zoo kragtig en natuurlyk gefchildert

zyn , dat zy de aanfchouwers fchynen te willen aan-

fpreken.

Hy had ook een Broeder , Dirk genaam.t, die

een fraai Schilder was , en zig oefFende in Gezel-

fchapjes, en kleine Beekjes* Samuel Ampzing
gedenkt
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gedenkt aan hun beide in de befchryving van Haar-
lem, met dit volgende rym

:

Hoe "Wakker fchildert F r a N s luiden naar het le-

ven'^

Wat zuivre beeldekens weet Dirk ons niet te ge-

ven ?

Zyn brave Konft en ftoute wyze van penceel-

behandelinge , maarniet zyne levenswyze moet de
fchilderjeugt zig ten voorbeeld , en tot naarvol-

ging ftellen ,
aangezien hy geen goed beftierder

van zyn levenskar was , als die niet zelden van 't

middelfpoor afholde
,
wyl hy zyne driften te rui-

men toom vierde.

Frans was gemeenlyk allen avond tot de keel

toe vol met drank. Echter hadden zyne Leerlingen

groote agtinge voor hem , en de oudfte verfton-

den malkander daar in , dat zy by beurten agt op
hem gaven , en hem des avonds , inzonderheid wan-
neer het duifter of laat wierd , uit de kroeg haal-

den 5 op dat hy niet in 't water zoude loopen , of

op een andere wys eenig ongeluk ontmoeten ; die

hem dan gevoegelyk t'huis bragten , kouflen en
fchoenen uittrokken, en te bed hielpen.

Deze 5 die dan de een voor en de ander na
,
agt

gegeven hadden, dat hy , hoe befchonken
,
egter

eenig avondgebed, uit gewoonte, uitftamerde,

en altyd befloot met dezen wenfch : Lieve Heer ^

haal my vroeg in uwen hoogen Hemel j waren agter-

denkende onder malkander , of dit wenfchen van
hunnen meefter wel ernft was. Des bedachten zy
te zamen een middel , om daar proef af te ne-

men. Een Adriaan Brouwer^ die een Leerling

van hem was, van de jeugt af aan op potferyen
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afgericht , en Dirk van Delen , waar van wy op
'tjaar 1650 zullen fpreken,hadden hier deel in. Dit

ftukging onder belofte van elkander niet tebekra-

jen, onder hun vieren aan. Zy boorden vier gaten in

den zolder , boven zyn bedfleê , waar door zy iler-

ke koorden neerlieten , die zy aan de hoekeinden

van 't bed vaft knoopten. Wanneer zy hem dan

den volgenden avond vol en zoet , als men gemeen-

lyk van de zulke zegt , te bed geholpen hadden , en

het licht uit de kamer gedragen
,
gingen zy op hun-

ne koufTen de trappen op naar boven , om hunne

rol uit te fpelen , zonder dat hy daar af iets gewaar

werd, en luiHerden fcherp toe naar het prevelen

van zyn Avondgebed, dat hy dan naar gewoonte

weer met dezelve wenfchinge: Lieve Heer haal

my vroeg in itixjen hoogen Hemel ^ befloot; waar op zy

hem gelykerhand met het bed naar boven trokken.

Hy die in den dommel van zyn dronkenfchap dit

egter gewaar werd , en vafl beiloot dat de He-
mel zyn gebed verhoord hadde

,
terwyl hy zig voel-

de om hoog heffen , veranderde van toon
,
roepende

veel luider als gewoonlyk : Zoo haajiig niet , lieve

Heer, zoo haajiig niet , zoo haajtig niet , enz.

waar op zy hem weder zacht lieten dalen naar

beneden , zonder dat hy bemerkte dat hem dit uit

potfery gefpeelt werd. Wanneer hy nu vafl in

flaap lag te ronken , maakten zy behendig de tou-

wen weder los , en zy noch hy ontdekten niets ,

dan na verloop van jaren wat 'er gefchied was :

maar Frans gebruikte na dien tyd die wyzevan
bidden niet meer. 't Welk onder hen dikwils flof-

fe tot lachen gaf, wanneer zy hem niet meer om
den Hemel hoorden wenfchen.

Ik was met de befchryving van myn Boek al

heel naar 't eind gevordert^ wanneer onder de pa-

pieren
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pieren van een oud Haarlemmer Kondfchildereen

begraafnisbriefje van hem gevonden werd , waar

agter op aarigeichreven flond : Fra ns is geftor-

ven te Haarlem, in den ouderdom van 5 ofSó ja-

ren, in 't jaar i66ó, en is op den 29 van Oogll-

maand, in 't Koor van deGrooteKerk begraven,

naar dat zyn Broeder Dirk hem in 't jaar 1656
was voorgegaan. Zy waren jNlechelaars van ge-

boorte. En op de Lyfl; van St. Lucas Gildeboek

te Haarlem ftaan verlcheiden Zonen , en Zoons-

zonen van Frans Hals geboekt, die alle de Konll

gehante^ert hebben,. als Frans Hals Franszoon,
Herman Hals Fransz. , Jan Hals Fransz.,

en Klaas cn JanHals Janszonen, van

welke *er noch een leeft in Oollindien , die daar

getrouwd is aan een ^leilys,ofhalve Zwartinne. Ze-

kerlyk om haar geld. Deze heeft daar een huis

gebouwd , en 't zelve met Schilderyen behangen

,

op de Hollandfe wyze, en is een groot beminnaar

en konftig oeffenaar van cje Speelkonfl, door het

welke hy zig meer als door zyn penceelkonil: by de
braaffte luiden bemind heeft weten te maken. Het
een en 't ander fchynt hun aangeboren te wezen.

J.
Wieland, eenoudLiefliebber , en die demeef-

te der zelve gekent heeft, getuigt : dat al de kin-

deren van F. Hals luchtig van gcell, en bemin-

naars van Zang- en Speelkonll geweell hebben.

Het fpreekwoord zegt : Armoede is de 'ohwjler

der wctenfchappen en konjfen ; doch dit gaat niet al-

tyd zeker, want zoo dit een algemeene regel was,

zoo zoude moeten volgen , en voor een waarheid

doorgaan , dat de braaffte Konrtenaars , en veelwe-

ters , uit behoeftigheid zyn voortgedreven , ofdoor

armoede zyn voortgekomen ; daar menigte van

voorbeelden ons het tegendeel heeft doen zien , hoe

bui-
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buiten noodwendigheid van zig daar door te ge-

neren, veele door geldmiddelen gezegend, en
van groote geboorten , echter door een aangeboren

zucht tot wetenlchappen en konften
,
zoodanig

wierden gedreven , dat zy die oeffeningen boven
alle andere waerekfche vermaken verkozen , en zig

daar geheel aan over gaven.

DEODATUS DEL MONT zal een voor-

beeld tot bewys van myn zeggen opleveren. Deze
was geboren te St. Truyen, in 't jaar 158 1 , uit

een geacht gellagt, daar en -boven om zyn groot

verfland in de Meetkunde, Starkunde, Schilder-

konflenmeer andere pryswaardige wetenfchappen

en konden ,
geadeld van den Hertog van Nieuborg,

aan welks hof hy lang verkeert heefd ; was ook van
den Koning van Spanjen , dien hy als Veftingbouw-
meefter in zyn jeugd gedient hadde , met veele voor-

deelen en vrydommen begunftigt : en wanneer die

hem naderhand betwifl werden , heeft de Koning
in eigen Perfoon , daar over aan zyn Broeder Fer-

dinand , den Prins Kardinaal gefchreven , ten ein-

de hy hem zyne vrydommen en voorrechten wil-

de verdedigen en herftellen. Hy is niet alleen

een Leerling van Petrus Paulus Ruhbens , maar ook
zyn lieffle boezemvriend geweefl ; die hem ook
in zyne reis door alle de Steden van Italien

heeft verzeld. Behalven zyne Konlldukken , die

in buitengeweften zynen roem fchragen, ziet

men ook te Antwerpen , in 't Klooiler genaaamt

de Facoiu , een Altaarfluk , dat kloek gehandelt

,

wel geordineert en vloeijende gefchildert is, ver-

beeldende de OiFerhande der drie Koningen. En
noch een ander in de Lieve Vrouwe Kerk , ver-

toonendede Transfiguratie ^ de Verheerlykingevan

Chiiflus
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Chriflus op den berg. Als ook by de Paters Je-

fuiten y een Kruisdraging enz. genoegzaam ftaien

van zyn vermogen in de Schilderkonft.

Frufirafit per plura quod per pauciora fieri potefi.

'T is te vergeefs veel woorden te gebruiken

,

als men \ door weinige beduiden kan.

Hy is geflorven op den 2 5 van Slachtmaand in't

jaar 1634. binnen Antwerpen. En word van hem
gezeit, dat hy door zyne bedrevenheid indeS:er-

reloopkunde veele zaken wifl tevoorfpellen , als

onder andere ook

Het Jaar van zyne Dood ook waarlyk te voorzeggen.

En zoo hy had gezeit , is 't ivaarlyk ook gefchiet.

Die dit getuigd is Kornelis de Bie. Dog die 'c

niet gelooven wil zal 'er niet om gebrand worden.

Thans zal het tvd wezen datik den beruchten

PIETER LASTMAN ten Toneel voer,
aangezien hy op , of omtrent dezen tyd is geboren.

Hy was een Leerling van Kornelis Kornelisz van

Haarlem geboren 1562, in welkers levensbefchry-

ving van Mander van hem op pag: 207 B. meld,
met deze woorden : Lajiman is een Jongman van

goede hoop , en thans in Italicn. Dit was in 't jaar

1604. Als ik nu ftel dat hy toen ter tyd 23 jaar

oud was; (want dat hy Jonger de reis naar Ro-
men zoude ondernomen hebben is niet denkelyk)

enalsmendandie23 jarenteruchteld, van 1604,
komt het uit op 1581.

'K heb dikwils met grooten roem van zyne Konft-
werken hooren fpreken , doch geen gelegenheid

L Deel G ge-
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gehad om 'er veel van te zien nogookzyn Beelte-

nis , door Thomas de Keizer gefchildert , daar Von-
del dus op zeit

:

De geeft van Peter mr in 't ordlneeren fpeeleny

En volgde vrouw Natuur op doeken en pannelen
,

Zyn Kunjtgetuigen. Toen , me 't oordeelJtryken kan^

Of Lastman Fenix was, ofKvBBEmzyngenan.
De Keizer heeft hem dus zyn ommetrek gegeven :

Maar anders tekend hy zich in zyn Konft naar Y leven.

Gemelde Vondel , die door fladig met de braaffle

Konflenaren te verkeeren goed oordeel van Konfl

had , zeit : Dat zyne ordonnantiën woelig waren
,

en zig wehoeglyk koppelden : zyn naakte wel getee-

kent y zyne Kleederen natiiurlyk en vlak geplooit , en

de Koleuren vloeyende en kragtig gefchildert. Meer
konnen wy 'er niet van zeggen , als dat gemelde
Nederduitfche Maro den inhoud van een zyner

voornaamfte Konftftukken in Vaarzen tot zyner

gedachtenis en roem naargelaten heeft , welks

hoofdfchrift is; Lastmans Offerstaetsi
te LisTREN aan den Heere ]oan Six. Dit
is 'er • £ begin af

:

PF'at dunkt u , Konftgeleerde S i x ?

Wie had de fchikkonjt ooit zoofix
-^/j- Lastman, waard de teekenkroon

f Ontfangen van Sint Paulus troon
^

Toen hy zyn wonderiverk van Liftren

Zoo verfch vertoonde , als beurde V giftren 1

Dit tuigt uw hemelfch Tafereel^

Daar onze Apelles zyn Toneel

En grond met volle kennis houwd^

En zoo deze Offerftaatjie hoiid^
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Dat zelf de geeft "jan Rome en Grieken

Nocit hooger z-j:eefde op zyne uoieken.

Met "Ujelk een Z'Vüaai en Jiaatigheit

En priefterlyke Alajefteit

Ferfchynt al 't Heidenfch Priefterdom

Voor d oiide Stad . vol yvers om
Te iX)ierooken voor Chriftiis Boden

,

Hier aangezien voor Griekfcbe Goden !

Men acht dat hier in menfchen fchyn
* Merkuur, en Dondergod Jupyn
Verfchynen , cm den Jongeling

,

Die flus op krukken ging , en hing ,

Te heelen , zender konft van kruiden.

Dat ftuk verbaaft veel duizend luiden.

Een rykdcnn , en verfcheidenheit

Van toeftel naderd, en geleit

i" Bekranfte en § witte Stieren vaft

Naar

*Debygeloo\igheid had den oude Heidenen ingeboezemt
te gelooven , dat de Hemelgoden zomryds in menlchelyke
gedaante op de waereld verfchenen, en omgang met de vol-

ken hielden , 't welk de oude Fabeldichters hielpen onder-
fchragen ; onder welke Nafo , als een der voornaamlte

,

V/el mag gefcelt worden, die by 't leven van Keizer Auguf-
tus een geheel boek van die herfchepping gefchreven heeft;

in het welke hy onder meer andere vertellingen ^want hoo-
ger liaan zy by ons niet te boek) verhaald, hoe Jupiter en
Merkuur, in Menfchelyke gedaanten omwandelende, de
ondankbaren verdelgden , en de herbergzame Philemon en
Baucis in boomen veranderden ; om dat d'een des anders
fterfuur (dat hun beede was) niet met foiarte zoude zien

,

waar op de puntdichter L. Rct^ans , aldus zeit

:

Zoo treurt Philemon nooit by't Ly<vur van zyn vrouw;
Noch Baucis /cheurt om hem V gtrimj,dt vel ui: rouw,

\ Bekranfie] Dat de llachtdieren als zy naar 'toutaar geleid
vvierden, met groene kranffen om hais én lendenen omhan-

G 2 gen
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Naar Offerplaats op V Fricjlers lajl.

Op veel, tamboer, en lier, en fuiten

^

Langs 'r ryk beftrooide padt naar buiten.

Hier blaken fakkels , licht en klaar.

Hier riekt de -ivierookkandelaar.

Hte)- glinftren wierookvat, lampet.

En goude fchotel, op dien tredt.

De Byl, en Bloetpan op het ftagten

Van i^ee en Offcrbande 'ivachten.

Een kenner ziet hier , heel vernoegty

Hoe Jcene perfoonadic voegt

By d\mder \ en hoe elks gelaat

En ampt, gelyk een zangers maat,

Zyn plicht beivaart : Jboe kleene en grooten

Hier

pen waren , daar van hebben Avy verfcheyden voorbeelden
in d'oiidheid : gelyk ook anders , de lenden met een of-

ferkleed, bellikt met goude en zyde Loopwerken , over-

dekt , en het hoofd met een pragtige offcrhuif opgeciert

,

die tutrchen de hoornen uitgefpannen met zyde koorden aan
de topeinden der hoornen gebonden wederzyds met kwak-
ten afhingen , waar van wy de gedaante, atgeteckend uit

een marmere fries , den woedende tyd ontrukt,om de gedach-
tenis daar van te behouden, hier nevensin print aanwyzen.
Tot meerder op cierfel hebben de Heydenen ook zomwylen
de hoornen vanher otferdier verguld. O vidius zegt in zyn
Boek der Herfcheppinge.

Indutaqu* cornibus auro viHima ,

Dat is;

*r JlachtofferdUr hebbende de hoorentn verguld,

§ Witte fileren] Het ofFerbeefl zullende dienen ter eeren

van eenig oppergod moell niet alleen uitgelezen uit andere

geenig mangel hebben , maar ook hagel wit wezen. En in

tegendeel pikzwart als het dienen zoude tot een offer voor
de Geei"ten en onderaardfche Godlieden ; g'lyk L. Smids heel

wel heeft aangemerkt in het kantfchrift op Nazoos werken,
gelyk wy ook breeder zullen aanwyzen , wanneer wy van
ikiQ dingen in het byzonder zullen handelen.
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Hier treên , ah op een gahn van neten.

Hoe fchoon 'cerfchiet die lange ry
,

Fan ^cerre ftaau , en dichter by

Aljierker, 'coor 's aajifchowöoers cog?

Hoe deijt de Poort , en Kerk , zoo hoog

En rond gebowxd
^ J'^py^ eere

^

Op datze ons noch de Bowj.'konft leere.

Zoo Jluitten lejie dOmmegang
^

Daar 'r O^ter ^vjacht , en al te lang

Verlangde naar den Offefj^yn.

Nu d' Aertspriefter van Jupyn
In 'f a'ff, bekranft viet eike blaren y

nApofteh eeren op cïaltaren.

Maar zie om hoog , hoe 't heilig paar

Met ivoorden , handen en gebaar
,

Van 't Heidenfch grwxeloffer yft ,

En Offermans , enfcharen wyft
Kaar Godt , "xiens eere altaren paffen.

Zy roepen: ci'v zyn ftcf en affchen.

Gy zultze ftraks van boven neer

Zien fpringen , Godts en Jefus eer

Befchutten , en van harteleet

En rowjo * verfcheuren elk z^ti Kleet ,

Op

* Het fcheuren der kleederen was gemeen bv de He-
breeuvren , wanneer iemant go'dslafterlyke woorden hoor-
den ipreken. In later tyd is^hier omtrent zekere bepaling

gen:aakt : want wy lezen by R. Maimonides , indien iemant
een l/raëliet zynJe^ een r'raëliit Gods naam hoert iafïeren , die meet

z\n kUederenfchturen , maar indien hy hii hoert van een Heiden

z^o is het niet ncotz^akdyk. En dus zouden d'Apollekn z:g

hier in hebben vergrepen, of hun drift te ver ven-olgr heb-
ben. "VVy hebben'' deze tegenwerping beantwoord In het
kanrfchriit op het leven van dek Kruisheld, Paulus
p. 55. Hier komt alleen te pas , datwy (omde Leerbegerige
jeugt in 't regte ipoor te leiden) aantoonen de wyze vla
'het Kleederfcheuren.

G 3 J»
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Op datmen bloet noch "wynkelk ftorte y

En dadclyk d^Offerftaat/ie fchorte,

Hoe ftemt de ftraal van ons gezicht

Met elks hoegrootheid ^ en met licht

En fchadird) van een ieder zaak ?

Hield ironie Natuur om haar vermaak

Voorheen de hand aan eenig Schilder
,

Zoo doet zy 7 bier y en nergens milder.

'T heeft geen tegenfpraak^ dat, wanneer wy
een oulingfe Hebreeufche , Griekfche , of Ro-
meinfche gebeurde zaak , of Hiftorie willen vertoo-

nen
,
wy ons dan in opzicht van de bekleedingen

der Beelden naar 's Lands gebruik
, wyze van plech-

tigheden, met hun gantfche aankleeven, toeflel , en
gereedfchappen , moeten bedienen van die Schry-
vers welke het naaft aan die tyden geleefd hebben

:

of van de verbeeldingen ofmarmere gedenkfluk-

kcn.

De Kleederen van den hals af benedenwaarts met beide
de handen van een te rukken, zulks dat men de naakte borft

zag, was de gemeene wyie van Kleedeiichcuren. Dus
leeft men by Maimonides: De KleedereJimoeJlen gelcheurt wor-
den van noren , en d 'te de z.che fchenrt op den rug , of 'ni de 2j^de «

of van onderen
,

vj-jkt afvan de gnvjomeranfcbeuren ; cnhy
^ofeph. in het i. b. delT. De Overprïejiers zelf ken men
zien . op hun hoofden ftof geworpen htt lende , en naakt

aan de borft , humte Kieederen gejcheurt zynde , in tegenftellinge

van die wyze van Kleederen fcheuren, die alleen en enkel

hoorde tot den Hoogenpriefter , die zyn Ideed niet anders ver-

mocht als van beneden af naar boven op te fcheuren ; gelyk

de Joodle m.eefters dit in hunne fchriften naaukeurig onder-

fcheiden. Dus lezen wy : De Hoogtpnefier fcheurt van onde-

ren ^ maer een gemeen pnejiir vanboven. Mijnatit ^ Horajoth»

Hoofdjiuk 3.

Volgens deze leiding hebben zig onze braaffteKonftoeffe-

naars vergift, als zy den Hoogenpriefter Kajaphas hebben
verbeeld , zyne Kleederen van de borft nederwaarts fcheu-

Tcnde.
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ken, en muntilempels , dieeentydig met het geen

waar van zy het gedenken dragen , ook te famen

door den tyd grys geworden zyn ; en niet doen als

den Konftfchilder Rembrant, die ( gelyk Andries

Pels in zyn Gebruik en Misbruik des Tooneels p :' 36
zeit)

Op Nieime^ en Noordermarkt zeer ySrig op ging

zoeken

HarnaJJen^ Mariljons ^ Japonjche Ponjerts ,
bont.

En rafelkragen , die hy fchilderagtig vond
,

En vaak een Scipio aan't Roomfche Uchaampafte

y

Of d'edle leden van een Cyrus meê vermafte.

En egterfcheen hem, fchoon hy tot zyn voordeel nam ,

Wat ooit uit 'j i^aerelds vier gedeelten herwaarts

kivam ,

Tot ongemeenheid van optooifel veel te ontbreken y

Als hy zyn beelden in de kleederen zou fteken.

en veel min als die Schilderbaas, die, Kleopa-

tra , daar zy de flang om haar te fteken tergt , voor

aan in een ftuk , en op den agtergront de Kaart van
Amfterdam met de nieuwe uitlegging vertoonde

,

en dus ons zelve befpottelyk maken by die, welke

het wezentlyke in de Konft verftaan , en in de Oud-
heidkunde bedreven zyn. Wy verzwygen den
naam van dezen vernufteling die noch in leven is,

agtervolgens de les van Horatius , door den zeiven

Dichter Andries Pels aldus vertaald:

Wacht u, op 't leven van byzonderen te fchimpcn ;

Met welk een fchyn , wat Jlag van vo'wen , welk&

glimpen

Gy 'f ook wilt 7nommen, Toon in 't algemeen het kwaad-,

Beftraf , berifp het j maar verzwyg hem , die V begaat,

G 4 Maar
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Maar om dat het aller Schilders doen niet is, met
de neus in de boeken te fnuffelen ; heb ik my de

moeite getroofl van nazoek te doen
,
aangaande de

gereedfchappen die de oude Heidenen in hunne of-

ferdienilen gebruikten; als ook der zeiver gedaan-

ten uit de afteekeningen der oude Marmere Frie-

zen , als elders op te gaaren , in een plaat by een te

Helkin , de Leerbegeerige Schilderjeugt de [lukken

( als men gemeenlyk zeit
: )

morgejneden ; zoo dat

niemant ( of hy wil ) daar in onwetende behoeft te

blyven, of zig in zyn werk te vergrypen.

Hier ziet gy dan verheelt, des Opperprieflers

Muts , ook die van een minder Prieiler ; de Slagt-

byl ,
SlagtmelTen, koker met Vilmeflen, Wie-

rookkandelaar
,
Lamp, Kiekenkevie, Offerhuif,

Off^^rfchaal , den OfFerpot, WierookkofFertje, Wa-
tervat , Offerkruik , Kroezen

,
Kwifpel

,
Wywater-

vat
,
Bloetpan , enz. in 't voorgaande vaers gemeld.

Met zulke Huif, of Hoofddekzelen dekte de

Priefterfchap hare hoofden , en die de Godts-

dienilige plegdg heden byvv'oonden
,

gebruikten

daar toe de flip van hun opperkleed of fluyer. Dit

beveftigd Plutarchus daar hy zegt: De Romeinen

tot de Goden gaande
,

plachten met bedekten hoofde

de zehe te eeren , om met dat teeken de neerjlagtig'

heid hunnes gcmocds te betuigen. En is niet buiten

waarfchyniykheid van Joachim Oudaan aange-

merkt: dat de ApoHiel Paulus den mannen ge-

bied 7net ongedekten hoofde te prophet eeren:, om 't ge-

huik der Chrijtenen
,

tegen 't gebruik der Heidenen aan

te kanten , en dus oriderkennelyk te maken
,

gelyk

zulks ook de toeleg was van Mofes, het geen wy
breedwydig uit Spencer hebben aangewezen in

de Brieven van Philaléthes.

Dit Hoofddekzel ofdeze OpperpriefterlykeMuts,
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I. Jpex genoemd , was van witte wolle gemaakt

,

met purpere banden verciert , welke ook dienden

om onder de km toegebonden te worden. Hec
fpits dat pynappelwys na boven toeliep , werd wel

met een takje van een heilzamen boom belleken.

Doch om wat reden deze Muts is van wol gemaakt
gt'weefl, daar bet dragen van wolle kleederen

door een wet aan de Priellers verboden was , weet

ik niet , maar dit weet ik uit Pluiarchus : Dat de

wolle klecderen volgens de leere van Ürpheiis en Py-

thagoras voor ziilken onbetamely^'? geacht \. ierden ,

om te dragen , als zynde de v^olle van een dood

lichaam , het geen onrein -voierd gehuuden. Over
zulks dienen de felve altyd m wit iywaat verbeeld

te worden, als ook alle die eenige verrichtingen

daar ontrent hadden , en de geene die in hunne proef

jaren waren en de Priefterfchapby de ofFerhande

verzelden. Die ook daar en boven ( volgens de ge-

tuigenis van Tzetzes ) met mirtetakken , of andere

groente met bloemen doorvlogten, waren gekranft.

Zodanig eene fchynd Hippolitus geweefl te hebben
als Fedra op hem verhelde; want dus lezen wy in

Nafoos IV. Heldinnebnef volgens de nieuwe ver-

taling van Vondel , den Nederlanderen gefchonken
door den Heere David van Hoogflraten: Ik i}:enfchtc

dat ik in Krete geftaan hadde , toen ik te Eleufis op het

Feefi van Ceres ging. Toen viehnyn zin ( hoewel ook te

voren hyzonder op en de liefde zette zig in' t merg

van myn gebeente, Gy waart in' t wit gekleed, en

met bloemen bekranfi: en inv blank aanfchyn bloosde

van bloode fchaamte.

li. Verbeeldde Muts of het hoofddekfel van een
Flamen , Priefter van Jupiter , 't welk de blikfem

,

op de zelve geftikt , duidelyk aan wyft. En om dat

in velerlei gevallen te laftig viel vodr de Opper-
G 5 Prieilers
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Prieflers het hoofd met een hoed ofhuifbedekt te

houden , is naderhand een draad of fnoer Filum ge-

naamd, in plaats gekomen , en de Prieflers zynze-
dert Flamines genoemd , zie A. Bogaert Roomf.
Mog. p. 84. ook dekten zy fomwyl hun hoofd met
een krans van Laurier- of Eykenloof.

III. De Slagtbyl, overeenkomende met de ge»

daante die men van dezelve ziet op een penning van
Lepidus, gemeen in de Muntkabinetten, IV. V.
en Slachtmejfen uit d'oude overgebleve marmere
friezen binnen Romen gevolgd. Feflus

,
zegt

:

dat het is geweefi een lang yzer mes , .met een rond

yvoren handvat/el , dat metgoud ofzilver ^ ofmet fpy*
kers van Cyprifch koper heflagen was, 'tgeen deprieflers

tot de offerhande gebruikten. En het tweede heeft

zyne overeenkomft met de afbeelding, die men
daar van vind op de Keizerlyke munt , zie Oudaans
Roomfche Mogendheid pag. 545. Tab. 113. 9. en

558. Tab: CXIV, 4. waar nevens wy niet t* on-

pas verbeelden VI. den Koker met Vilmeflchen

,

die de flachters aan hun gordel hangende droegen

;

uit de oudheid opgefpeurt door den oudheidkun-

digen W, du Choul, Raadsheer des Koninks van
Vrankryk , en BailUu over de gebergten van
JDauphiné.

Van dezen hebben wy ook ontleent den Kan-

delaar , waar boven aan een fchaalswyze holligheid

te befpeuren is , bekwaam om wierook op t' ont-

fteken , waar op J. van den Vondel naar alle be-

denken op gezien heeft in dit even voorgaan-

de vaers , daar hy van een wierookkandelaar

fpreekt. Welke dan van een zelve gebruik zal

geweefl zyn , als de wierookvaten , en fchalen

;

of konden tot een Lamp hebben geflrekt om
licht te geven ; aangezien deszelfs fchulpfchaal

,
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of lepelswyze holligheid op de top deszelfs eenige

gelykheid heeft met delepels\v\^zefchalen opden
zevenarmigen Joodfchen Tempelkandelaar , waar

van wy alleen een topftuk , in de print by de prie-

fterlyke Muts (
gevolgt naar de afteeken ing die W.

Goeree in het 4 Deel der MoMk Hiftorien der

Hebreeufche kerkep. 88. doet zien ) vertoondheb-

ben,

Diergelyk een gedaante van Kandelaar zietmen

op een penning van Auguflus, nevens een krans

van Oflenbekkeneelen en ofierfchalen en bloemen
aan een gevlogten.

Het zy daar mede zoo 't wil , dit gaat vafl,

dat d'oude Romeinen hun Tempeldienü en offer-

handen met ontdoken lichten vierden. Op een

penning van Antonia ( na datfe van Klaudius tot

Prieftennne van den vergoden Augudus gemaakt
was) ziet men twee ontfteken toortfen nevens een

fedoen van loofwerk, methetbyfchrift Sacerdos
Divi AüGUSTi. Priejterinne van de 'iergode Ju-
g'jjtus. Zie Oudaans Room: Mog: Tab: CXHI.
II. 12.

En aangezien d'oude Romeinen ook Lamplich-
ten in hunne Tempelen,huizen ofhaardfteden ge-

bruikt hebben , hebben wy ook deze Lamp. ViiL
om hare vremde vorm en gedaante mede na ge-

fchetil, om te konnen dienen voor deKondoef-
fenaars , wanneer zy fomwyl eenige Godenbeel-
den , in Tempelen , of overdekte poortalen ver-

toonen
, wyl het de gewoonte was dat voor de

zelve zoo wel by dag , als by nagt brandende
lampen hingen. Van welk Lamplicht zig ook de
Prieflers die by beurte de nagtwagt hielden hun
gebruik hadden, 't Is ook dienflig voor die Huis-
goden op hunne akaren vertoonen willen, by

welke
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welke altyd een brandende Lamp hing. Aan deze

Lamp (uit den grond opgedolven in denjare 1525.)
hing een kopere plaat waar in met Latynfche let-

teren gefchreven ftond Laribüs. Sacrum. Pupli-

ciE. Felicitati. Romanorum. dat is: Jan de

Huisgoden toegewyd tot algemeen heil der Romeynen.

En aizoo wy zagen dat wy den omtrek van onze
plaat ruim genoeg genomen hadden , hebben wy
ook dien brok fleen IX (waar op de Kiekenkevie,

van de Priefters en Wichelaars allerwegen met hun
omgevoerd , om uit de wyze van het eeten der

Kiekens voorfpellingen te doen) nog te Rome in

zyn geheel bewaard, en te zien, plaats ingefchikt.

Uit deze fchatkamer van oudheden hebben wy ook
ontleend dezen beeldvertoonenden marmerfleen

,

X waar op zig vertoond het Bekkeneel of ontvlees-

de flierkop met zyn OfFerhuif. Deze infid, of

Huif, was van gebreide wol , gefpannen boven
het hoofd des OfFerfliers

,
geflruikt aan de topenden

der hoornen , van waar de geknoopte offerbanden

( van de Grieken rxivU*, , en van de Latynen Fittce

genaamd) neêrwaarts hingen. Met ditoptooifel

ftond het Offerdier eenen tyd lang voor het * altaar

te pronken ; daarna dienden de Bekkeneelen der

geflagte Offerdieren , om de Godvrugtigheid en
den Godsdienft te vertoonen , en wierden geplaatft

tegen den altaar g XI. Deze altaren waren rond

* Dus op het rilggeftuk een es pennings van Cefar , ver-

toond Tab. CXIV. Fig. 4. inOudaans, Roomfche Mogend-
heid.

§ Altaar'] De Heidenfchefcliriften melden van een altaar

van uitftekcnde hoogte , die Apol van enkele Bekkeneelen

,

of hoornen der geflagte Offerdieren had opgeftapelt. 't

Welk Dan. Heinfiusin zyn'Lofzang vanBachus ,
du5tepas
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ofvierkant, hoog oflaag, naar 't geen de Priefhera

daar op te verrigten hadden. Up het buiten-

rond, of zoo zy vierkant waren
,
op de plint beel-

den hebbende van Fefloenen van bloemen, vrug-

ten, offerfchalen, bekkeneelen enz. Ook wel

omvlogten of behangen met Feftoenen van le-

vend groen, doormengeid met bloemen, of\Tug-

ten ; welke afhingen of gefchLkt werden , naar ver-

eifch van het geofferde , of naar de onderfcheyden

Godenbeelden voor welke het offer gefchiede.

Daar benevens is het ook niet even veel (Sic be-

hoord een Konflenaar die zig in de oude Hifhorien

oeffend te weten ) wat foort van flagtvee men op
't outer brengt

,
aangezien een zelve offer , d'eene

Godheid vermaak , en d'andere een afkeer ver-

wekt.

Verkens wierden geflagt in velerhande voor-

vallen en opgeofferd aan verfcheiden Godheden.
Als aan Jupiter nevens een ilier en fchaap , alle

vyf jaren te Romen door den Tugtmeeiler op
het veld van Mars : aan Venus op de Bruiloften , om

hare

Men Zilt dat Feèus heeftpmaakt in oude tydtn

Een groot en hoog altaar , befiwzut aan aiie z.ydin

Met horens die hem bragt z.yn zjifier u:t het lelt.

Die menig horenbeefl by Delcs had gez^tlt.

Een porlig Dichter heeft deze volgende rymregelen daar op
toegepall.

Zoo eens de Mannen in 't gemeen ^

De Hcornen zamelden by een
,

Diedikzvi.s de geliefJe zrouwen ^

Voor pluimen , zetten of hun hoojd:

Men zou daar msê op V minftt gficcft

My , ZL'el een altaar hnnen bouzL sn ,

Zoo hoog als in Fgiptenhnd
^

Ooit fpitze grafnadidijceüasi.
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hare gunfl tot de voortteling : aan Ceres , om
dat zy de bezaaide akkers met hunne fnuiten niet

omvroeten zouden.

Den Grensgod Termmus werd in de eerfle ty-

den geen bloed geofferd ; om dat hy een twifl:-

fcheider is tuflchen de Landbewoonders en de Lant-

heeren, en de Dorpelingen waren jaarlyks op den
20 van Februarius gewoon zyn beeld te bekranlTen ,

en met offerkoeken te befchenken. Naderhand
werd hem een zuigende bigge opgeofferd. Zie

OdJ. 23. van zynyllm: het 15 Hoofd/tuk.

De Lampiaceners Aagten jaarlyks een Ezel

voor den Tuingod Priapus,en zy offerden het in-

gewand aan Vefla, op welker vierdag een Ezel

word bepronkt met halscieraad. De overige krygen
heilig avond en worden uit den rosmeulen ontfpan-

nen, tot dankbare gedagteniiTe, dat de Ezel van
Sileen , wanneer de Tuingod haar in den flaap

flil meende te bekruipen , door zyn gebulk haar

had gewekt, op datze dien fnoeplufligen mogt
ontvlugren. Zie Ovid. 2. Boek aanzyn Alm: het 5.

Hoofd/tuk. Op den Feeftdag van Saturnus werd
eenmenfch geflagt. Welk onmenfchelyk bedryf

fprootuit misduydingvan het Orakel. Dusdanig
een dwaling (zeit H. Korn. Agrippa , in zyn boek
van de ydelheid der ivetenfchappen p. 20.) is den Grie-

ken en Italianen over gekomen uit de Dubbelzinnigheid

van het "vcoord <p£c^ 't- geen en een menfch, en een

licht beteekend , iJ^aar uit eertyds de bezorgers der Feef-

ten van Saturnus , door des ivoords fuceeziiinigheid mis-

leid , allejaar aan Saturnus een meufch geofferd hebben ,

daarze hem met ontfteken ivajje kaarjjen of ander licht

even eens hadden konnen te vrede /tellen ; "xelke mis-

vattinge des volks ten laatften door onderregting vanHer-

cules begrepen zynde^ zynzy naderhand ""^^yzer ge'wor»
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den. Hoeivel nogtans de Karthaginenfers deze jaar-

lykfe omnenfcbelyke menfchenjlachtinge ( volgens

getuigen ifle van Curtius) noch lange jaren hebben on-

derhouden.

De Wyngaardeniers hadden voor gewoonte,

alle jaar een Ram of Bok aan Bachus te offeren

,

op dat hy 't befchadigen van den wynflok zou

voorkomen. Daar entegen had Juno afkeer van

een Geit. Hoewel die van Sparta, zedert dat

Herkules hun was voorgegaan, jaarlyks een Geit

op haarenfeeftdag offerden. Dusdanige byzonder-

heden, thans van ter zyden ingevloeit, zullen wy
elders verhandelen, en ons tot de verdere opening
der Printvertooningen begeven.

By het eieren der altaren daar wy even van fpraken
moeten wy ook zeggen dat de Heidenen gewoon
waren met dusdanige vercierfeien depUnten tulTchen

de bovenlyfl, die het tempeldak fchooren, en de

kapiteelen op te pronken (daar deze marmere brok

,

of plaat Xn. het bew^^s van aantoont) en dus in-

wendig in hunne gewyde Tempelen deden flellen;

om den aandagt door die godvrugtige befpiege-

iingen op te wekken. Gelyk dan deze fleen om
de gedagtenis daar van te behouden , gemetlelt

in den muur boven de poort van St. Juft ontrent

Lions nog te zien is. Waar in zig boven de

Feftoen met offerbanden aan twee gehoornde Bek-
keneelen geflrikt zig ook doet zien een Fatei'a zoo
genaamd, dat is, Offerfchaal : hoewel dit woord ook
van Virgilius gebruikt word tot die fchaal , ofhet

bekken daar men gewoon was het bloed der ilagt-

dieren in te vangen. Zie Oudaans Ro. Mog : p. 557.
Deze fchaaldiendeombydeofferhandeuit te drin-

ken ; "-joant ( gelyk de Heer L. Smids in zyn kant-

fchrift op Nafoos werken aanmerkt) Zelden "ivaren
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V offerhanden zonder Gaftmalen^ 'maar in voorna-'

mentlyk de exta of ingewanden der gejlagte dieren

Ijverden opgef?nult , gekookt ofgebraden van de Koks
,

die daar altyd tegen'Woordig waren. De gedaante
van den pot ot ketel

, genaamt olla ziet men
XIII. vertoond. Daar nevens aan XIV. het wie-

rookkofFertje Acerra genaamd , waar uit dc Prief-

ter, zoo haaft het offervlees aan 't fmeuien was,
een deel nam en wierp het in 't vuur om den flank

van 't gezengde vlees te verdooven. XV. Ver-
toond een draagbaar watervat, dienende om het

ofFer te reinigen. Ook XVI. het vel van een

llagtdier. Dit diende by wylen voor de Priefters

die den nagt over in de Tempelen bleven , om de
Goddelyke antwoorden af te wagten van de Go-
den , over 't gene zy verzogten , om op te ruf-

ten. Daar Virgyl op ziet in het VII. boek, als

hy zeit:

Op vellen neergefpreit heeft hy den Jlaap gezogt.

TVant de Goden (zeit Cicero) fpreken met de genen

die Jlapen.

Hier nevens aan XVII. vertoond zig t hf^ofd

eenesRams , dat tot gelyke beduiding gefteld wcrd

,

als wy van 't hoofd des fliers gezegd hebben.

XVIll. Vertoond de gedaante ten Offerkruik ,

daar de offerdienaars den wyn meé naar de Tem-
pels , of daar de Offerdienfl gefchiede

,
droegen

,

en XIX. twee onderfcheiden Kroezen, om den

offerwyn ,
(na dat de zelve al vorens gevuld wa-

ren uit de Offerkruik Prcefericulum of Sympulum

genaamd) op 't altaar te plengen , of dedrinkfcha-

len te vullen.

XX. Een wit aarde kjcuikje met een engen hals Ur-

ceus , Urceolus , of Guttus genaamd (Druppehat

ncemd het Oudaan) om dat 'er het nat als by drup-

pelen
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pelen uit liep , en gebruikt werd om water uit td

fchenken tot reiniging en waffinge der handen
^

of om oly op de offerhande te gieten. In den ja-

re 1520 is dusdanig een kruikje gevonden op den
grond , of binnen de geOoopte muufen van het

huis te Britten
,
bedenkejyk door Keizer Kaligula

geftigt ; thans met het zeewater bedolven. Vart

dit kruikje (by den Heere van WafTenaar nevens
andere oudheden in bewaring) geven wy eenaftee-

kening, heel gelyk naar de gedaante die men daar

van op verfcheiden penningen van Keizer Antoni-

nus en andere ziet ; nevens den WiGhelltaf. XXL
waar van Oudaan zeit : De Wichelaar zullende eeni-

ge voorteekenen nemen , hield dezenftafin de hand , en

toekende of jireepte daar eenige firekèn des Hemels

mede af ^ om tuffchen de zelve de voorteekenen vari

't geen 'er voorkwam waar te nemen , zonder zyn oo-

gen wyder te laten weyden. Die ook van gedach-

ten is : Dat (nadien de zelve hol was) de Wichelaar

daar op heeft konnen blazen , en daar mee geklit ma^
ken^ als met een krygsklaroen. XXU. De Kwispel>

of de Befprengkwail. Dt ze diende nevens een

Laurier of anderen groenen tak , om de Offeraars

of 't geofferde, gedoopt in 't water daar d'ofFertoortS

in uitgebluft was , te befprengen: voor welk be-^

fprenkelen d'oude Heidenen groote achtinge had-

den , verbeeldende zig daar door van misdryf^fmet-

ten gezuivert te worden. Virgiliiis
,
befchryvende

de uitvaart van Mifenus
,
zegt, dat Coryneus de

heenderen in een koper vat gezet hebbende ^ degeenen,

die daar rondom waren
,

drywerf mét fchoon water

befprengde )
gebruikende tot een Kwisfel een Olyf-

tak.

Hier by vertoonen wy XXIIL het Wywater-
Vd.t, Dit werd geplaatfl aan , of in den ingang
L Deel. H der
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der Tempelen , om de genen die tot de zelve lig-

gingen te befprengen. Gelyk wy 'er dan een van

geen oncierlyken ftal , uit een oud overblyfzel na-

gebootft doen zien. Eindelyk XXIV. het Af-

beeltfel van de holle Schotel of Bloetpan Difcus

genaamt. Oudaan noemt de zelve een Platteyl , en

wierd gebruikt om het bloed der Offerdieren wel-

ke geflagt wierden in te vangen , of om de

ingewanden daar in te reinigen. De Konftfchil-

ders moeten ook niet verzuimen eenige Fhdtenijlen

of Pypers by de Offerhande te plaatfen ; aangezien

de zelve daar, en in de Lykflatien , en blydeFeef-

ten alzins in \ fpel komen : fpelende zy op enkele

Fluiten Tibce genaamt , en dubbele Fluiten , die regs

en links behandelt , d'eene een hoogen of fcherpen
,

d ander een lagen of doffen toon fpeelden. Waar
van wy verfcheiden foorten A. B. C. uit oude

marmere gedenkileenen vertoonen , in de even
voorgaande print.

Van meer andere byzonderheden zullen wy op

een andere plaats fpreken, als wy van deFeeflen

die onder de Heidenen in gebruik waren zullen

handelen, en inzonderheid van zulke, die met
woefte dertelheid, dronkenfchap, en geilheid

verzeld gingen. Dus willen wy onze tuifchenrcde

hier afbreken.

Met het openen van dit nieuw Toneel, verfchynd

David Teniers en Henr. vander Borght,
gevolgt van hun tydgenooten.

Een onbedreven fluurman mag na veel dobbe-

rens op de woefte baren eindelyk zyn haven be-

zeilen , maar die by tyds een ervaren loots inneemt
gaat veel zekerder.

DAVID TEiVIERS de oude, nam in zyn begin

tot leiding den bedreven Loots in de Konfl P. P.

RUB-
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R ü B B E N s , onder wien hy zoo veer gevordert is ^

dat hy zig naar Romen begaf omzyn Konftvoorc
ce oeffenen. Hy heeft tien jaren in Italien gewoont
byden berugten Adam vanFrankfoort, by-

genaamt Ehhaimer, Deen en d*andere verfchilJige

behandeling van Schilderen mengelde hy onder
een , en hield zig aan die wyze zoo in 't groot als

klein. Hy was een Antwerpenaar
, geboren in 't

jaar 1582. en is geflorven 1649.
HENRIKvANDER BORGHT de oude , is gebo-

ren te Bruffel in 'tjaar 1583 , maar metzyne ouderen
in den jare 1586 , om de beroerten , waar door
Braband inzonderheid in dien tyd gefchokt werd

,

vervoerd naar Duitfchland , daar hy opgevoed is.

Tot zyn jaren van begrip gekomen viel zyn gene-

genheid op de Schilderkonfl , waarom zyn ouders

hem beftelden by den Konllfchilder Gilles Val-
KENBORG, van wien affcheidende hy zyn Konft
voortgezet heeft in Italien. Van daar wederge-
keert heeft hy zig tot Frankendaal neergeilagen

,

en daar gewoont tot den jare 1627, wanneer hy
met *er woon te Frankfoor t is gekomen.
Hy was ook een groot kenner van allerhande

Rariteyten en Antique Medaljes , dat hem inzonder-

heid by den Graaf van Arondel bemind maakte.

Hy is in een goeden ouderdom geflorven : maar
waar , en wanneer , is my tot nog toe onbekend
gebleven.

Onder het getal der Schilderen , die wy by Korri,

de Bk geboekt vinden zonder eenig merk van hun-

ne Geboorteplaats of Sterftyd
, nog ook by wien

zy de Konfl geleerd hebben , word gemeld.

WENCELAUS KOEBERGER. Hy was Pr^-

fed;us Generalis Montiwn Pietatis Bruxellis , Alberti

Archiducïs quondam Feötor humenarum Figiirarum,

H 2 Dac



Il6 SCHOUBURGH DER
Dat is Schilder van den Aartshertog Albertuö,

en algemeen Bewindsman van de Bergen der Barm-
hertigheid te Bruflel ; het geen de Lombart
betekend. Florent Ie Comtey Schulpteur^ ^ peintre

te Paris
,

fchryfc in zyn Kabinet der Konften ,

dat hy is geweell een Leerling van Marten de

Vos die geflorven is m 't jaar 1604. oud 70 jaar;

waar by hy doet dit volgende verhaal : Dat Koe-
berger door de min getrolFen , verliefde op de

Dochter van Marten de Vos ^ en dat hy om die

Minnedrift te verzetten voornam een Reis naar

Romen te doen, denkende (als het fpreekwoord

zeit) Uit het oogy uit het hart; gelyk 't ook ge-

beurde.

Als hy dan een wyl tyds te Romen geweefthad
vertrok hy naar Napels, daar hy kennis maakte
met een Brabander Franco genaamd , een van de

eerfte enberugfle Schilders in dien tyd. Hy was
hier niet lang by geweefl , of hy verliefde ( want
Kupido vervolgde hem met zyn minnefchigt) op
de Dochter van Franco

,
zoodanig dat hy haar ten

huwelyk verzogt , het geen hem , om dat hy een

jongman was van goede hoop , en een grooten

getft bezat
,
toegefbaan werd. Hy bleef dan nog

eenigen tyd in Italien naarflig en yverigde Konft

voortzetten naar de belle voorbeelden , maar ver*

trok eindelyk naar Braband. Te Antwerpen heeft

hy in de kapel van de Jrhalêtriers in de Lieve-

vrouwe Kerk gefchiJdert een St. Seballiaan groocer

als t Leven; en eenige vrouwtjes in 'tverfchiet,

weenende om de marteldood van dien Sant, in

welks wezen hy de doodelyke trekken zoo natuur-

lyk had vertoond , dat'er alle konftkenners van ver-

wondert en verbaafl moeflen liaan , als zy het za-

gen. Maar dit was zyn ongeluk , dat het fluk
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Fiiet lang in de Kerk hing of her hoofd van den

Sant was 'er met een mes ( zonder te weten wie het

gedaan hadde) uitgefneden, en weggellolen. Hy
vulde het gat weder met een Huk geplumierd

doek en fcliilderde daar weder een ander hooft

op , maar dit lukte zoo wel niet als het eerfte. Daar
na trok hy van Antwerpen naar Bruilel om den
Hertog Albert, die hem voor zyu Scnilder heild

;

en inzonderheid beminde , om dat hy zoo Me-
daljekundig was. GJaude Fabri de Peyref: kwam
uic Vrankryk om z}-n Kabinet te zien. Hy ver-

toonde het hem en wees hem veele dingen tot be-

rigt daar ontrent dienende. Koeberger verllond

zig ook op de Bouwkunde, zoo zeer, dat hy is Bouw-
mecfter ge^veefb van de Kerk der Lieve Vrouw van
Mtmtaigu, die hy maakte naar *t model van Sr.

Pi^^rers Kerkte Romen,* ook de Augulline Kerk
te BrulTeL Hy heeft ook veel Fonteinen en cie-

raaden in des "Hertogen Paleys te lornure , anders

FeurTh\ gelegen tullchen Xieupoort, Duinkerken

,

en Dixmuyden
,
devermakelyklle Landllreek van

Vlaanderen gemaakt. L'it welke omftandigheid

men ( al is men geen Edipus ) wel ramen kan iU wat
tyd hy geleeft heeft, om hem een plaats onder de
braaflle Konlloeffenaars in te Ichikken. Want de
Aartshertog Albertus, zoon van «Keizer Ferdi-

nand den tweeden is geboren 15Ó0. getrouwd in

't jaar 1599, en geftorven 162 1. Des zullen wy
(vermits ons niets nader daar ontrent gebleken is)

hem plaatlen op \ jaar 15^^-
Men zietzyn Beekenis , gevolgtnaar deaffchil-

dering van J. "jan Dyk in de Plaat F. bovenaan
nevens dat van L. van L'den.

Leiden vrugtbaar in 't voortteelen vin Konfle»

naren bragt voort in 't jaar 15S4
H 3 JA-
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JAKOB WOUTERSZ. VOSMEER, afkom-

ftig van het oud geflagt der Vosmeeren. Deze is

eerll geweefl een Landfchapfchilder , maar begaf

zig naderhand gehe'el tot het fchilderen van Bloe-

men waar in hy zeer gel ukkig is geweeft. Jn zynen

lente tyd heeft hy Italien bezogt , en keerde van

daar in 't jaar 1608, ( toenmaals 24 jaren oud )

weder in zyne geboorte Stad Delf, alwaar hy de

Kond ( fchoon hy Majoor van de Borgerwagt was

)

tot genoegen der konllliefdigen bleefoefFenen tot

dat hy ilierf in 't jaar 1641.

In dit zelve jaar is binnen de Stad Leiden ge-

boren DAVID BAILII, Zoon van Pieter Bailii,

die in zyn tyd een Kondig Schilder is geweefl,

Zyn Vader ziende in hem van der jeugt aan een

natuurlyke drift tot deKonft doorfteken , Het hem
eenigen tyd by zig zeiven zoo wat teekenen naar

prenten. By toeval gekomen op den winkel van
Jaques de Geyn, kreeg hy genegenheid om het graaf-

yzer te leeren behandelen , 't geen hy oeflpende een

jaar lang , en daar in wel toenam. Dog hebben-

de meerder zugt tot de Schilderkonft , befleeden

hem zyn Vader by Jdriaan Verburg om in die

Konft onderwezen te worden, alhoewel hyzig in

dien tyd geneerde met de geneeskonil te oefFenen

,

en bleef daar «enigen tyd, tothy indenjare 1601
naar Amflerdam vertrok om de Konfl voort te

zetten onder 't onderwys van KorneUs vander

Foort ^toQU geagt den beflen Pourtret Schilder,

waar by hy omtrent zes jaren bleef. En alzoo

dezelve veele konflige Schilderyen van andere

meeflers hadde , vond hy gelegenheid om 'er nu en

dan een na te fchilderen , onder deeze was een

Tempel van Steenwyk , dien hy zoo konftig naarge-

bootfl had, dat de gemelde Steenwykbezwaarlyk
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het een fluk van het andere konde onderkennen.

Van Amflerdam weder tot Leiden gekomen

,

maalde hem de reislufl in 't hoofd. Dus vertrok

hy in den Wintertyd i6o8 , naar Hamborg; daar

van daan naar Duitfchland, tot Frankfoort, No-
remborg

, Augsborg , en verfcheide andere Steden

;

door Tirol naar Venetien , en van daar tot Ro-
men, om de behandelmge der Italiaanfche Konfl-

fchilders , waar 't mogelyk , af te zien , en een
lange wyl verblyf te nemen ; maar zeker toeval

deed hem , als hy daar niet lang geweeft was , van
voornemen veranderen en weder naar Venetien
keeren; daar hy maar vyf maanden bleef , en van
daar genoegzaam weder langs den zeiven weg dien

hy van te vooren gereid had , naar zyn Vaderland
keerde; dit was in 't jaar 1610. Door Duitfch-

land naar beneden komende heeft hy verfcheiden

Hoven aangedaan , daar hy een flaal van zyn Konft
tot gedagtenis liet , inzonderheid aan 't Hof van
Brunswyk, daar hem de Hertog een jaarlykfe

wedde wilde toeleggen , zoo hy zig voor eenige

jaren tot zyn dienft wilde verbinden , 't welk hy
affloeg. Eindelyk wars van 't reizen , is hyinden
jare 161 3 weder tot Leiden gekomen ^ om , als hy
uitgerufl zoude hebben , zyn Kond in flilheid te

oeffenen.

De menfchen ( zeit het fpreekwoord ) leven by ver-

anderinge : dit is aan onzen David Bailii,
ook gebleken, want in den jare 1623, verwifTel-

de hy zyn kloek penceel , voor de fyn verfnede

Pen ; en teekend veele Pourtretten uitvoerig ,

met inkt, (die hy dan met het penceel voort op-

maakte) opparkement, daar de liefhebbers van de
Konft groot genoegen in hadden.

Simon van Leuwen , meld ( in zyn Korte befchryv.

H 4 van



t20 SCHOUBURGH DER
van Leiden) om dezen tyd ook van eenen Jan
fentsz, die een goed l^andfchapfciiilder was.

Friefland lieefc in deezen vroegen tyd mee flik-

keringen van een verborgen konftvuur doen uit-

lieaLcn m zync fheedeimgen.

PIETER DE VALK geboren te Leeuwaarden

1584. was de Zpon van een Zilverfmit en Borger

van die liooldflad van Frielland. Hy wien hy de
J^oiiftgeieertheefd weet ik niet, maar dat hy zig

in zyn jeugt geoeffent heeft naar de Penceelkonjt

van A. Bloemaart (zen Joh. Hilarides van Bolswerd)

Jy 'tykt <ian een jtuk Schildery dat nog te zien is hy

zyn Dochters Dochters Dochter Antje leppes te Sneck^

Waar van wy naderhand zullen fpreken. -[^

Valk reisde naderhand om zyn Konfl voort te

oeffv'nen naar Italien , daar hy verfcheiden achter

een volgendejaren bleef. Weder t' huis gekomen
zynde kwam hy te trouwen en won twee Zonen ,

die in hun jeugt mee derwaards trokken, d'een door

lull tot de Konfl gedreven , d'ander op zyn hand-

werk, en tot gezeifchap van zyn broeder, op de
]ange reis. Dog deze misleid en bedrogen door een

Genuwees, werden in Barbaryen voor flaven ver-

Jcogt , zonder ooit weder op te dagen. De Va-
der fchilderdeonderwyl te Leeuwaarden op's Prin-

cen Hof verfcheiden BeeltenifTen
,

Hiftorien,

Landfchappen enz. die in waarde gehouden wor-

den, en voor een gedeelte daar nog te zien zyn,

Zyn BorfLbeeld konflig en uitvoerig door hem
zelf gefchildert 1 605 , in zyn 2 1 jaar , te Sneek by

T^yn l3ochters Dochters Dochter te zien, doet ook

't effens zien , dat hy op dien voet voortgegaan

,

naderhand een braaf meefter moet geweefl zyn.

Antje Icppes bove gemeld heeft een afteekening

na zelve gemaakt, en ons van Sneek toegezon-

den
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den om de gedagtenis van haren overgrootvader

onder de Konftfchilders levendig te houden. Men
zie die Beeltenis geplaatft in de Plaat G.
WILLEM VANDER VLIET, (wiens af-

komft is van een jonger Zoon) uit het oud adelyk

geflagt van Vander Woert ^ is geboren te Delf
in'tjaar 1584. had een vaardig, en vloeijend pen-

ceel , fchiiderde Hiflorien , (zeit de Stads Ichryver)

dog begaf zig naderhand tot het fchilderen van
Pourtreiten , totdat hy overleed in Wintermaand
J642 oud 58 jaren. Deze had ook een Broeders-

Zoon H .-.n rik van Vli e t genoemt, die ook
de Konft hanteerde, en lange jaren onder zyn

Ooms opzigt zig oeffende in 't fchilderen vaa
Hiltorien

,
Nagtlichten

,
Perfpe6liven naderhand

begaf hy zig by den bcrugten Miereveh , om zig

tot het Pourtretten fchilderen te oeffenen. Dog
zyne kerkjes van binnen in te zien, en opdewyze
van Em. de Wit ,mtt geefiige Vallichten en beek-

jes geiloffeert behas^en mv wel beft.

GUILIAM NIÈULANDT, geboren t' Ant-
werpen in het jaar isS4- was een Leerling van
Roelant Savry t'Amfterdam, by welken hy in 't

jaar ^1594. kwam om de Konft te leeren. Waar
nahem de Reisluft den Schilders inzonderheid als

aangeboren , in 't hoofd kwam
; Hy vertrok naar

Rome en woonde drie jaren by den berugcen

Paulus Bril Zyne genegendheid ftrekte byzonder

tot het verbeelden van vervallen en door den tyd,

en woede geÜoopte Roomfche gebouwen , Triomf-

bogen, Tempelen, Badftoven , Graven en derge-

lyke fchuilhoeken van uilen en vledermuizen , of
vervallen holle fpelonken , daar men de Echo hoord

nabaauwen , waar van hy 'er ook een goed deel zelf

met de naald in koper geëtft heeft. Hy was ook
H 5 eea
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J22 SCHOUBURGH DER
een goed Digter, naardien tyd te fchatten. Hy
keerde in den jare 1607. weder naar zyne ge-

boorteftad Antwerpen , en van daar met 'er woon
t'Amflerdam , alwaar hy geflorven is in het jaar

CHRISTIAAN JANSZ. van BIEZELIN-
GEN, zyn tydgenoot, was geboren te Delf, maar
in wat jaar, heb ikniet konnen nafpeuren; maar
hy was in den jare 1584. al berugt voor een goed
meefler in de Konlt , en over zulks heb ik hem
geen voeglyker plaats konnen infchikken. \ Van
hem word verhaald , dat hy den * Prins van Oran-
je in dat zelve jaar te Delf doorfchoten zynde van
jBalth. Gerards, na dat door den Staat verboden
was naar zyn wezen eenig pourtret af te malen,op dat

het miffchien in handen van 's Prinfen Vyanden ko-

mende hun ftofvan fpotten zoude geven, echter

gelegenheid gevonden heeft om 't doode lichaam

van den Prins te zien , en een fchets van het we-

zen te maken , ja de gelykenis zoo wel getroffen

heeft,dat men het zelve naderhant boven alle andere

afteekeningen heeft gekeurt : waarom ook § Henrik

Gerritsz, Pot, als hy dat groote ftuk in 't jaar

1620 maakte dat op het Raadhuis te Delf in

Schepens Kamer hangt
,

zig van dat Model be-

diende. *T geen vorder van hem verhaald word

,

is dit, dat hy zommige zyner goede vrienden, die

een reis naar ^^panje zouden doen, aan boord van

't Schip ging bezoeken , om het laatfte vaar wel

met

* David Flud van Giffen, Predikant te Dordrecht heeft

het pourtret van Balt ha/ar Gerards den Moorder van Willem

den I. Prins van Oranje, onder zyne Rariteiten gehad , door

dezen van Biezehngen naar 't leven afgeteekent, toen hy in

banden was.

§ Befchryving van Delft, pag. 845.
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met hun te drinken: en in die vroJykheid
,
op het

flerk aanhouden zyner vrienden ( terwyl het

Scheepsvolk vaft zeyi maakte) met zyn vrouw en

twee kinderen meê gevaren is. In Spanje gekomen,

raakte hy te Madrid aan 't Hof, en is daar geble-

ven tot dat zyn vrouw overleden was ; waar nahy
naar Holland fcheepte, daar hy een andere heeft

getrouwd, waarmedehyis teMiddelborg in Zee-

land gaan woonen , daar hy ook geftorven is in 't

42 jaar zyns Ouderdoms.

De Stad Antwerpen die wel den grootften

naamrol ( in vergelyking van andere Nederland-

fche Steden) zou konnen uitleveren, heeft ook

d'eer dat binnen haren wal in den jare 1585, ge-

boren wierd.

GASPER DE KRAYER. Vanwien/^örw:

de Bie , aldus tot zyn roem fpreekt

:

Want al het geen hy doet is lieffelyk gedommelt
,

Heel zwierig zoet en mals , verdreven en gefchommeU,

Hy heeft de Konfl geleerd by Raphael Coxi , en

zoodanig daar in van tyd tot tyd toegenomen , dat-

men hem onder de berugte Konflenaars teld. Van
zyne Konfh getuigen nog Bruffel , Gent enz. ook
Nazaret , by Lier gelegen , daar hy verfcheide

altaarftukken gefchildert heeft , die het gemoed
tot aandagtige befchouwingen kunnen opwekken.

Hier by verfchynd de Konflfchilder en Zededig-

ter DIRK RAFELSZ. KAMPHUIZEN ge-

boren te Gorkum in 't jaar 1586.

Zyn Vader Rafel Kamphuizen , uit een adelyk

geflagt gefproten , was een Heelmeefler , om zyn
oordeel in de Geneeskunde en hups gedrag by elk
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bemind: en zyn moeder ( welkers Vader Hans van

Mazeik, een Koopman van Gorkum om de bely-

denis van zyn geloofonthalft werd) wasberugtom
haar zonderling godvrugtig leven onder de Doops-
gezinden. Deze fturf als Dirk acht jaren oud
was, en zyn Vader volgde haar in kort na. Zyn
oudfle Broeder die getrouwd was, en den winkel

van zyn Vader na deszelfs overlyden waar nam

,

ziende een groot vernuft in zyn jongden Broeder,

en hem tot de Schilderkonftgeneigt, bedelde hem
by eenen Diderïk Govertze om de Kond te leeren

welken hy in eenige jaren door naardige oefFenin-

ge niet alleen naby kwam, maar ook in Kond te

boven ging. Van zyne gefchilderde Tafereelen

zyn my nog eenige voorgekomen waar in verbeeld

waren Boere dailetjes, en Landfchappen met
beekjes, koetjes

, paerden enz. ook verbeeldingen

van Manefchyn enz. Ook zommige van zyne

Penteekeningen , waarin hy zonderling uitdak , be-

ruden nog onder zyne vrienden. Hy oeffendede

Kond tot zyn achtiende jaar, wanneer hy door aan*

radinge zig tot de taaloefFening begaf, waar in hy
zoo bovenmaten vorderde , en zig zoo wel gedroeg ,

dat , als de Heer van Langerak en Nieupoort tot

Leiden kwam om by de ProfefToren te vernemen
of zy geen bekwaam perfoon op de Academie
lenden dien hy 't opzigt zyner Kinderen mogt
toebetrouwen , "Armyn onzenK AMPHUISEN"
inzonderheid hem daar toe aanprees

,
gelyk hy

gevolgelyk ook tot dien diend overging, en zig

daar ook zoo wel in kweet , dat hy daar na ook
tot deszelfs Sekretaris of Geheimfchryver wierd

aangedeir.

Onderv/ylen had hy zig in zyn buitentyd naardig

iade GodgeleertheidgeoeiFend; en zynde.wel be-

fpraakt

,
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fpraakt, en van deugdfaam leven, werd hem
van zvne vrienden geraden zig van den dienft te

ontflaan , en zyne oeffening alleen aan te leggen

tot den Predikfloel , 't geen wel gelukte. Want na
dathy eenige reizen de Preekbeurt van Do. Tau-
rinus in de Domkerk tot Utrecht tot groot genoe-

gen van de gemeente had waargenomen
, kreeg hy,

door voorfpraak van de Heeren Ledenberg en Lan-
gerak , een vaften dienft te Vleuten.

Alt}'d voor wind enflroomte varen is maar zel-

den het lot der vromen. Wat gebeurt'er'? Als hy
op een en m.orgen in zyn Boekvertrek zit, komc
een verfchiikkelyke groote Uil met groot gedruis

aanfcheren, en zig neer zetten voor het glasraanL.

Hy hervat zyn vlugt andermaal
, dringt met groot

geweld door de glazen in zyn kamer en zee zig

neder op zyn SchryflcfTenaar , ziende hem mee
vreeflelyke opgefpalkte oogen aan. Hy daar van niet

weinig verzet, grypt egter dit dier en werpt het

tegens den want dat het ftierf, raapt het eindelyk

op, en draagt het naar beneden om dit raonfleraaa

zyn vrouw (want hy was toen al getrouwd) te ver-

toonen, die immer zo min als hy met dit voorval

in haar fchik was, vreezende dat dit niets goeds
beduidde , maar een voorteeken was (zeit de ^hry-
ver) dat de Kerk-Uilen hem plagen zouden

, gelylc

na weinige dagen gebeurde dat'er een verbodfchrift

wierd afgekondigd , waar in Kamphuizen en alle die

van zyn gevoelen waren niet alleen den Predik-

floel, maar ook het Leeraren in huizen , fchuren

ook in 't open Veld
,
op verbeurten van lyf en

goed verboden werd; zedert welken tyd hy als een
verbanneling hier te Land en elders in bekommert-
heid heeft moeten omzwerven , en zig by deze en
gene van zyue vrienden verfchuilen. Waarom ook

Lam-
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Lamhert Jakohze Konilfchilder en Prediker te

Leeuwaarden hem ried het Prediken voor een tyd

te ilaken, en zig tot eenig ander burgerlyk

beroep, of Winkelnering te begeven. Maar zyn
yver was te vlammende om naar dien raad te lui-

fteren, zig niet ontziende het gevaar dat hem met
loode fchoenen alzins naging te ondergaan. En
hoe affchuwelyk de leer van Armyn , en wat op die

leeil fchoeide , in dien tyd uitgekraaid wierd
,
blykt

aan dit eene ftaal ; Dat zyner vrouwe moeder

,

welke te Dordrecht woonde, hem met fchroom
eenen nagt herbergde, vreezende voor oproer,

aangezien het in dien t}'d zoo gevaarlyk was een

Remonflrant , als een gedrogt in huis te nemen.
Tantum poteji prcejudicata opinio. Zoo veel ver-

mag het vooroordeel , zeit Cicero. Dus veer

genoeg.

Hy heeft een Zoon naargelaten , welke de Schil-

derkonflgeoeffent heeft, maar daar kan niet breed

van geroemd worden. En 't fcheen ons vreemd
dat een Vader , die getragt heeft elk van de

Kond af te fchrikken , in hem geen afkeer tot de

Konfh verwekte : ja men had dien goeden man al

befchuldigt van onverflant, tot ons het lemens be-

dryf van D, R. Kamphuizen^ gedrukt by J. Rieu-

"wertfz, 1699. in handen kwam, en aanwees dat hy
niet de Schryver , maar alleen de vertaler is geweell:

van het Straf-Rym , Idolelenchus , dat in zyn Rym-
werken ftaat , en dus begint

:

Beeïdryke Schilderhand, na aapfter van Gods hand^

U av7 ik door gedigt
, affchild'ren voor 't verftand

;

Verleidfter van 'f gezig:t , dat zig verftaat op 't fterf-

felyk.

U'-J) tooverfche vergift is mes al ziel verderffelyk.

De
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De Bouw van dit gantfche hekelfchrift is ge-

grond op het misbruik der Konft. Als de Keizer

Julianus beval dat men onder de Beelden van Jupi-
ter, Mars, Mercurius en meer andere Goden zyn
Beeltenis zoude plaatfen , en dezelve op zware be-

dreigingen belafte Goddelyke eere te bewyzen :

wie had nu de fchult,ofwas oorzaak tot deze verfoei-

lyke afgodery ? Niet de Konflenaar , om dat hy ma-
ker van het zelve was, en des Keizers Beeltenis op de
Beelden der Goden ftelde ; wyl dezelve geen meer-
der agting voor het zelve daar door konde hebbea
als voor eenig ander Beeldjgelyk verhaald word van
zeker Beeldüiyder , die een Chriflus Beekje van
Palmenhoud gemaakt had , het welke hem , ziek

zynde , van den Prieiler voorgehouden wierd. En
ais hy geen de minfte eerbewyzinge , of agtinge

voor het zelve betoonde , vraagde de Priefter wel
degelyk verwonderd hem ofhy zyn God niet meer
kende, aangezien hy geen bewys daar van blyken

deed : waar op hy antwoorde : Zouw ik dat niet

kennen^ dat ik zelf gemaakt heb van Palmhout ?
maar het was de Keizer (om weder tot ons vorige

gezegde te komen) die door Schandelyke Eerzucht

vervoerd
,
zyn onderdanen met geweld dwong voor

de zelve te ftuipen. Over zulks worden de ge-

maakte Beelden alleen door misbruik verheven; en
dus kon ook Gefteranus op dien voet ook welden
wyn , welke van een nuttig gebruik is , omdat de
zelve veeltyds misbruikt word; meê wel hebben ver-

agt. Die dit volgende rympje
,

Bie Beeltenijfen maakt door verf ^ <)an hout
^ offteen^

Maakt die ook Goden ? neen : maar die hun ftort gebeên
,

Ge-
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Gemaakt heeft verftond het vry beter, en dus ook
Jan de Brune^ (daar hy in zyn Wetfteen der Ver^

nuften) in opzigt van den wyn zeit

:

Be fchiik u zelve geef als gy iets doet befchonhn^

De JVyn en doet het niet , maar die hem heeft gedronkerié

Utrecht, thans door het vertrek van denKonft-
fchilder Gerard Hoed, byna geheel ontbloot van
KonfloelFening, kon in voorleden tyden nevens
v^oorname Hollandfche Steden roemen op vele ver-

nuften. Onder deze is niet van de minfte geweeft

KORNELIS POELENBURG, geboren in 't

jaar 1586. 't fchynd my toe of die Eeuw geen ag-

tinge heeft gehad voor Konflenaren, ten zy de
zelve Romen gezien hadden. Immers de meefte

van de Konflfchiiders in dien tyd , diemy in *t fchry-

ven voorkomen, hebben in hunne jeugt al eens

derwaarts gereift.

Poelenburg heeft mee dat fpoor gevolgt. Te
P».ome gekomen behaagde hem de behandeling van
j^d: Elshaimer , zoo dat hy toeleide zyn voorbeeld

tc volgen : maar 'tleed niet lang of hem bekoorde
dezagte, en liefFelyke behandeling van Rafaély

inzonderheid omtrent zyne naakten. Eindelyk nam
hy een eige wyze van Schilderen aan , en oefFende

zig voorts naar 't leven , en quam zoo veer dat hy bo-

ven zyn tydgenooten heeft uitgemunt zoo in tee-

derheid ,
poezelheid , en fchoone omtrekken , als

ook aangename verkiezmge ,
geeftigebyvoegzelen

van oude ruinen , natuurlyk gekleurde land-

fchappen , dunne en heldere luchten ; 't geen zyne

meenigvuldige Konflwerken , in de geagtfte.

Kabinetten te vinden , getuigen konnen.

Hy heeft d'eer gehad dat verfcheide Kardinalen

op
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op zyn aanlokkelyk penceel verflingert , hem heb*

ben komen bezoeken , om hem te zien fchilderen*

Gelyk hy ook in zyn vaderland wedergekeerd >

ftraks van Koning Karei in Engeland ontboden
werd, voor wien hy verfcheide Kabinetflukjes

maakte , daar hy rykelyk voor betaald werd. Waar
na hy weder tot Utrecht quam , daar hy zyne ove^
rige levensjaren fleec, en flierf in 'i jaar 1660*.

weinige jaren na het overlyden van zyn eerflen

Leermeefter /Ibraham Bloemaart. Zyn beekenis

zietmen boven aan in de Plaat G. nevens eene nifling

met naakte vrouwtjes tot aand uiding dat hy in 't ver-

beelden der zelve
,
zyn meeften roem behaald heeft.

Onder zyne voornaamfle Leerlingen, die hy in

de Kond heeft opgekweekt
,
mag men tellen Joan

mnder Lis
,
geboren tot Breda. Deze kwam hem

zoo na in de eigen wyze van verkiezing , natuur-

lyke vermenginge der verwen en penceelbehande-

ling dat zyn werk , dikwils voor Poelenburgs
werk is aangezien.

Daniël Vertangen ^ een Hagenaar, fchilderde

heel bevallig Valkejagten , badende Vrouwtjes , en
daniTende Bachanten , in cierlyke landfchappen.

Franfois Ferivilt van Rotterdam, heeft in zy-

ne naakte beekjes, meé de zelve wyze van fchilde-

ren gebruikt : dog zyn landfchapppen en ruinen

fchilderde hy ( zeit Sandrard ) op de wyze van Kor^

nelio \:an Bojo Leubour-jS,

Zoo was ook JVarnard 'jan R^fen, geboren te

Bommel: die zi^ naar Itaiien begaf om zig voort

in de Konfl te oeffenen. Wedergekeerd tot zyn ge-

boorteplaats , werd hy de Leermeefter van den
Konflfchilder Gerard Hoet; maar dit duurde maar
een jaar ; want hy begaf zig tot den Juweelhandel

,

en vertrok naar Spanie daar hv geftorven is*

I. Deel. . ' I ' Poe-
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PoELËNBURG had ook een Nt^ï Willemmn

Steenree genaamt, die by hem de Konft leerde.

Onder zyne tyd- en Konftgenooten komt ALE-
XANDER KEERINGS ten Toneel ; deze was

een fraai landfchapfchiider ,maar had geen hande-

ling van beeldwerk, waarom Poelenburg wel de

meefte van zyne flukken rnet beekjes heeft opge-

ciert.

Dat de natuurdrift , een gebiedende meellerefle

is, heeft de bevindinge, en vele voorbeelden ons

geleerd , en zal nader beveftigt worden met de le-

vensbefchryving van JORIS VAN SCHOTEN.
Deze is geboren te Leiden in den jare 1587. en

was van der jeugt af aan zoodanig van natuur ge-

neigt tot de Konft, dat hy ter fchoole gaande, in

fteê van letteren, zyn papier, met mannetjes, en die-

ren , als honden , katten en zoo voort bekladde , daar

zyne fchryfmeefters veel tegen , en ook zyn ouders

ongenoegen in hadden ; en ook hoe dikwerf van

hem gevergt, geen toeftemming wilden geven tot

het leeren van de teekenkonft, ja 't zoude daar

nooit toegekomen hebben , ten zy ymant van zyn'er

ouderen kenniflen ( die een beminnaar van de Konft

was) zyn voorfpraak daar in waare geweeft. Dit

doet my gedenken aan de jaren myner jongeling-

fchap , toen ik in den zeiven ftaat gefteld
,
myne

ouders niet konde bewegen dat zy my de teeken-

konft lieten leeren , maar getrooft moeft wezen
twee agter een volgende jarefi den twyndraat te

hanteren by eenen Johannes de Haan. Thans
Vendumeefter , en gezworen Makelaar te Dor-
drecht

,
dog dit werken was van een gunftigen on-

voorzienen uitHag ; want deze de Haan nognieuw-
ling getrouwd zynde ging dikwils met zyn nieu-

we vrouw vrienden bezoeken , en beval my het

toezigt
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toezigt van den winkel. Hy , die Leerling van

Maas Maas pourtrecfchilder te Dordrecht geweefl

hadde, ziende myne drift tot de teekenkonfl
, gaf

my nu een teekening , dan een print om na te ma^
ken, om dus te beter in huis te blyvenen daar.agc

op te geven; waar door ik zo<o ver toe nam, dat

eer ik myn tyd nog ten vollen uitgedient had ,

ik door voorfpraak van goede vrienden , al befleed

was by Willem van Drillenburg Landfchapfchilder

van Utrecht. Dit was in den jare lóóg» Om nu
weder tot onzen van Schoten te keeren

;
zyne

ouders Heten zig bewegen , en hy werd in 't jaar

1604 ontrent 17 jaren oud , befteed by Zö^wr van*

der Maas een goed pourtretfchilder , daar hy in

den tyd van driejaren zoo toenam in deKonft, dat

hy konde op eigen wieken dry ven. Toen bekroop
hem de Reislufl maar zyne ouders weerhielden

hem in dat voornemen, en huweUkten hem uit:

zedert welken tydhy tot Leiden gebleven is, oef-

fenendezig dagelyks in 't fchilderen van hiftorien

,

landfchappen , en inzonderheid pourtretten , als'er

op den Doele te Delf nog van hem te zien

zyn.

De geheugeniflen der dingen zyn een groot be-

hulp om de gebeurde zaken aan haar tydfnoer te

fchakelen ; maar wanneer de zelve door den tyd

zyn gefleten en uitgewifl, en niemantvan dezel-

ve iets heeft geboekt , kan men in den tydkring

,

waar in men de dingen beÜuit
,

ligt mistaften ;

aangezien men in dat opzigt de waarfchynlykile

giffingen alleen maar tot behulp heeft. XVy von-

den geen reden tot de levensbefchryving van ER-
NESTÜS THOMAN (vermits hy nooit in Ne-
derland gewoontof verkeerd heeft) als om dat v/y

daar door het levensbegin van zommige Konllfchil-

1 2
'

derSj
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ders , ( waar ontrent wy alleen op giflingen hebben
toegegaan ) nader bepaalt vinden

,
gelyk wy op 't

eind zullen aanwvzen.

JAKOB ERiVESTUS THOMAN geboren

te Hagelftein in den jare 1588 , reisde (na dathy
in de beginfelen van de Kond was onderwezen en
tamelyken voortgang had gemaakt ) naar Italien

ontrent den jare 1605. hy heeft 15 agter een vol-

gende jaren te Napels, Genua en Romen in de
oefFening derKonft doorgebragt. Hy verkoos in-

zonderheid tot zyn gezelfchap te Rome Jdam
Elshaimerj Pieter Lajiman en Juhannes Finnazio

anders Jan Pinas ^ die dagelyks met veel vlyt

,

wanneer de Zon boven de kimmen rees , de ver-

makelyke landzigten na 't leven afteekende.

Elshaimer geflorven zynde vertrok hy naar zyn
Vaderland , om de fmart van zulk verlies te eerder

te verzetten. Hy had zig deszelfs penceelbehande-

ling zoo zeer aangewent, dat verfcheiden van zyne

Hukken voor Elshaimers werk zyn aangezien. *Hy

flierf in dienft van den Keizer te Landouw
,
op den

2 van Wynmaand 1653.

Wy zien hier uit dat Pieter Lajiman , dien wy
op 't jaar 158 1 gefield hebben, met zyn vieren-

twintigfte jaar al te Romen was , zoo wy (lellen

dat onze Thoman hem in 't jaar 1605 , daar vond

:

dog dit kan niet zeker befloten worden
,
aangezien

dat'er ook wel fommige jaren van die 15 jaren dat

Thoman in Italien is geweefl , konnen verloo-

pen zyn geweefl , eer Lajiman en Pinas in Italien

kwamen, of datzy aan malkander kennis kregen.

Het zy zoo 't wil , de waarfchynlykheid van
hunnen geboorten tyd is ontrent den jare 1581.
Nu volgt

PIETER FEDDES van Harlingen. Of hy
een
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een Glas- of Tafereelfchilder geweeft is weet ik

niet ,
nog ook iets van zyn levenswyze en Konfl.

Maar in de buitencieraden van zyne in koper ge-

fnedene Beeltenis
,
vertoonenzig Palet enPencee-

]en, en op den Boord van de Lyfh ftaat Petrus
FeddesPictor, 1615. dat ons hem doet on-

der de Konflfchilders van de 15 Eeuw tellen. Van
hem zietmen ook verfcheiden geè'tfte Printen

,
ge-

merkt P Harlingenfis.

Giffen kan fniffen, zeit de oude Hollandfche

fpreuk. Dit zullen wy in het tegenwoordige voor-

werp onzer befpiegeling

,

HENRIK TER BRUGGEN, bewaarheid

vinden. Kom. de Bie^ en Joach. Sandrart noemen
hem by vergiflQng Verbruggen, en fchryvendat

hy tot Utrecht 1587 geboren is. Maar uit een

gedrukte Notificatie of waarfchouwing aan alle

Liefhebbers van de Schilderkonft enz. is my ge-

bleken dat gemelde Hen. ter Bruggen een Tran-

fifalanus ^ of Overyffelaar was, geboren 158 8,maar
tot Utrecht trouwde, en woonde ; want zyn
vader kwam in den tyd der onluften, oproeren en
vervolgingen 1581 uit Overyffel vlugten tot U-
trecht , en is hy

,
zyn Zoon , en deszelfs nageflagt

daar zedert met 'er woon gebleven , uitgezondert

dat thans zyn Zoonszoon Meefler Hen. ter Brug-

gen in den Haag woond. Na dat hy de vafle gron-

den der Konfl by A. Bloemaart geleerd had,bekroop

hem de reisluft , en begeerte om groote Meefters

op het loffelykfle fpoor te volgen. Dus heeft hy vele

buitengeweflen in zyn jeugt (behalve dat hy tien

jaren te Rome gewoont heeft) bezogt; daar hy
proefftukken van zyn uitnemende Konfl, beflaan-

de in Hiflorien gelaten heeft , inzonderheid , te Na-
pels een groot iluk geplaatfl boven het hooge Al-

I 3 laa?
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taar in de Groote Kerk. By dit ftuk heeft hy geen
naammerk gefheld

,
gclyk hy ook niet gedaan heefc

by vele van zyne Konfbverken , alzoo zyne vloei-

jende penceelhandeling in dien tyd genoegzaam
alom bekent was. Een uitmuntend Kontlfhuk hangt

van hem tot Middelburg by den Heere vander

Streng , in zyn leven Ontfangcr Generaal enz. ver-

beeldende een vrolyken Maaltyd,de Beelden levens-

grootte. Hy heeft d'ecr gehad dat- /^t/Z^^^wj-, wan-
neer hy toe Utrecht kwam om de Schilderkonfl-

oeffenaars te bezoeken, in gezelfchap van hun al-

le, zyne Konfl by uitnementheid roemde. Waar
vrm Sandrart, die deze reis van Ruhbens meld,
en zelf zyn Leidsman geweefl: is, niet een enkel

woort zegt , 't geen agterdenken geeft dat zy geen
goede vrienden geweell zyn. Immers hier op vat

het de Schryver van meergemelde gedrukte Noti-

ficatie, als hy deze uitdrukkingen van Sandrarc

doet : In Italien den tyd tot zyn nuti^el bejieed heb-

bende is hy naar zyn vaderland gekeerd, en heeft

naar eigen geneigtheidy door diepzinnige en zixiaar-

moedige gedagten , in zyne ^werken de Natuur ivel
,

maar onaangenaam gevolgt. Zoo euvel neemt hy
dit zwygen dat hy de fpreuk ; Dat voor een leven-

den Ezel ligt is , een dooden Leeuw met den voet

te treden
,
op hem toepaft.

Dog dit overgellagen. De Dood , als nydig

over zyn roem, knipte zyn levensdraad af, op het

42 jaar, op Alderhciligen dag 1629. ^^'^ zyner

gedagtenifle is dit volgende Graf-Schrift na ge-

bleven.

Hier kit t e r B r u g g e n , door de Dood
yerrajt^ en overrompelt:

Van 't dierbaar levensligt ontbloot ,
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In 't duifter graf gcdompelt :

Daar 't vleefch vergaat tot fiof.

Doch egter blyft de lof

Van 't geen hy heeft bedreven
,

Ten fpyt der Jfgunfi leven.

Welke woorden overeenkomen met de uit-

drukking , welke de Ridder J. vander PFerf, tot

geruflftelling van den Heere Richart ter Bruggen ,

in een brief aan hem uit Rotterdam den i8 van
Grasmaand 1707 ,

gefchreven dus laat invloeijen :

Brave Schilders hebben dit tot hun voordeel dat hun»

ne 'werken de geheele JVerelt doorwandelen^ en der-

halven altyd voor hun fpreken &c.
Eindelyk werd gemelde Richart zyn Zoon in

den jare 1707 van wil, om met eenige van zyns

Vaders Konftwerken
, (op het voorbeeld van den

Athenienfer Konftfchilder Nicias) delTelfs geboor-

te Stad Deventer een gefchenk te doen , het welke
ook gefchied is

, gelyk my gebleken, is uit een ge-

drukt Extraft , uit het Boek van de Refolutien der

Stad Deventer den 5 van Oegftmaand 1707.
Nu verfchynd de Koriftfchilder PIETER

BRONKHORST, geboren te Delfden 16 van
Bloeimaand, 1588. Hoe verfchillig de driften

der menfchen zyn , en hoe onderfcheiden in ver-

kiezingen blykt , als men ziet dat de een dit, en
een ander weder dat deel van de Konft tot zyne
befpiegelinge en bewerkinge uitkieft. Bronk-
HORST verkoos niet het ligcfte, m.aar wel het

zwaarfte en werkelyklle in de Konfl:
,
namelyk ge-

zigten van Tempels en Kerken
, geftoffeert met

hiftorien; egter heeft hy het met veel roem uitge-

voert; als inzonderheid aan twee bekende flukken te

zien isj waar van het eene geplaatft is in de Vier-

I 4 fchaar
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fchaar op het Raadhuis te Delf, zynde een ry-

kelyk en groots gebouw, en word daar in ver-

beeld Salomons eerfte - regt. Het tweede is te

zien by de Weduwe van zyn Zoon
,
zynde een

Tempel daar Chriflus de koopers en verkoopers

uitdryft. Hyftierfden 2i Juny 1661. Hem volgt

ADRIAAN VAN DER VENNE Schilder en

Dichter. Deze is geboren te DelfAnno 1589. zyne

ouders waren vermogende luiden herkomftig uit

Braband, Naar my toefchynd uit de befchry-

ving die Kom: de Bie, van hem maakt , zoo is

hy van zyne ouders te Leiden beftelt geweefl om
de Latynfche taal te leeren. Maar hy leerde met
een door 't lezen van d'oude Poëten zulke fraaije

denkbeelden vormen , dat hy ook zugt heeft ge-

kregen , om de zeiven op 't papier , of met ver-

we af te malen , tot welken einde hy eenen Sifnon

de Valk^ meefler Goudfmit en Schilder in den arm
nam, die hemdegrondbeginfelen der Konfl heeft

onderwezen. Daar na van voornemen geworden
om de Konft met yver te vervolgen ,

begaf hy
zig by Jeronimus van Dieft ^ een fraai Schilder

in 't graauw, waar by hy een geruimen tyd met
yver de KonO; heeft voortgezet, en naderhand het

door zyn vernuft zoo veer gebragt , dat zyn Konft
in dien tyd den Prins van Oranje , den Koning
van Denemarken en andere Vorften heeft

behaagt. Hy is daarenboven een zinryk Dich-

ter geweefl, gelyk hy ook zyn ryk vernuften
Poëcifche vindingen in menigvuldige ordonantien ,

diehy tendienfte van de Plaatfnyders gemaakt, of

geteekent heeft, wel heeft laten blyken; inzonder-

heid aan het dikwils herdrukte rymwerk van den
Heere Jakob Kats , en een groot getal Emblemata ,

of Zinnebeelden 5 die hunne waarde onder de

Boek«
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Boekminnaars behouden. Onder de Boeken door

hem zelf befchreven zyn my bekent : Zinnemnk

op den Hollandfchen Turf ^c, Zimedroom op het

nieuw JVys Mal van den ouden Italiaanfchen Smit

enz. in 12. En 't Tafereel der ^belachende Waerelt.

1635. in 4.

Gelyk een geagt Dichter den ïuijler van die Konft te

kort doet , wanneer hy zyne pen tot dertele Gezan-

gen^ Hekeldichten ^ en vuile belafteringenvan zyn even*

menfch gcvoent ,
niectegenftaande die dingen den

Boekverkoopers dikwils meer voordeel bybrengen

,

en beter aan den man willen als wat goeds : zoo

cntluiftert een Konftfchilder (zegt Plinius) de zede

Konft , zoo wanneer zyn penceel flegts kroegen , hoe-

rewinkels , en andere veragtelyke , en fchaamagtige

dingen maalt : gelyk gemelde Plinius al in dien

vroegen tyd van eenen Pyrcicus ^ die niet als er-

gerlyke voorwerpfels en flegte grollen maalde,
gewaagt.

Op *t laatfl: van de vyftienhonderfte eeuw is'er ge-

weelt een JOHAN TORRENTIUS geboren

tot Amfterdam in 't jaar 1589. Deze fchilderde

konflige en uitvoerige kleine naakten ; maar de
werkinge dier beekjes , en 't geen dezelve

verrigten , was niet alleen fchaamagtig om
aan te zien , maar geil , onkuis , onbefchoft

,

ofergerlyk, verleidende, en aanlokkende tot vuile

bedryven : zoo dat hem zulks te maken en te ver-

koopen ftriktelyk en met bedreigingen verboden
wierd. Maar wanneer hy daar niet naar wilde lui-

fleren of zulks gehoorzamen ; denkende met 't

ontkennen het goet te maken , werd hy door lafl

van 't gerecht tot Amflerdam in hegtenis ge-

bragt: en daar over verhoort weigerde hy te beken^

Ben , d^t hy de maker was van 't gene waar mede hy
I 5 be^.



138 SCHOUBURGH DER
befchuldigt wierd, fchoon de bewyzen daar

toe maar al te klaar waren. Des werd hy op de
pynbank gebragt. Sandrart in den Latynfchen
druk p. 299. zeit : Dat de Raad of het Gerecht

Haerlem hem tot de pynbank hragt. Maar hy bleef

hardnekkig zonder het zelve te willen belyden.

Dat nu zyn kop beter gehard was regens de be-

ichuldiging , dan zyn hchaam om de pynbank te

wederflaan, bleek; want hy ftierf onder 't pyni-

gen. En het penceelwcrk datmen van hemvond^
werd door Beuls handen verbrand, in 'tjaar 1640.

De omflandigheid van die zaak geeft duide-

lyk genoeg te kennen dat zyn tafereelen heb-

ben geflrekt tot aanritfelinge ; niet zoo zeer tot

de Cyprifche , als wel de Sodoniitifche wanbedry-

ven. Zyn beeltenis 1628 , wanneer hy 39jaren

oud was in koper gebragt, vertoonen wy in de
Plaat G. agter Daniël Segers,

'T luft ons hier (by gelegentheid van dit vuile

voorwerp) de fchoone les van F, Jiinhis in zyn 3
Boek van de Schilderkonjl , in te JafTen , daar hy
van zulke fchandelyke tafereelen zeit : Datze de

^jouJpfe begeerlykheid van de onbezinde aavfchouwers ,

door de ontuchtige vertoonfelen gaande maken : Dus
behoord een opregt en eerlyk Konftenaar agt te ge-

ven , dat hy zig niet om 't voordeel
, of ydel lofgetuit

van een ligtvaardigen hoop , tot het verbeelden van dusda-

nige dingen laat vervoeren ; aangezien verfcheiden groo-

te Meefters d^aanzienlykheid van een eerlyken naam
k'voyt geraakt zyn , om dat zy den roem van ik en

"-jjeet niet imt vm een klugtzinnige geeftigbeid al te

hittiglyk najaagden.

Hier pafl liet fpreek woord : Men behoeftgeen luizen

in de pels te zetten , ze komen 'er genoeg van z>elf in.

Nu zyn'er voorbeelden by menigten die aan-

too-
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toonen hoe door geile vertoonfelen de fnoepluil

word ontflieken. Petronius Arbiter verhaald van

een Jongeling die ziende op een tafereel de fcha-

king van Ganmedes door Jiipifer ^ en de onbe-

fchaamde Nats y die den fchoonen Hylas totoneer

aantokkelt, in deze woorden uitbrak. Doen ook

de Goden zulks'? en raakt daar op aan 't hollen.

By Torcntius verfchaft ons Chevea een even
gelyk voorbeeld in een tafereel ,waar in Jupiter on-

der fchyn van eenen gouden regen Danoë ver-

fchalkt. Hierom zeidc ^chilles Tathis : Lid. i, de
Clitophontis en Leucippes Amorihus. Al is^tdatzig

een Menfch nog zoo ernftig d^ onthoudinge vcorfteld,

nogtans word hy door k-::ade vo'/rbeelden ligtelyk tot

fiavolginge verlokt; voornamentlyk als het voorbeel-

den zyn der gener , van ^j:etke hy een goed gevoelen

heeft : JVant de fchaamte 'van de nüfdaat word
dan door d'aanzienlykheid van zulke voorgangers in

een vrymoedige jtoutheid verandert. Dus zeide ook
Donatus vanzommige Dichters: hoe groote fcha-

de zy doen , wanneer ze den genen ondeugende voor-

beelden voorjiellen, die van zig zehen genoegzaam

tot allerlei gebreken genegen zyn. En wy hebben
dit ftekelig vaersje op onzen Schilder gepaft:

De naam van Heroftraat' zal eeuwen overleven

;

Om Vfcbendig ftuk 't geenhy fEphezen heeft bedreven:

Als hy de Tempel van Diana ftak in brand,

JoHAN ToRRENTius, Jlak door 'f penceel de vonken

Van ontucht
,

lifielyk de jeugt in merg en fchonken.

Zyn naam blyft na zyn dood wellevend; maar met

fchand.

Dat de uitwerkingen van 's menfchen vernuft

buiten toeëigeninge niet anders als onverfchillig

zyn 5 en de toteigeningen , en oogmerken derhal-

ven
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ven alleen goed of kwaad , pryHyk of veragtelyk

zyn, is een waarheid, di niet te wederfpreken

is. Dienvolgens is de.fpreekwyze, hoe grooter

Schilder , hoe wilder , en het geen men daar mede
wil te kennen geven , te wraken. Ten minften zal

het een bewys geven dat het van geen nootzake-

lyk gevolg is , als brave mannen , zelfs zulke die

in een Kerkelyk verband waren y niet hebben

gefchroomt de Schilderkonfl te hanteren. Gelyk

men dan oudtyts heeft gezien dat de Kardinaal

Francifcus van Fcrone, die een heilig leven leidde,

en een vyand van alle kwaad was , en daarom nooit

cenige voorwerpen van ligtvaardigheid
,
(fchoon

hy daar toe dikwils van Prinfen en Waereldfche
Heeren verzogt wierd) heeft willen verbeelden

,

het penceel hanteerde , en een goed Schilder was.

Als ook de eerwaardige Heer Don Bartholomeo^

Jbt van Sint Clemens van AreJJo, En in later tyd

onze

DANIËL ZEGERS, een !fefuit ,
geboren te

Antwerpen in 't jaar 1590. Deze wifl: allerhan-

de Bloemen, zoo los, zoo levendig, zoo klaar,

zuiver en dun te behandelen , dat het verwonder-

lyk was. Ik heb in Braband zynde in de Kerk
der Paters Jefuiten een gantfche Kapel behangen
met zyn Schilderyen gezien , waar onder kranfen

of bloemfeftoenen waren , zoo verflandig naar de

Kond met troepen , naar vereys der koleuren by
een gefchikt, dat ik tegens het gezelfchap dat ik

by my had , zeide : Niet te gelooven dat Glicera by-

zit van Paufanies by de Griekfche Schryvers zoo be-

TUgt wegens bloemen te fchakeren , dezelve weljian-

diger heeft konnen by een fchikken. Daar was ook
in zyn tyd een Pater Johannes van der Borght van

dorde der Minnebroeders, die 't Plaatfnyden

hau-





II
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hateerde. Dog van de Graveerkonft wil ik

niet handelen , om dat die Roomfche Juffrouw

Claudia Stella den roem van alle (weinige in

vergelykingen van 't groot getal uitgezondert

)

weg draagt. Want zoo men een lyfl van die

alle opflelde (dat een byna onnoemlyk getal uit-

maken zoude ) 'k maak my fterk te konnen aan-

toonen dat*er van de honderd niet een tegens haar

in konftige behandelinge zoude konnen ophalen.

Gelyk zulks ten proef van myn gezegde te zien is

aan die print welke zy naar het berugte fluk van
Nicalaas Poiizyn ; verbeeldende Mofes , door zyn

ftafflag 't water uit den Rotfteen doende voortko-

men , om het byna van dorft verfmagte volk te

laven , heeft gegraveert.

Z E G E R s was een Leerling van 3^an Brengel hy^
genaamt den Fluweelen , die in zyn vroegen tyd

mede een Bloemfchilder geweeft is. En gelyk

de Bloemen, het cierfel der Lente, om hare

fchoone geftalte , en friflen geur van elk begeert

worden , zoo werden die van Z e g e r s , om dat

men die in den Herffl i^an de vyftiende Eeuw zoo
fchoon zag bloeijen van alle Bloemkonft minnen-
den graag ontfangen , zoo by gemeenen als grooten,

inzonderheid den Aartshertog Leopoldus: en den
Prins van Oranje Frederik Hendrik , die hem voor
twee van zyne flukken een groote vereering gaf.

Zyn Beeltenis , door ^an Lievens gefchildert ,

zietmen in print , die wy gevolgt hebben in onze
Plaat G.
De Groote Dichter

J. v. Vondel, verlokt door
't zien van Da>j.Zegers Bloemftukken , maakte
daar op dit volgende vaersje.
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De geeft van Z e g e r s is een By^
Waar op de Nederlanders roemen.

Zy zuigt haar honinglekkerny

En geur uit allerhande bloemen.

Een By kwam op zyn fchildery

En geur , en kleuren aangevlogen
,

En riep , Natuur vergeef het ?ny

:

Dat bloempaneel heeft my be^rogen^

Deze heeft zyn rol gefpeelt, en is vertrokken.

Wy willen, eer een ander opkomt, de Schouto-

neelgordyn maar even laten vallen ; om het geen

in de voorgaande tuffchenreden open bleef, te

vullen.

Laatll werd onze Redenvoering ,* in haar vol-

len loop ( even als het fnarenfpel door 't opligten

van de Toneel gordyn ) geftuit , thans zullen wy
dien toon wéér opvatten , en vervolgen.
' Wy fpraken van de OfFergereedfchappen die zig

ontrent der Heidenen Godsdienfl deden zien , waar

aan reil te fpreken van de konfbg gewrogte Dry-
voeten , ofDryvoetfchragen , daar d'ouden zoo veel

meê op hadden , de Dryvoetfchragen waren tot ver-

fcheiden gebruik gefchikt , en niet alleen van koper

en zilver gemaakt , maar ook met allerhande kon-

flig beeld- en loofwerk geciert , die zy aan byzonde-

re goden als aangename gefchenken toe eigenden.

Onder verfcheide die Herodotus te Thebe in

Beotie gezien heeft
,
gedenkt hy van een pragtigen

Dryvoet inden Ismcnifen Tempel van Apollo ; die

met dit opfchrift in Kardinifche letteren pronkt

:

De Vorfi Laodames heeft dezen Dryvoet vol

Van Konftwerk toegewyddm grooten God ApoL
Ver-
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Verfcheiden afbeeldingen der oudtydze Dryvoe<

ten of Dryvoetfchragen , ziet men ter gedagtenis

van der zeiver gebruik op de Roomfche penningen

,

waar van wy de juille afbeeldingen in plaat, hier

nevens vertoonen, als i die van Vitelliusmethet

byfchrift: Pont. Max. tr. pot. Augur. Op-

prpriejier van JVykmeeJlerlyke magt ^ Wichelaar,

Dus ook op een penning van Antoniniis , die den

Eernaam van? Augur of Fogelwichelaar onder zyne

voorname Eertytelen aannam. Niet ongelyk aan

dezenis de penning van M. Lepidus; met dit on-

derfcheid nogtans dat zig boven uit den Dryvoet-

flal een Slang vertoond, door welke ( zeit Lucianus)

Apollo gewoon was zyn antwoorden te geven aan
d'Orakelvragers. Zie Fig. 3.

De grooce agting die de Heidenen voor dusdanige
Dryvoeten hadden, heeft geen andere reden: als,

om dat dezelve een zweemfel hadden naar den Delfi-

fen Dryvoetital , waar uit het blinde Volk geloof-

de dat Apollo aan de Orakelvragers antwoorden
gaf. Het blinde Volk zeggen wy ; want ons ont-

breken geen ftalen om te bewyzen , dat mannen van
uitftekent vernuft, en naauwe opmerking onder de

Heidenen dusdanige bedriegeryen befpot hebben.

Kato

\
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Kato plag te zeggen : Dat hy verwondert was ,

dat een JVichelaar niet lachte^ zoo dikwils hy een

fVkbelaar tegen kwam ; - om dat zy onder fchyn

van Godsdienft het gemeene volk by de neus om-
leiden.

Velen hebben zig afgeflooftomden Godsdienft

der Heidenen inzyn binnenfte tebefchbuwen; om
de ydelheid deszelfs , en de bedrogplegingen der
Wichelaren en Tempelpapen t'ontdekken en aan

licht te brengen. Maar wy befchouwen het

zelve maar alleen in den buitenflen omtrek, en
doelen op de zienlyke pragtige vercierfelen ;

(welker glans het gemeen in d*oogen fchitterende

te meerder agting voor dien Godsdienft deed heb-

ben) om onze Konftgenoten in 't gemeen, en de
yverige Schilderjeugtin 't byzonder dienfl tedoen

;

wanneer wy hun den weg wyzen tot de Oud-
heidkunde , 't welk nootwendig is voor die

zig tot het verbeelden der Hiftorien begeven , en
niet graag tegens het gewoon gebruik dier aelou-

de volken mistaflen. En op dat de leergierige

jeugt zig verzekerd mogt houden dat de kun-
digheid dier dingen den Konftfchilders dienftig zy

,

zoo heeft hy maar alleen op te merken , hoe G.
Laires alzins daar 't te pas komt, zigvandergelyke

cieraden ( om zyn werken luifler by te zetten ) heeft

weten te bedienen : en nog meer roem verdient

zou hebben , zoo hy de oudheid daar in nagebootft

had.

Tot dus ver oordeelen wy in opzigt van den

toeftel der Heidenfche Offerhanden met hun aan-

kleven genoeg gezeit te hebben; fchoonwy alleen

de franje (om zoo te fpreken ) van dien voorhang

alleen befchouwd hebben. Verder was onze toeleg

niet: en men oordeelt een zaak volkomen te we-

zen , die aan het oogmerk voldoet» Wy
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Wybragten voorhenen verfcheidenKonftfchil-

ders, mannen van onbefproken leven en wandel,

en nu even te voren Dan, Zegers , die de Konfl: en
het Kloofterleven te gelyk betragte

, op het

Toneel, Thans fluipt'er weer een ruig fchaap

onder de gefchoore kudde. Het fchynt dat het

zoo effen in de waereid niet gaat. Trouwens de
Toneelen vereifchen fomwylen wel eens verande-

ring van perfoonen en zaken.

ADRÏAAN VAN LÏNSCHOTEN (op de lyft

der Regenten van St. Lucas Gilt , te Delf, Haat

zyn naam op *t jaar 1627 dus aangefchreven : Kor^
KELis AdRiaan Linschoten) is geboren te Delf

in 'tjaar 1590. By wien hy de Konfl geleerd heeft

weet ik niet met waarheid te zeggen , maar fom-^

migen meenen dat hy een Leerling van Spanjolet is

geweefl. Immers de flalen die van hem na
gebleven zyn, doen ons zien, dat hy zig beter op
de Schilderkonfl , dan op de wellevenskonfl ver^

flont. Want hy een los, onbefuifl, en flordig

leven leide, waardoor hy tot armoede zou hebben
geraakt, ten waar twee zuilers die hy had

, ge-

ftorven zynde , hem erfgenaam van het jaarlyks

inkomen harer nalatenfchap gemaakt hadden.

In 'tjaar 1634 trok hy naar Braband, en trouw-

de daar met een jong en gering meisje, dat zig ge^

neerde met Speldewerken , maar fchoon was, en
goed verflant had. Na verloop van eenige jaren

kwam hy met zyn Vrouw en twee Dochtertjes in

den Haag wonen. Pieter van Ruiven , Konflfchilder

le Delf, heeft my verhaalt, dat hy hem in den
jare 1677 of 78, heeft gekent, zynde toen een
man van 87 of 8 8 jaren, met een langen ongefcho^
ïen baart. Van Linfchotens Konfl fprekende^ wifl

L Deel. K hy
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hy te zeggen, dat hy het voorval 't geen den Apoflel

Petrus mee de dienflmeit des Hoogenprieflers is

ontmoet, zoo natuurly-k had afgemaalt, en de

geftalte des gemoets in de wezenstrekken zoo konl^

tig verbeeld , dat zeker Predikant daar zulk een

welgevallen in had , dat hy hem verzegt , ook
het berouw van Petrus , tot een wearga daar toe

,

op een ander doek te Ichilderen. Dit gefchiede

en 't was niet min kondig en naar zyn zin uitge-

vallen. Als de Predikant dan kwarn om 't zel-

ve te zien, en daar verwondert voor flond te ky-

ken, zeide hy: wat dunkje^ Heer Predikant '? heb

ik dien huilebalg niet wel getroffen ? De Predikant

hem over zy aanziende , zeide : Wel hoe ! wat 's

dat voor zeggen"^ waar op hy 't nog erger mnak-
te

,
zeggende : Wel ja : was 't niet een grootc zot

dat hy daarojn ging huilen'^ ik hei? zoo dikwils ge-

logen en gezworen tegen jnyn beter weten , en heb' er

nooit over gehuilt. De Predikant zig omkeeren-

de , zeide : Foei jou goddeloos mcnfch ^ nu ik dit hoor ,

hegeer ik van jou Konfi niet te hebben, en ging weg^
zonder daar meer naar om te zien.

By den Heere vander Heul , Buskruitmaker bui-

ten de Waterlootfe Poort, hangt een Konflihik

van hem verbeeldende een Alchimift in zyn werk-

huis , geeflig gedagt en gefchildert. Inzonderheid

deborft en armen van het Mansbeeld , welke niet

alleen vleezig en natuurlykzyn gefchildert, maar
Gokvafl, en kondig geteekent. En dus zyn 'er meer

in de huizen der oudfte geflagten te Delf te zien.

Nu komen wy tot LÜKASde WAAL
Janfz. geboren te Antwerpen in 't jaar 1591. Al
wat van katten komt wil muizen, zeit het oude

Hollandfche fpreekwoord. Dus was het ook met de-

zen L u K A s 5 wiens Vader een Schilder was. Want
hy



Schilders en Schilderessen. 147
hymede trek hebbende tot de Konfl, maakte eenen

aanvang daar van byzyn Vader, en daarna by Jan
Breugel, wiens handelinge hy wonder wel heeft

weten te volgen. Hy trok al vroeg , het reizen

in 't hoofd hebbende, eerft naar Vrankryk, en

van daar naar Italien , daar hy veele fraaije Konfl-

werken zoo in Frelco , als in Oiyverf gemaakt
heeft. Hyhadde doorgaans meer veranderingen,

ofmeer verfcheiden verfchillige voorwerpen in zy*

ne werken, als wel zyn Meefter. Want men zag

fomtyds vremde watervallen langs rotfige gron-

den: ook zonnefchynen , weerlichten en onweer-

buijen in zyne werken te pas gebragt, die hy met
een loflen aart natuurlyk vertoonde. Hy was
in het jaar 1660 nog in leven, oud zynde 69 ja-

ren , en woonde te Antwerpen ; daar hy met
luft en yver dagelyks de Konft oeffende.

' Onder de Konflvuuren , welke de Schildergodes

oudtydsin Friefland heeft ontftoken , is niet van de
minfte te reekenen

WYBRAND DE GEEST. Deze was
een braaf Hiftory- en Beeitenisfchilder , onder zy-

ne tydgenooten byzonder geroemt. Te Rome,
daar hy verfcheiden jaren heeft gewoont , om zig

naar de befte voorwerpen voort te oeffenen , werd
hy genoemt de Frieffche Adelaar , van wegen zyn
hooge vlugt in de Konft.

Hoe naau agt hy op alles heeft gegeven, blykt

aan zyn Kabinet der Statucn , waar in de makers
der zelve naagefpoort , en de plaatfen waar zy
ftaan, vertoond worden. Dit Boek is in denjare

1702 tot Amfterdam gedrukt.

Zyn Beeltenis kan men zien in de Plaat F nevens
F. Hals.

K 2 On-
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Onder de Lierdichten van Fotidel vind ik deze

waarfchuwing aan Wybrand de Geest;

O Geejl^ die in het Friefche Hoj\
Het leven geeft aan afch , cn Jïof^

En ZD:eejt met geejïige penceelen

En verf op doeken en paneelen ;

'k Geloof gy terreght ''crouijj NatmiVy

En durft de zon haar heilig vuur

Ontfteken , en de dngers zengen
,

Om leven in wj: beeld te brengen.

Zietoe^ Pro?netheus, iviengy raakt ^

Alsgy den menfch onfierflyk maakt ,

£«, om op 't Aartryk 't licht te malen ^

Den Hemel plondert van zyn Jiralen,

Men ketende eertyds zulk een gafl

In 't Noorden aan een fteenrots vaji ,

En kortte hem die foute vlogels ,
•

Daar hy vei'ftrekte een aes des Fogels.

't Zyn geeften die de ^wolken treên
,

't Is "ujaarj dog zonder vleefch en been.

Een yder kenn zyn ftaat en "ujaarde.

De zigtbre geeften gaan op di aarde.

Dus blyftge ons hier beneden by ,

Daar N o y e N , zittende aan «iu zy,

U i^eet aan zyne tong te lymen
,

Met puik van heerelyke rymen,

Hy is ge-jjoon zyn Poëzy

Te hwujen aan im Schildery ,

Gy zuight zyn dichten met uw ooren
,

Zyn oogen kuffen uw Pandoren,

Zyns Zoons Zoon , mee Wybrand genaamt

,

oeffend zig nog in de Schilderkonfl. Deze heeft

tot Leermeefter gehad Jntoni Coxié , wanneer hy

Amfterdam woonde. On-
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Onder zyne tyd- en landsgenoten worden geteld

J.
DE Wilde, een braaf Beel tenisfchiider ,

en Jelle Reiniers. Deze was een Konfüg
glasfchilder. Te Sneek is heden nog een Konf-

tig gefchildert glas te zien y door het Timmer-
mans Gilde aan de Kerk gefchonken: waar in

verbeeld ftaat de vlugt van Jofeph ( hunnen Pa-

troon ) met Maria naar Egipten. Dit word geoor-

deelt in Konfl het werk van de berugte Crabet-

ten , die de glazen in de St. Jans Kerk tot Gouda
gefchildert hebben , te overtreffen. Na hem volgt

JAKOBUS POTMA geboren tot Wor-
kum in Friefland. Wiens geboortetyd wy niet

weten , konden wy niet voegiyker als agter zyn
Leermeefter Wybr. de Geeft plaatfen , door wiens

onderwys en yver hy een braaf Beeltenis-en Hifto-

rifchilder werd. Hy was daar benevens een man
( als men gemeenlyk zeit) die de Waereld verftont

;

en werd m zyn tyd eerfle Kamerling van den
Keurvorft voor Weenen , daar hy ook geftorven

is, in 't jaar 1684. bedenkslykaan den Rooloop ,

waar door in dien tyd een grooce menigte van 't

leger fneuvelde.

GERARD HONTHORST, geboren
binnen Utrecht, in het jaar 1592. Heeft de
gronden van de Konft geleerd by Abram. Bloe-
MAERT , daar naar voort te Romen ; daar hy in

eenige jaren zoodanig was toegenomen , dat de
keurigfte kenners en beminnaars van de Schilder-

konft groot bevallen in zyn werk, inzonderheid zyn
nagtUchten, kregen

;
gelyk hy ook naderhand van

verfcheiden Kardinalen , den Koning van Enge-
land Karei den I. , den Koning van Denemarken

,

en eindelyk van den Prins van Oranje in dien tyd

,

om zyne uitftekende Konft, zoo in Pourtretten

K-3 als
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als Ordinantiën is aangezogt geweefl.

Hy was byzoncier iTiinzaam, beleeft en van

een geregelt leven ; - waarom hy ook vele Kin-

deren van de voornaamfte luiden in de Konfl

heeft onderwezen , inzonderheid die van de Ko-

ningen van Bohemen, zuiler van Koning Karei

van Engeland, den Prins Palatin, Prins Rob-
bert, en vier Dochters, waar van d'eene was
Sophia , ook de AbdiJJe van Maubuijfun , die veer in

de Konfl gekomen waren.

Hy heeft vele BeekenilTen van aanzienlyke lui-

den gefchildert, en onder deze ook Maria deMe-
dicis

,
Koningin van Vrankrykenz. daar Jan Vos

dit op zeit:

Dus toont zig Medicis , een Moeder van drie Ryken
,

De doren van de nydt verjtikt haar Jeelybloejn

:

Al "doat Fortuin aan veel der Grooten ooit deedblyken^

Heeft zy alleen gevoelt. Onzeeker is de roem.

Haar klimmen word verpoojï door zowaare ballinge

fcbappen. •

De troonen zyn van goud ; maar glibberig van trappen.

Hy was in den jare 1662 nog in leven , en fchil-

derde op het Prinfelyke Lufthuis in 't Bofch bui-

ten den Haag
PIETER SNAYERS, geboren te Antwer-

pen in den jare 1593. h^^l"^ i" leven geweeft

Schilder van de Aartshertogen Albertus, en Ifa-

belle, als ook van zyn Hoogheid den Prins Kar-

dinaal Infant van Spanje, en meer andere Prinfen.

Zyn Konfl: beflond in 't fchilderen van landfchap-

pen , maar inzonderheid landbataljes ^ met hunnen
bedroefden nafleep. En 't is te verwonderen , dat



Schilders en Schilderessen. 151
Hy , die den Krygsgod Mars , die als een Salamander

In Y vuur van buskruit leeft ,
nog legers aan inal-

kander
,

Nog 't zixiangere metaal , met koegels opgevuh
,

Dat als V zyn vlam uitbraakt,vervaarlyk loeit, en brult

y

Nog 't blanke Z'öoaart
^

gefcbaart op blinkende kas-

ketten

Zag rukken uit de fcheê ,
nog trommels

,
nog trom*

petten
,

Den aantogt blazen : en veel min in 't bloedig velt

Ooit was 5 daar lyk op lyk gefiapelt , door 't gewelt

Verwonnen
,

legt ten prooi der plonderzieke handen
;

Of daar men dorp aan dorp , ziet als een Etna bran-

den
;

Nogtans al dit bedryf des Oorlogs zoo vertoont
,

j^ls of hy 'r van de -wieg af aan had bygewoont.

Alen ziet hoe legers als verwoede Tygerinnen

Het bloedig fchoutoneel^ in rook^ en liuur beginnen:

En hoe de dolle wrok weerzyds niet is gepaait
,

Ten zyer is een oegft van Ij ken afgeniaait

Door 't blinkentftaal
,
gewet op moort en bloet vergieten'^

Hoe een verdwaalde troep zig voelt den moed ont-

fchieten
,

Daar yder vrugteloos kermt om t leven in dien nood,

Hoe ginder een die zig van heipers vint ontbloot

:

Mee moet den hangen fteek derpunt van t lemmerfma-
ken.

En lilt die open wond zyn veege ziel uitbraken.

Daar weder anderen verminkt aan arm en voet ,

Vaft worftlen niet de dood, en zwemmen in hun bloed.

Den gantfchen handel en byzondere bedryven

Des Oorlogs , kon geen pen zoo yffelyk befchryven

,

Nog ook de trekken van het wezen als de nood

Den menfch zoo prangt^ dat hy om hulp roept aan de

Dood
y

K 4 Als
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jils hy {Jlegs op beiigt ) heeft door zyn Konfipenceekn

Gemaalt ,
op gladde veld van zyne tafereelen. .

Hy was 1662 nog in leven en woonde te Bruf-

fel.

ADRIAAN deBIE, geboren uit een onge-

boren Vader binnen Lier quam ter waereld in 't

jaar 1594. Te weten zyn Vader was niet volgens

de gemeene wyzen , als de meefte menfchen , in

de waereld gekomen , maar wierd door zeker toe-

val uit zyn moeders ligchaa'm gefneden , en mira-

keleus by 't leven behouden. In zyno jeugt heeft

hy de Kond geleerd by Wouter Abts. Vorder ge-

tuigt H. de Poter, dat hy met zyne 18 jaren naar

Parys trok, en by eenen Rudolph Schoof, fchilder

des Konings Lowys den XIIL twee jaren

woonde, welke heel vermaart was. Dezen tyd

bragt hy met byzonderen vlyt , en yver door , waar

van daan hy naar Romen reisde , daar hy zes ag-

tereenvolgende jaren fleet, met zig te oefFenen

naar de befte voorbeelden. Voorts heeft hy de

meefte en voornaam fle Italiaanfchefteden bezogt,

zulks zyne reis negen jaren geduurt heeft. In

welken tyd hy ook gelegentheid vond om voor

verfcheiden Kardinalen zyne Konft te oefFenen ,

die wel meeft beftond in het befchilderen van goude

en zi Ivere Platen , Porfier
, Jaspis , en andere koftba-

re fteenen , waar in zy om de nette en zuivere be-

handelinge groot behagen vonden, in het jaar

1623 is hy weder naar Braband gekeerd, daar hy
veel fraaijepourtrctten,en kloeke ordonantien, vol

beelden, gefchildert heeft, als onder vele tot Lier

in St. Gommaars Kerk boven 'c Altaar van St. E-

]oy. Deze A d r i a a n was de Vader van Korne^

lis de Bie , die het gulde Kabinet der Schilders ge-

ifehreven heeft. In
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In 't zelve jaar 1594 florf de Konflfchilder

CHRISTOFFKL SCHOVARTS , geboren in

Ingollladt. Hy was tot zulk een hoogte in de Konll

geklommen , dac hem de Keurvorfl van Beyeren

in zyn dien ft aannam, voor wien hy veel treffelyke

Konftvverken te Munchen zoo in irefco^ als Óly-

verfgemaakt heeft. Hy heeft eenige jaren in Ne-
derland gewoont ( waarom wy hem ook onder de

Nederlanders gedenken) maar van zyne Penceel-

werken heb ik niet konnen te zien komen. Sandrart

die zyn Konft gekend heeft ^ Ipreekt 'er met roem
van.

'T gaat in de Konftfchool als in den Bloemhof

van Flora , daar ter zeiver tyd , wanneer d'een af-

valt , d'ander weer te voorfchyn komt , en dus , zo

de luifter aan den eenen kant afneemt , neemt hy
op een anderen kant weder aan. Ingolfladt ver-

liell een konflbloem aan Schovarts, /Antwerpen

wind ter zeiver tyd een andere aan KORNELIS
DE WAAL , broeder van Lukas , en Zoon van

J A N D E W A A L. Hy heeft naar allen fchyn de
Konfl by zyn Vader geleerd , 't welk een groot

voordeel is , om dat de fpreuk : il/f/i moet niet zoo

keren dat men uitgeleertis , omtrent Vader en Kind
niet geit. Hy begaf zig naar Italien , of om in

Konfl aan te winnen, of om dat hy de fpreuk ken-
de die zeit : Het 'vaderland is een Jliefmoeder 'ioor

uitmuntende geeften , de Xyd beërft in hare geboorte-

plaats. Vele voorname Konflwerken heeft hy voor
Philips den III , ook voor den Hertog van
Aarfchotdie ter zeiver tyd in Spanje was

, gemaakt.
Hy was 1662 nog in leven en woonde te Romen,
oud zynde 68 jaren.

Zyn penceeloefFening beftond in 't verbeelden
K 5 van
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van allerhande Oorlogs gewoel

,
Zeeflagen , Veld-

flagen , en aftochten , met hun ganfchen nafleep

in 't klein.

Ik heb inden jare 17 15 een voornaam fluk van

hem tot Amfterdam op een Boelhuis gezien , daar

een Veiling beftormt word vol gewoel van beelden

en konftig gefchildert. Hier zagmen het Krygs-

volk vol moeddeflormladders bekhmmen
;
ginder

weer anderen verminkt naar beneden buitelen. De
Vefting fcheen byna overweldigt. Men zag *er

's Vyands Vaandel op geplant , en den Bevelheb-

ber op den voorgront te Paerd, de Stormers aan-

voeren.

Het Maasorakel * heeft ergens in zynegefchrif-

ten gezeit ; Wanneer de driften tot d^een of d'ander

Konfi of JVetenfchap niet kragtiger zyn , dan dat de

zeke door belofte of door hedrciginge , of voorwen-

dinge tot iets anders konnen gefluit worden ; is het een

bewys , dat zulke niet bekij^aam geweeft zonden

hebben , om met roem te volbrengen 't geen hun drift

zig had voorgeflelt. Maar wanneer de natuurlyke

geneigtheid onfliiitbaar is, en met een onvernoegde

nyverheid verzelt gaat , is de uitflag der zaken die

men onderneemt wis. Dus is het met JAQ^UES
JORDAENS vergaan ; dees leide het toe op de

Schilderkonft , en 't lukte hem; zoo dat hy door

zyn onverzettelyke drift, en yver, den naam van
een groot meefler in de Konfl verkregen heeft.

Den 19 van Bloeimaand 1594 werd hy binnen

Antwerpen geboren. Hy heeft tot Leermeeflier

gehad Jdam van Oort, wiens Dochter hy ook

naderhand heeft getrouwd. Hy maakte al vroeg zyn

werk van Konflflukken zoo van Carats , Titiaan , en

Paulo

* Erasmus.
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Faulo ^eronecs^dis van j,BaJfan met opkttentheid na

te fchilderen , en nadernandzigdeitoute behande-

linge van Rabbens aan te wennen , en in zyn pen-

ceelwerk tu ia een douriteken. Dus waren zyne

Konftiliikken groois van gedagten woelig en geef-

tig van vinding
,
zyn penceel kloek en zagt fmel-

tende , en zyne naakten vafl geteekent , en na-

tuurlyk gckoieurt. Hy heeft verfcheide grooie

werken , die zoo iiier als elders gtplaatfl zyn
,
ge-

fchiidert, als onder andere i2fl:ukkenvan Chriflus

]yden voor Karei Gufcaaf Koning van Zweden.
Ook zyn geen van zyne niinite op 't Huis in 'c

Bofch buiten den Haag , verbeeldende de roemrug-

tige daden van Frederik Hendrik Prins van Oran-

je. Emilia van Soims Douanere d'Oranje

heeft dit in een groote zaal ( genoemt de

Zaal van Oranje ) in 't rond doen fchilderen ,

dog zyn alleen de voornaamfte (lukken van zyn

hand , als daar de Prins zig op zyn Zegevv^agen

vertoond enz. Hy was 1678 nog in leven en had
veel roem en geit verkregen

,
ging 's avonds in ge-

zelfchap , en was vroiyk by den Wyn , maar ftierf

kort daar aan.

Sandrart merkt aan , dat hy Riibbens , toen hy
in zyn luftigften tyd was, in den weg liep, waar

om die hem ongevergt een groot werk opfchom-
melde, en te weeg bragt dat hy te Madrid ont-

boden wierd om ten dienfl van 't Hof Patroonen

in Waterverf voor de Tapytwerkers te maken

;

om dat hy veel ligt zyne handeling daar door zmi

verzetten^ ten viinften zoo lang van honk en hem

uit den uoeg zyn. Gemelde Sandrart geeft ook te

kennen : dat hy naderhand zoo kragtig mals , en
uitgevoert niet meer fchilderde , door dien hem
die kleurige en harde wyze van fchilderen bleef

aankleven. 'T
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'T fchynt my toe dat Sandrart in zyne levens-

befchryving der Konftfchilders meer zugt tot den

eenen als den anderen gehad heeft. Dat geval on-

trent Ruhhens , en Jordaens , door hem geboekt

,

(op de voorgaande bladzyde aangetekent) doet

geen flaauwe fchemering daar van zien. Neem

,

Rubhens heeft een byzonder doel daar in voor ge-

had , en hem die zaak zoo fchoon voor gedaan

,

dat hy zyn oogmerk daar door bereikt heeft , ken-

nende (door een ftaatkundig begryp 't geen hy be-

zat ) de fpreuk : De waarheid heeft kragt , de rede

gezag j en de geregtigheid vermogen : maar die zyn

zonder glans, indien de fchoone ivyze van voordoen

daar aan ontbreekt. Zy verguit de misjlagen , en

bedekt de onvolmaaktheden, Eindelyk zy vermomt

alles , zoo veel geeft het die hoedanigheid te bezitten ;

en zig daar van bedient heeft. Nogtans is dit

maar een raadfel van Sandrart; want hy dit ge-

heim zig alleen zal hebben toebetrouwd. En laat

het zoo zyn dat hy een dubbele bedoeling hier in

gehad hebbe: nogtans is aan Jordaens groote

dienft gefchied ; want men moet ( zeitde Italiaanfche

Ipreuk ) over een wyde flreek van den tyd komen , om
tot het ?niddelpunt van de gelegentheid te geraken.

Waarom ik ook rede zou vinden omRichard ter

Brugge, in zyne befchuldiging tegens Sandrart

in opzigt van de levensbefchryving , die hy van

Vader Henr. ter Brugge geboekt heeft , te billiken,

en op den fchryver te paflen de reden van Gratiaan

,

die zeit : Daar zyn menfchen die van alles misdaden

maken , niet door zugt , maar door hunnen aan. Zy
veroordeelen in den eenen 't geen zy zelfs gedaan heb-

ben y en in den ander 't geen zy willen doen. Waar-»

om ook de fpreuk zeit:

O fchande , daar een meejterflaat,

Dhn zelf de fckult aan't voorhoofd ftaat. Hy
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Hy was byzonder vaardig. Men verhaald dat

hy de Hiftorie van * Pan en § Siringa , met het

aankleven van dien ,
levensgrootte in zes dagen

had afgemaakt.

Hy verftond zig niet alleen op het zeedige , maar
ook op het boertige te verbeelden. Zoo d'ouden

zongen , zoo pypen de jongen ; en den drie Konin-

gen avond heeft hy geeftig weten te verbeelden.

Men ziet daar een print van ; ook van den Satyr i"

uit Ezcpus , die verwondert toeziet dat de huis-

waard koud en heet uit eenen mond blaaft , door

Lukas

* Pan was van het gellagt , dat de Grieken Satyrs noemen

,

zynde bewoonders van het wilde Woud, en Zaailanden. Hem
word in 't byzonde: het uitvinden van de Hardersfluit toe-

gefchreven. Men ziet hem op oude Muntilukken verbeeld
met korte hoornen , lange ruige ooren , en een bol ftaartje

aan 't einde van de rugftreng als een Geit; om zyne bokki-
ge geilheid , enz.

^ S Sirinx of Siringa v/as de Dochter van den Arkadifchen Ri-
viergod Ladon, welke voor den Boxvoet Pan,op hare fchoon-
heid verhit, nagejaagt tot gemelde rivier, in een Rietbcs
herfchept , zyn geweldenary ontging.

t De Fabeldichters verhalen van eenen Satyr , half geit half
menfch , die in den kouden Winter , uit mededogen

,

door een huisman werd ingenomen. Wanneer dan een der
huisgenooten van koude in de handen blies

,
vraagde de

Satyr die zulks niet gewoon was te zien , wat zulks bedui-
de ; die tot antwoord gaf : Om de hude handen ie verwar-
men. Een weinig tyds daar naar de Tafel gedekt , en het heetc
moes in eenfchotel opgedift zynde, fchepte de Huiswaard een
lepel vol moes , en bhes voort daar in , om zig niet te bran-
den. De Satyr dit ziende ftond verwondert en vraagde

,

waarom hy zulks dede. De Huis v,-aard zdde : Om hetzelve

te doen koelen. Straks llond de Satyr op , en zeide : dat hy
geen gemeenfchaf zeilde hebben met zjilken , d.e uit eenen mond koud
en heet blazen , en ging teniond weg.
De Fabel fchynd naar de letter eenvoudig , maar toe-

gepalt op dubbelhartige Menfchen, dient zy tot waarfchu-
wing , van geen ommegang metzulken te houden ; om dat

^er geen ftaat 9p te maken is.
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Lukas Vorflerman in koper gefneden. En welk een

kragtige wyze van fchilderen hy in zyn beftt-n tyd

had (fchoon hy Italien niet had bereift) bleek aan

dat nagtlicht, verbeeldende de Hifloneaaar Petrus

in zynen yver Malchus 't oor afllaat. Wat hoeven

wy meer te zeggen , daar wy üe bewyzen van zyn

brave Konll: dagelyks konnen zien? zyn Beelte»

nis ziet men in de Plaat H boven aan.

Hy was een man van borgerlyken en beleefden

ommegang, en die veel gedieniligheid en goede

raad 2;evin p-en voor anderen over had ; als nevens an-

deren is g'ebleken, aan HENRIK BERCK-
MAN uit de Klundert van geboorte. Deze was

een fchilder van kleine Batalitjes , maar konde daar

mee niet wel door de waereld geraken , des rade

hy hem tot het groot fchilderen zig te begeven

't geen wel gelukte Hy zette zig in Zeeland neêr

,

daar hy ook geflorven is.

'T is ontegenzeggelyk dat Aurora de flralen van

haar goude hulfel boven de benevelde kimmen

pas doende zien , als de bladen der boomen nog

druppen van den nagtdauw, en de velden nog

van den nevel als met een blaauw floers overdekt

leggen , en hier en daar de toppen van gehugten

,

en torenfpitfen beginnen in een goude tinteling

zig te laten zien, wel de Schilderagtigfte gezig-

ten vertoond voor hun die hun werk maken om
zulks ter gelegener tyd op paneel te vertoonen. Dit

nam LUKAS van UDEN in agt; want men zege

van hem dat hy zig den vadzigen flaap ontrok,en

met het morgenkrieken opftond en naar de Velden

,

en Boffchen zig begaf.

JU
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Als gedierte vrolyk huppelt ,

Gras word van den dauw bedruppelt

^

En de nieuw verrezen Zon
Spiegelt zig in beek

, of bron.

Zyne dommelagtige en zoete behandelinge, en

de goede welftand, dien hy in 't geheel in zy-

ne ftukken , en de byzondere loffe zwier dien hy
hadde in zyne hoornen

,
gronden , verfchieten , en

veranderingen van lochten , heeft hem eenen ge-

agten naam gemaakt onder de beminnaars van de

Schilderykonft. Hy is geboren te Antwerpen op
den 18 van Wynmaand 1595. Zyn Beeltenis ziet

men in de Plaat F boven het borftbeeld van F. Hals

,

't welk zig met een hoed boven 't hoofd doet

zien.

In dit zelve jaar 1595, is tot Antwerpen geboren:

DIRK VAN HOOGSTRATEN. Zyn
Vader Hans van Hoogftraten geboren in 't jaar

1568, op St. Mathys avond, en geltorven in 't

jaar 1605 den 14 van Lentemaand kwam, om de
vervolging t'ontgaan , in Holland met zyn huisge-

zin woonen. Hydeedzynen Zoon in zynejeugt het
zilver- en goudfmeden ieeren, nevens de daartoe

vereifte teekénkonft; ook het graveren of
plaatfnyden , waar in hy vry veer gevordert is ge-

weeft, als aan zeker bekent printje Ecce Homo ge-

noemt ('t geen hy ook zelfgeteekent heeft) te zien

is. Maar gelyk gemeenlyk deze of gene landaart

in iets byzonders omtrent gemeene wetenfchappen
en handwerken uitfteekt , zoo ftak Germanien in

dien tyd in 't vergulden van 't zilver boven de
Nederlanders uit. Dus werd Dirk door leer-

zugt aangefpoort, om een reis derwaarts te doen

,

en



l6o SCHOUBURGH DER
en den Duitfchers die behandelinge af te zien. Ge-
lyk dit ook met goetvinden zyner Ouders ge*

fchiede.

Maar daar zynde (wie kent het befluitvanzyn

nootlot voor af ?) krygthy kennis aan Nederland-
fche Schilders, 't Zy hem nu de voordeelen der

Schilderkonfl meerder dan die van 'tzilverfme-

den vleiden , het zy de geheime Schilderlufl toen

zig in hem eeril openbaarde; hy begafzig tot het

leeren van de Schilderkonfl , en volharde daar in

met yver en naarftigheid verfcheiden jaren agter

een ; zoo onder opzigt van zyn Meefter , als op

zig zeiven. Maar eer myn pen hem uit Duitfchland

wederom in zyn vaderland brengt , komt my te

binnen zeker voorval dat hem in zyn uitzyn ont-

moette. De plaats daar het voorviel is my uit het

geheugen gegaan (wyl 'er federt myn Meefter Sa»

muel van Hoogftraten
,
zyn Zoon

,
my dat verhaal-

de , al vele jaren verloopen zyn. 'T zal'er ook

niet op aan komen. Hy viel in een krankheid

,

zoodanig dat 'er niets tewagtenfcheenalsdedood.

Zyn huiswaardin, die hem met veeltoezigt enzor-

ge diende , en hem om zyn hups gedrag liefhadde

,

willende haar gemoed kwyten
,

liep naareen Prief-

ter 5 die hem op haar berigt het gewyde brood

toediende. De zieke hebbende even zoo veel bezef

dat hy ontwaar wierd dat dit hem op de Rooms-
gezinde wyze wierd toegereikt , liet het zig uit

zyn mond ontvallen , zoo dat het naderhand met

het verfchudden van 't bed agter 't ledekant op den

grond viel , en daarna , wanneer hy nu wat be-

ter geworden , om door een wandeling zig wat te

verfriflchen , was uitgegaan , door de vrouiv die

dit waarnemende zyn kamer kwam fchoonmaken,

onder 't ledekant gevonden wierd. Zy verzweeg
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dit tot dat hy volkomen van zyne quale herfteld

was. Ondertuflchen naderde het Feeft van Paaf-

fchen en gevolgelyk de tyd van Biegten. Toen
moefler het hooglle woord uit. Over zuiks zy

tot hem zeide : Ik imet u tot rnyn leet'jcezen zegden

dat gy moet vertrekken ; om dat gy het Kerkelyke

heiligdom gefchonden , en die o:aardige hedieninge

van het Heilige Sacrament veragt hebt; 'xant ik heb

de hojiie voor een gedeelte op den grond onder 't le-

dekant gevonden^ en uit dien ho-fde moet gy u hy

tyds van kant pakken zoo gy w:o uit het ongeval dat

daar uit fpnaten zoude 'Udilde gered zien, 'xant de

hiegt is aanftaande^ en ik mag zulks niet verz'J:y-

gen, 'T geen dan gevolglyk d'oorzaak was dat hy
zyne ouderen te eerder weder t'huis kwam. T'huis

gekomen vraagde hem zyn Vader : JVat hy van

zin "uoaare te doen ; of hy mi "ivinkel ah mee/ter Zil-

verfmit 'jcilde opzetten
, cf op een ander^oys proef ge-

ven van zyne vordering in de konft , die hy in zyne

reis beoogft had. Hy antwoorde zyn Vader , die

daar wel verwondert over flont te kyken ; Dat
hy den hamer voor 't penceel ver-jü'Jfelt had , en zig

niet tot het Zilverfmeden , maar tot het Schilderen

zoude begeven. Hy deed het ook , en kwam
door byzonderen vlyt en yver zoo veer dat hy den
naam van een goed Schilder droeg. Ik heb van
zyne werken gezien die wei geteekent en ook na-

tuurlyk gefchildert waren. Ook, uit dat voorval

dat myn meefter Sam. van Hoogstraten
in zyne Inkydinge tot de Hooge fchook der Schilder^

ko7:ft op pag. 107. verhaald, blyktdathyde voor-

werpen nacuurlyk door zyn penceel heeft weten na
te bootfen.

Hetjaar van zyn flerven is my gebleken uit het

kantfchrift van een teekening die myn meeiler

. I. Deel. L '

Sanu
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Sam. van Hoogjtraten na zyns overleden Vaders

wezen had afgelchetfl. Welke teekening nu nog

by den Heere David van Hoogftraten , door zyne

Poèzy genoeg bekent, tot een gedagtenis zyns

Grootvaders in zyn konftboek
, by de beeltenif-

fen der oude en nieuwe vernuftryke mannen, be-

waart word.

Hy is geffcorven binnen Dordrecht den 20 van
Wintermaand in 't jaar 1640. Zyn beeltenis

zietmen in de Plaat I. onder Leon. Bratner,

Nu volgt de Konftfchilder en Bouwmeefler

JAQ^UES FRANCART geboren te Bruffel;

maar het jaar zyner geboorte is myonbekent, aan-

gezien FL Ie ComtCy en Kom. de Bie^ daar ontrent

niets hebben geboekt. Dus voeren wy hem ten

Toneel tuflchen den jare 1560, en 1621. zynde

het geboorte- en fterfjaar van den Aartshertoog

Albertus , Zoon van Keizer Ferdinand den twee-

den , die zyn Mecenas is geweeft en hem veel

gonft heeft bewezen om zyne byzondere bekwaam-
heden in verfcheide konften en wetenfchappen,

Hy was Bouw- en Veflingbouwmeefter van Bruflel,

in welken tyd hy ook de Kerk der Jefuiten heeft

gebouwd, Hy verftond zig daar en boven op de
Schilderkonft , Meetkonfh , Doorzigtkonft , Dicht-

konft , en Wellevenskonft , welke tzamen ge-

paart een man gelukkig konnen maken ; want hoe

groot de talenten en het 'vernuft cenes mans mag 'voezcn^

het zyn Jlegs halve talenten (zeit Gratiaan.) Maar
als de Wellevenskonft daar by komt, heeft alles

meer aanzien. Zy vervult alles
^ zelf het gebrek

van de rede. Zy vergalt de tniJJIagen. Zy bedekt

de onvolmaaktheid y enz. Zo veel geeft het die hoe-

danigheid, te bezitten^

Francart was ook inzonderheid bemind by

de»
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de Infante Ifabelle , voor welke hy gefchiJdert heeft

de Mijierien, of verborgentheden van den Roze-

krans , die gezonden zyn aan Paus Paulus den vyf*

den, en naderhand in koper gefneden.

Anna Frangoife de Bruns , die hem in maag-
fchap befhond , heeft hy de Schilderkonft geleerd

;

zoo dat zy alle Schiidereflen van dien tyd over-

trof.

Naderhand ontfloeg hy zigvan alle zyne oefFe-

ningen, en gaf zig over aan de liefhebbery der

bloemen ; die hem verllrekte tot een ZiDnefpiegel

van zyn vergankelyke leven , dat ook kort daar aan
verging.

By het uiteinde van Mkhiel Janze Miereveh

hebben wy met een woord of twee gezegt , dat hy
twee Zonen had naargelaten , die zig beide in de
Kond oefFenden , en Pieter de oudfhe inzon-

derheid den Vader in deKonftvanPourtretfchilde-

ren niet ongelyk was ; ook de plaats waar te Delf
overblyffelen zyner Penceelkonil te zien waren aan-

gewezen. Op het jaar nu van zyn geboorte 1595,
moet ik 'er tot lof en roem van PIETER MIE-
REVELT dit byzeggen: Dat, eer ik eens wiil

dat Mich. MiereDelt Zonen naargelaten had , of

van hunne Konfl iets gezien , my eeïi Pourtret ver-

toond wierd by Gerardus Wigmana Konflfchil-

der t'Amfterdam , dat hy voor een fluk v^n M.
Miereveh gekogt had , daar ik het ook voor aan-

zag. Dog het merk ( zynde een P en M door een

gevlogten met het jaartal 1620) dat op den agter-

grond flond, deed my daar aan twyfFelen , tot dac

ik t' huiskomende, de befchryvinge van Delfop-
lloeg, en daar op pag. 851 geboekt vond, dac

Michiel een Zoon Pieter genoemt gehad heeft

,

welke overleden is in het prilfte van zyne lente-

L 2
' jeugt



'I

164 SCHOUBURGH DER
jeugt den 11 van Wintermaand 1632 het 27 jaar

zyns levens.

Zyn tweede Zoon Jan had mede een goed be*

gin gemaakt indeKonft; maar e^in ongelukkig

toeval belette den voortgang : hy werd krankzin-

nig en ftierf in 't jaar 1633.

Dit zelve jaar 1596 bragt voort LEONARD
BR A INI ER. Deze door reisluil: gefpoort be-

gaf zig al met zyn achttiende jaar op reis naar

Atrecht in Jrtoys^ van daar naar Jmiens, Parys^

AlarfeUie, Genua
^

eindelyk naar Romen , daar

hy zig eenige jaren heeft opgehouden, eerfl met
yverig en naarllig zyn Konil naar zoo veel heerly-

ke voorwerpen voört te zetten , en daar na met
zyn talent te vertoonen aan de konflliefdige Ho-
ven te Romen , Fenetien , Florence , Mantua , Na-

fels ^ Fadua &c. Zyne Konflwerken die hem voor-

namentlyk berugt maakten, waren, eene Op-
wekking van Lazarus, heel woelig van ordonan-

tie wel geteekent, en geeflig van dag en fchadu-

we. Een verloochening van Petrus en meer-andere :

en wyl hy meer op roem dan op geit gezet was

;

vergenoegde hy zig daar meê, dat zyn naam door

geheel Italien berugt was ; en trok weder naar zyn

Vaderland , om daar ook zyne Konfl te vertoo-

nen. Thans pronkt het Princelyk Huis te Rvs-
wyk nog met een voornaam ftaal van zyn IcfFe-

lyken geeft. Zyn beeltenis gevolgt na *t geen

Ant. vander Doesgefneden heeft, ftaat in de Plaat I.

boven aan.

Men ziet dikwils onder de beminnaars van Konft

,

nog van zyn kleine hiftoritjes op koper gefchil-

dert , die geeftig van vinding en Konftig gedagt zyn.

Op een zyner voorname op koper gefchilderde

tafereelen, verbeeldende Thisbe, met Pyramus
ha-

4^





M
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haren minnaar, heeft Liid. Smids dit volgende

vaers gemaakt

:

Eerwaarde grysheid! wat zoektgy ^
hy naaren nagt.

Met toortsUgt , aan dit grafvanNinus'? 'tis de Fader
l an Pyramus , en het is THISBES Moeder zagt

!

Hoe zullen deze twee zig houden , treênze nader ?

Hier legt de minnares , in 's minnaars hleeken arm,

O fongelukkige , en te deerelyke lyken

!

- Elk word zyn kind gewaar. Zie beider droef ge-

kerm.

De Moeder knikkebeent, Hy Jlut haarln'tbezwyken:

' Dog onder 't Jlutten
,
zeeg hy met ds Frouw haaji

neer
,

Had Bram ER hem niet, met de kragt van kloeke

verven
,

Gefierkt ; 'f bloed inet een nagt gedekt , ent moord-

geweer

Ferborgen in het gras
;
hy poogdhaar zelf van Jierven

Te vryen , met metaal geharnafl
,

op dat zy

Dus eeuwig treuren in een koopje Schildery.

Men vind onder d'oudeKonftfchilders flalen van

zulke die met hunne werken traag of langzaam

voortgingen , en wederom anderen welker werken
(gelyk het fpreekwoord zeit) als van de hand vlogen ,

aangeteekent.

Protogenes nam veel tyds tot het maken zyner

Konilwerken , fchilderde dezelve viermaal over

,

om dat zy het marmer zouden konnen verduuren.

Lconard da Finfi zegtmen, dat over zyn fchoone

Mona Lifay vier jaren bezig was, en't ftuk nog
L 3 on-
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onvoldaan liet. En Zeuxis roemde dat hy lang over

zyne werken bezig was, zeggende : De rasheid

geeft geen bcjlendige Jchoonheid daar de gejladige

en langzame arbeid^ een bejiandige kragt, het 'm'erk

een duurzame lui/Jer geeft en doet behuuden. Waar
op het fpreekwoord paft

,

Haüj^ gedaan
, haajl vergaan.

Andéren daar en tegen hebben hunne Konflwer-

ken meteen ongeloüfelyke vaardigheid weten af te

maken, 3ls Rqfjo, Pordenenes ,
Feeryi del Fago ,

Polidccr , en oulings onder de Nederlanders hans
Floris

,
die, wanneer hy eens boven zyne gewone

ralligheid wilde toonen wat het penceel vermogt,
wanneer het door yver aangezweept word , fchil-

derde zeven beelden levens groot , in den tyd van

zeven uuren , welke dienen moeiten tot de prag-

tige inhaling van Keizer Karei tot Antwerpen.

Deze voorbereitfelen hebben wy gemaakt om
die drie bekende penceelkampers , namen tiyk Knip-

BERGEN, VA N G O I j E N ,
(waar van wy daadlyk

breeder zullen fpreken) en Parselles daar by te

gedenken. Deze (dus verhaald het Hoogftraten

,

in zyn vi Boek van de Hooge fchoole der Schilder-

konfi) hadden tzamni een 'vcodding aangegaan^ om
elk binnen zonnefchyn een ftuk te maken.

Knipbergen ftelde een tamelyk grooten doek op

den Ezely en het penceel tot zyn wil hebbende ^ be-

gon op zodanig een aange^ccende ''j^yze te fchilderen ,

dat al 'xat hy ter neer zette gedaan 'u^as; 'ivaut

lucht y verfcbict , geboomte y gebergte y en ftuyven-

de 'ö^atervallen ^ vloeiden uit zyn penceel y als de

letteren uit de pen v-an een vaardig Schryier, Hy
Jkeg zyn bladcrrx^erk cn fpartelende groente y op een

aan-
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aange-'xende h/gtige ii'jze ; de dunne 'DJoJken drenen

hem als van de hand ^ en de kUpagtige rctfeuy en

brokkelige gronden iverden als /pelende uit zyne ver^

'wen geboren. Ne'-cens dezen zat Jan van Goijen
die op een ganfch andere 'ivyze te Tcerk ging. TVant

zyn geheel paneel overz'u^adderende hier ligt, daar

donker , jnin of meer als een veelver-ivige Agaat ,

beftont hy allerlei aardige koddigheden daar in te zoeken ,

die hy viet 'vccinig moeite ^ door penceeltoetfen kenlyk

maakte, zoo dat ginder een geeftig verfchiet, verciert

met hoere gehiigten zig op deed. Hier zagmen een ou-

de Jteevejt , met poort en zvnterhoofd voor den dag
komen , en zig in 't aankabbelende "zcater fpiegeJen ,

ook verfcheiden flag van Schepen, en Schuiten met

vragt of reizigers beiaden. In 'r kort zyn oog , als

op het uitzien van gedaantens y die in een Chaos van

vermengde verveen verborgen lagen afgeregt , Jiier-

de zyn hand en ver(land op een vaardige a'jx, zoo

datmen een volmaakte fchildery zag , eer men regX

merken kon, ivat hy voorhad. De derde voas Par-
s E L L E s , die groote Fenix in 't Zeefchilderen, Maar
de aanfchoirjcers gaven den moed byna verloren , als

zy zagen hoe traag hy zyn penceèlen handelde
,
ja

het fcheen in 't eerft, ofhy moed'xillens den tydver-

ktvifte
, of niet zvijt, hoe te beginnen. Maar dit k'^am

om dat hy eerjt een vaft denkbeeld vormde van Z)n

ganfche ij^erk , eer hy verf op 'f paneel bragt. Maar
de uit/lag toonde ivel dat dit de regte vcyz^ van deen

is; ix)ant fchoon hy in langzaamheid volharde
,

hy
nam alles zeker en "vois , en voas des avonds zoo "xel

klaar met zyn ftuk, als zyn tegenftryders ; en hoe-:j:el

Knipb ERGENS ftuk grootcr ^ en van Goijexs vol-

der van vcerk 'ujas , Parselles had in het zyne

meerder natuurlykheid waargenomen , en 't iverd

ook by de kenners ^vaardiger gefcbat ,
fchoon yder in
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*t zyne niet en ci'jj te Der-jcerpen.

Ik houde deze laatfle wyze ook wel voor de ze-

kerfle , ook de tweede wel voor de vremdfle;

en luil het u Lezer , 'te luifteren , ik zal u dier-

gelyk verhaal doen van den Franfchen la Fage ,

door zyne Teekeningen en Printkonfb genoeg be-

kent.

JOx\N VANDER BRUGGE, die te Parys om-
gang met hem hadde, had zyne Landsluiden,

Erabanders , wonderen van dezen Ra'unond la Fage

weten te vertellen, en hun belofte gedaan, dathy
hem eens van Parys mee zouw brengen , gelyk

hy dan eindelyk deed. Ply kwam met hem in de
gewoone fchilderskroeg , en plaatfte hem nevens
den fchoorileen aan den haart , zonder dat ymand
daar eenig agt op gegeven had , veel min eenig
vermoeden dat dit Ia Fage was , die met hem was
ingekomen. Behalven dit had hy geen glanfig

goud , of zilver om zig , dat flraks het oog trekt

en dikwils gelegentheid veroorzaaktin de nieuws-

gierigen om te vreten vrie zoo een is.

'T leed niet lang of 't gezelfchap maande van-

der Brugge tot het voldoen van zyne belofte ,

waar op hy met een lachenden mond antwoorde

:

Of ik hem nu eens mee gebragt hadl Hier door ftak

elk d'ooren op, en begon d'een voor en d'ander

na te vragen : waar is hy ? Daar op (na hy hen
een lange wyl in de maling gehouden had, )zeide

hy : la Fage is onder ons gezelfchap , en u^ees hem
aan : dog zy namen dit op voor fpotterny, waar
om ook fommigen zig niet ontfagen te zeggen :

(wyzende met den vinger op hem) is dit la Fage 1

hy lykt 'er wel na. Dit lokte la Fage uit den hoek

;

die zyn hals als een paauwopftak, en met een by-

tende ftem zeide : Ik ben 'f zef, en 'u^ilt gy 'er V
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hc'xys van zien , zoo doen papier en inkt geven. Dit

werd hem ilraks bezorgt, en hy aan de tafel geze-

ten, daar zy alle rond om henen fchoren, en

voorts op fïoelen en banken klommen y om over

de voorfte heen te konnen zien
,
vraagde hy : ^ivat

zy -veilden dat hy zoude maken? waar op een uit

den hoop hem toeriep: Pharao daar hy in 't Rode

Meir verdrinkt^ 't welk van alle tegengefproken

wierd
;
wyl onbehoorlyk was, hem, die hun

d'eer aandeed van in 't gezelfchap tekomen, een

werk te vergen daar de ganfche avond mee zouw
deurloopen , over zulks geen tyd overig zyn om
hem eenig vermaak aan te doen. 't Woord was
egter gefproken , en la Fage begon aan \ werk

,

maar op een wyze waar van zy alle verbaafl fton-

den te kyken. Hier fchetfte hy een arm
,
ginder

een been , hier een hoofd , daar een voed ; dan eens

eenige beginfelen van t' faam gekoppelde beelden

in 't verfchiet , ftraks weer op den voorgrond

;

zulks dat in 't kort het gantfche blad papier alom
bezaaid flond met ftukken en brokken , van paar-

den en menfchelyke figuuren. Eindelyk kwam
die Chaos van onder een vermengde leedematen

,

tot een Konftige welgefchikte teekening aange-

groeit, binnen den tyd van twee uuren to: aller

verwonderinge vokooit, waar in hy verbeeld had

hoe Pharao met zyn krygsheir
,
enpaardenen wa-

genen , waar mede hy ^lofes vervolgde , ih 't Ko-
de^NJeir verdrinkt, die met Aaron en gans Ifraël

op het drooge over hunne verlotlinge juigten. En
dat alles vafl naar de Konfl geteekent met een me-
nigte van cierlyke byvoegfelen , zoo vazen als krui-

ken, en menigerhande veranaeringe vandragten,

fluyers en hoofdhulfels , te lang om te verhalen.

Dit is my dus van goederhand berigt , en ik geef

L 5 het.
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het, zonder daar op te woekeren, voor den eigen
prys , als ik het ontfangen heb weer over. Zyn
Leerling Bauttard thans in Engeland , heb ik *took

op gelyke wys
,
dog ontrent een werk van ge-

ringer beilag in een vol gezelfchap , daar ik tegen-

woordig w^is, zien doen.

In 't jaar 1596, op St. Pontiaans avond, die toen

kwam op den 13 van Louwmaand , is geboren

JAN JOSEPHSZOON van GOlJEN, binnen
Leiden. Zyn Vader Jofeph Janfz. van Goijen,

was een beminnaar van de Teeken- en Schilder-

konfl ; en ziende in zyn Zoons geneigtheid en drift

tot de Konft , heeft gereed bewilligt in hem daar

toe op te brengen ,
gelyk hy hem ook , om in de

beginfelen der Konfh onderwezen te worden be-

ftelde by Koenraad Schilperoort landfchapfchilder.

En naa het verloop van drie maanden by Mr.
Jjak Nicolaiy geeftig fchilder en Borgermeefter :

dog hy bleef daar mede niet lang, nog ook by

^an Adriaanfz, de Man, Waar na (zyn Vader in

den zin hebbendehem een glasfchilder te maken) hy
befleld werd by Hendrik Klok. Maar vanGoijen
verklaarde voor dat beroep geen geneigtheid te heb-

ben , maar tot het olyverffchilderen alleen : waar-

om zyn Vader hem om de Konfldrift in hem niet te

bluflen , te Hoorn in Noordholland beftelde by
Willem. GerretzeUy by wien hy ontrent den tyd

van twee jaren de Konil met yver en naarftig-

heid behartigde. Naa welken tyd hy zig weder

naar Leiden begaf, en oefFende de zelve voort by

zig zeiven. Ontrent negentien jaren oud zynde be-

kroop hem een reisluim, hy vertrok naar Vrank-

ryk, maar kwam, na dat hy de voornaamffce Steden

doorzien hadde , weder te rug. Zyn Vader ziende

dat hy reeds veer in de Konft gevordert was, wil-
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de hem graag tot een groot meeller zien aangroei-

jen, en zig geen kollen ontziende, trok met hem
naar Haarlem en befteede hem by den vermaarden

Landfcnapfchilder Efaias van den Velde
, by wien

hy een jaar bleef, en zodanig in de Konfl; toe-

nam, dat eik zig daar over verwonderde. Hy
kwam te trouwen en bleef van toen af te Leiden de

Konfl oeiFenen tot den jare 1631. Wanneer hy

om eenige reden met 'er woon naar 's Gravenha-

gen vertrok j daar hy ook geflorven is in 'tlaatft

van Grasmaand 1656.

Hy fchiiderde mecft flille watergezigten , met
binnenlandfe ivlarktfchepen , en VilTcrs fchuitjes,

en een Kerkje, of eenig bekent Dorpje in 't ver-

fchiet. Gelyk hy ook de meeüe van die naar 't le-

ven geteekent heeft; v/elke teekeningetjes, met
zwart kryt geeftig aangetoetü; , nu nog onder de
liefhebbers bewaart worden.

Doorgaans zietmen dat zyne ftukjes wat eenkleu-

rig of graauw zyn : maar dus zynze van eerflen af

aan niet gefchifdert; miaar in dien tyd was 'er een
verf die men Haarlems blaauw noemde, nu buiten

gebruik, om dat geen ftant houd, dat daar

d'oorzaak van geweeft is.

Zyn Beeltenis zietmen in de Plaat H , onder Jor-

daans.

Onder zyne Stad en tydgenoten worden opgeteld

,

Kornelis Liefring ,

Arnmidt Elzevier^ en

Egmont Kornelifz. Stooter , die hunne Konfl
dagelyks met vlyt en }-ver oeffenden , tot den jare

1640.

De geltmiddelen (een groot behulp om totwe-
tenfchappen te komen) zietmen ongelyk in dewae-
reld gedeelt : en zoo het zeggen van een oud Fi-

lofoof
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lofoof zeker gaat , zoo gevende Goden zelden Ryk-

dommen en verjtant te gclyk.

Schamen moeten zig zoo veel luye leeggan-

gers, over het verwaarioozen van den kollelyken

rsd. Dog het gaat in de waereld als het fpreek-

woord zeit : Die zouden 'xillen , en kennen niet.

Veel menfchen hier toe genoegzaam van den He-
mel gezegent, verzuimen die fchoone gelegent-

heid ; en eenigen die graag tot wetenfchappen zou-

den willen komen , word door behoeftigheid , of iets

anders, de tyd tot d'otffeningenonmedogent ont-

rukt. Dog een onophoudelyke drift komt die

klip wel eens te boven, en maakt dat zyheur doel

bereikt. De fpreuk van Juvenaal

:

'Tbeurt zelden dat een Geeft den hoek te boven raakt:

Die in zyn armoe naar de "jjctenjchappen haakt

;

Zeit niet, 't beure nooit ^ maar zelden. Dit zal de

volgende levensbefchryving beveiligen.

In 't jaar 1597, op den 16 van Wintermaand
is tot Leiden geborenPI ET E R PIE TERSZ.
DEXEYN , of'ian Neyn. Twaalfjaren oud zynde
heeft zyn Vader hem befleed by een Steenhouwer,

daar hy eenige jaren by bleef; maar zyn geefl be-

kwaam tot grooter bezigheden , dreef hem aan tot

het leeren der Mathematife wetenfchap, en vor-

der tot de Bqwj:' en Doorzigtkunde. iNIaar zyn ouders

niet groot van vermogen , konden het 'hem niet

volkomen doen leeren. Egter was zyn drift tot

diergelyke wetenfchappen zoo groot , dat
,
(niet

tegengaande hy dageiyks met zyne handen den

koil met Steenhouwen winnen moeft) hy , daar

in zoo veer gevordert en toegenomen was, dat hy
zelf in itaat wasem het aan anderen volkoment lyk

'te
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te leeren. En wyl hy uit dkn hoofde kennis en
omgang met veelweters, en ook fchilders had;

ook aan Efaias van den Velde Lantfchap-en Batal-

je Schilder ; zoo liet hem die eerft eenige zyner

teekeningen en daar naar ook van zyne fchilde-

ryen , (op voorgaande berigt aangaande de menge-
]inge der verwe, om dat hy een byzondere drift in

hem zag)na maken. Waar door hy zodanig in korten

tyd gevordert was,dat hy zig in flaat bevond van zxa
huisgezin daardoor t'onderhouden.In denjarei632,

wierdhy Stads Steenhouwer, welke bediening hy
nevens het fchilderen waar nam , en onderhouden

hééft, tot den jare 1639, wanneer hy al eenige

jaren met een benaauwde borft gekwek
,
(een ge-

brek dat den Steenhouders eigen is) eindelyk
,

ftierf op den i6 van Lentemaand.

Nu volgt ROELANT ROGMAN ge-

boren tot Amfterdam in 't jaar 1597. Deze was
een braaf landfchapfchilder

,
bragt een goede hou-

ding in zyn werk, maar fchilderderuuw, enwac
te veel gebraden, ofgetaant: of dit nu hier by
kwam dat het hem aan zyn gezigt fcheelde

,

( want hy had maar een dog ) weet ik niet.

Hy was inzonderheid yverig in het teekenen

naar 't leven , en men ziet heden nog veele ver-

valle Kloofters en Borghten m print, welke naar

zyne teekeningen uitgegaan zyn. My gedenkt
een geheel boek met teekeningen gezien te heb-

ben , waar in de meefte Hollandfche flamhuizen
,

en bemuurde, of omwaterde floten afgefchetü

flonden. De geneigtheid tot de Konfl bleef hem
tot zyn ouderdom by ; maar hy plag gemeeniyk
te zeggen : Als men de dingen komt te 'iveten , is

men "oerfleten. Hy was \n den jare i68ó nog in

't leven en v/oonde t'Amfterdam in 't Oude-Man-
huisj



174 SCHOUBURGH DER
huis, oud zynde 88 jaren; en fticrf zonder ge-

trouwd geweeft te hebben ;
hetgeen men gemeen-

lyk, zegt Micio by Terentius, voor een geluk

rekend. Hy was in zyn tyd, met Gerbrantvan den

Eekhout, een groot vriend v^lu Rembrant vanRyn,
Hem volgt THEODOOR ROMBOUTS

,

die door uitflekenden vlyten leeryver zoodanig in

de Kond gevordert is geweeft , dat hy den eer-

naam van een groot meeiler gehad heeft , iiy had
Italien en meer andere landen bereiil , en is ge-

ftorven te Antwerpen in 't jaar 1637. waarhy ook
geboren was op den jare 1597.

De Konjigodes laat zig niet in heur neiging divingen*

Alen pleit "vergeefs byhaar, op't oude Z'oorregt , dat

Eerjt Griekenland , daarna Oud Rome beeft gehad;

Haar Konjivuur broed, en teelt, uoel eens uit dorpe-

lingen

Verheuen geejlen , die uit zui'Sre zucht tot lom
,

De Konfi verderen 7net een blinkende eerekroon.

Dit paffen wy toeop PIETER ZAEN^EDAM
geboren in 't jaar 1597 den 9 dag van Wiede-
maand binnen het Dorp Affendelft.

Deze al vroeg zyn Vader verloren hebbende

,

kwam met zyn Moeder in 't jaar 1608 binnen

Haarlem wonen , en zig vindende van natuur tot

de Konfl genegen
,
kreeg gelegentheid van by den

Konftfchilder Frans Pieterz, de Grebher te komen,
daar hy eerft de teekenkonfl, naderhand ook de

fchilderkonft leerde en zig daar yvrigby bleefoef-

fenen tot het jaar 1622. naa welken tyd hy de

Konfl by zig zeiven viytig voortzette en kwam tot

Haarlem als meefter in 't St. Lukas Convent, den

24 van Grasmaand 1628. Toen zette hy zig tot



Schilders en Schilderessen. 175
het fchilderen van Perfpearcen^ Ke^'ken^ Zalen

^

Galeryen, en Gebowï^en zoo van binnen als van

buiten te zien : en had een preiflykè behandeling

ontrent zyn werk.

Een ftaal van zyn loffelyke penceelkonfl: ( 't

geen alleen genoeg is om zyn konftroem eeuw in

eeuw uit levendig te houden ) is de afbeeldinge van

het oude Stadhuis van Amflerdam konflig in 't

klein gefchildert, thans nog voor een waardig

Kabinetftuk gehouden ; aan het welke de Dichter

P. van Rixtel ook gedenkt in zyn Mengelrymen p.

52. daar hy het tegenwoordige Raadhuis zig ver-

heffende op zyn oude glorie, dus doet fpreken.

Dat oud gebouv) ,
gejloopt aan vonken ,

Lag lang in ajjche , en puin verzonken
,

En \xjierd niet vieer genoemt^ indien

Het zig niet op 't paneel liet zien
,

Door Z A E N R E D A M s penceel en verven.

Die * Spaar-geefl, heeft het voor zyn Jierven^

Herhaart , en eer het lag gebukt ,

Dcdoody die 't al vernield
^ oyitrukt;

En leerd in Schilderkonji aanfchowj:m ^

. De nietigheden der gebou v:en
,

Ter-joyl viyn Borgermeejïerzaal y

Nog glans trekt uit die oude praal.

Thans verfchynd ook ten Toneel SALOMON
DE BRAY geboren te Haarlem in 't jaar 1597.
Deze werd onder de brave Konflfchilders van zyn
t\'d getelt, en geprezen om het voortplanten dier

Konft in zyne Zoonen : welke hy eene lange reeks

van jaren door zyn Konftkundig oordeel , in hun-
ne oeffeningen heeft onderfchraagt

; aangezien hy
nog

*- *t Spaar vloeii door Haarlerii,
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nog eenige weken na zynen jongllen Zoon heeft

geleeft. Deze was JakobdeBray, een der

uitgelezenfte paerlen aan Haarlems Sredekroon

,

dewyl hy een groot meefler in de fchilder- en tee-

kenkonft is ^^eweeft.

De Konrtbeminnende Jrn. van Halen tot Am-
{lerdam heeft een fluk met levensgroote beelden

van hem , verbeeldende Koning David , daar hy in

koorgewaat fpelende op zyn harp voor de Bont-

kift flaar, verzeld met zingende en fpelende Levyten
't welk konftig geteekent vleijend zuiver enkrag-

tig is gefchildert , en 'er zoo wel uit ziet , of 't

eeril: uit het penceel kwam. Dit Huk is gejaar-

merkt 1697 bewys dat hy eenen goeden ou-

derdom bereikt heeft. TulTchen beide moet ik

cok zeggen ; dat aan zyn penceelwerken ligt te

zien is, dat hy zig het naakt wel verftaan heeft.

En wat zyne teekeningen op papier en perkament
kondig en ten uiterflen uitvoerig , met zwart en
roöd kryt door malkander gebruikt, aanbelangt,

daar van bezit de Konfllievende Heer I/aak del

Court wel de meefte en belle.

In P. van Rixtel Mengehymen , vind ik dit

volgende op de afbeelding van den Haarlemmer-
dichter Fr, Snellinx door J, de Bray gefchil-

dert.

Z)^ B R A Y vertoond zyn Konfi aan Snellinx op 't

paneel;

Maar Snellinx toont zyn Geeft ^
doorlugtig in zyn

blaren
;

Zyn inkt verftrekt hem verf, de veder zyn penceel.

Ligt Vondel aan het Y ,
hy ligt nog meer aan 't

Sparen.

Maar
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Maar onze dichtgeeften zouden hier niet alleja toe

zeggen. Hy flierftot tiaarlem in'tjaar 1664 inGras-

maand, en zyn Vader Salomon volgde hem
Daar 't Graf op den 1 1 van Bloeimaand. De wor-

men mogen zyn lichaam verknagen, maar zyn

naam blyft eeuwen duuren ; door dien zyn Zoon
Dirk (die een fraai Bloemfchilder , naderhand

Monnik werd) zyn borftbeeld konilig in houtge-

fneden heeft. Het welk wy geplaatfl hebben in

de Plaat I onder de Beeltenis van L, Bramer op de

linkerhand van Dirk van Hoogfïraten,

Hadden de mmfchen eenen zin (zeit het fpreek-

woord) zy zonden eenen weg loopen , maar wy zien

dat yder al van een byzondere drift aangevoert en
gedreven word. De Schilderkonfl heeft hare by-

zondere deelen , en by gevolge keurs genoeg tot

voldoening van yders luft , en verfchiliige geneigt-

heid.

ADRIAAN VAN UITRECHT verkoos

het Schilderen van vrugten, dieren, inzonder-

heid Indiaanfche vogels, en alle foort van
pluimgedierte, 't Geen hy zoodanig natuurlyk

fchilderde dat zyn Kond in verfcheide waerelds-

oorden getrokken is geweefl. En waarlyk dusda-

nig een flil leven zou my ook meer behagen
>

als gefchilderde Boeken, Brieven, Zandloopers,

Doodshoofden en diergelyke vertoonfeis, daareeii

vreesagtig of bygeloovig menfch by fchemerend

lamplicht wel voor fchrikken zou. Zyn penceel was
zoo vleijende dat hy(om geen andere grooten te noe-*

men) ook de gonft en geneigtheid van den Ko-
iiink van Spanjen daar door tot zig getrokken

heeft ; daar hy een gunfligen Mecenas aan had,

Sandrart zeic : Zyw eerjle doen (dat hem veel

I. Deel, M ligt
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ligt aanleiding tot de Kond zal gegeven hebben)

was bet opzetten van alle foort van pluimgedierte
^

geen hy zoo konjiig wiji te doen , dat de dieren

fchenen te leven , en veel gekogt merden om op Ka-

'binetten te zetten,

Hy was geboren te Antwerpen, in 't jaar 1599.
en is geflorven in 't jaar 1051. Zyn jaargenoot

HUBPRTUS GRIMANi, anders gezeit HU-
BRECHT JAKOBSZ. geboren te Delf, was, in

zyne Jeiigt tot het reizen geneigt , hebbende wel
negen of tien jaren te Venetien aan 't Hof door-

gebragt by den Hertog, van wien hy den by-

naam van G r imani aangenomen heeft, dien

zyne nakomelingen hebben aangehouden. Hywas
een goed pourtretfchilder, maar wanneer hy na-

derhand gelegentheid had om voor Engelfche

Heeren (welke niet veel gedult hadden om zoo

lang voor hem te zitten , als vereifcht werd om 't

werk te door fchilderen) te werken
, heeft hy 'er

*wat ligt (gelyk men voor een fpreekwoord zeit)

cvergeloopen waar om zyne laatfte werken niei zoo
goed als zyn eerlle gefchat worden. Hy flierf in

den Briel, ontrent den jare 1628 of 29.

In den tyd van Hubr. Jakobsz. leefde ook
Wouter Crabeth kleinzoon van den berug-

ten Wouter Pietersz. Crabeth, Deze was een der

voorname Leerlingen van Kom. Ketel. Hy bezogt

Vrankryk , Italien , en de vermaarde fchilderfchool

te Romen. Van waar hy na een dertien jarige

reis weder kwam in zyn geboorteftad Gouda ,

en daar in 't jaar 1628 trouwde meti^driana Vrie-

fen. Onder zyn befte werken word getelt een

Maria's Hemelvaart , het altaarf^uk in de bidplaats

van J. W Zyn laatfte groot fluk dat hy gefchil-

dert heeft was de toenmaals regerende krygsraat

tot
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tot Gouda , 't geen op de zaal van St. Joris doele

hangt.

Dit zelve jaar 1599. op den 22 van Lentemaand
isANTONlvANDYK geboren, en te Antwer-

pen in de wieg geleit, om tot zynen volkomen
wasdom aangegroeit in de zeftienhonderfte eeuw
onder de Konftenaren, als een Fenix onder de vo-

gelen, in fchoonheid uit te blinken.

Zyn Ouders hebben voorcyds te s'Hertogenbofcïi

gewoont, daar zyn Vader de Konfh van \ Ghs^
fchilderen oefFende , als uit de befchryvinge vap
Gouda door J. Walvis te zien is, daar men dus

leeft : Daniël (te weten de Zoon van den Predi-

kant Herboldus Tombergius) oeffende zeven jaren

deze Konfi onder Wefierhoud; en naderhand by den

Vader van Antoni van Dyk die een goed glaifchryr

ver was, in den Bofch, &fr. 'T luft ons (om een
aanvank van v a n D y k s levensbedryf te maken)
den Vader uit zyn verbrande lykas te doen opzien

,

op dat zyn geeft zig verheuge over den fchoo-

nen en heerlyken luifler van zynen Zoon , in een

Poêtifche befchryving , of zinfpelend vertoog van
den vogel Fenix ; waar toe wy ons bedienen van
't rym van Joach. Oudaan.

Maar als ze merkt eer langhoed'as ^ ineengedrongen^

Opwellende uit dien klomp , en Lykbus , eenenjongen
' Te voorfchyn brengt, een vrugt die na den Vader

fweemt

,

Die 't blinkende gewaad den voor ge pennen neemt
^

{ Daar d'Eedle mengeling der goiide en purp're veeren

Zig tot een halsjuweel , en borjlcieraad fchakeren)

En met dien glans hervormd, komt dryven door

de higt
;

Dan juichtze: dan verfchynt een ongemeene vlugp

M 2 Van
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Van Fooglen van alom , die vrolik in 't ontmoeten

Met gninzlen en gezang dien Zonnezoon begroeten.

En waarlyk veelen hebben uit een Konflminnen-
de drift, anderen uit leerzugt gedreven, altyd

zyne werken met verwonderinge befchouwd. Ja de
bevindinge heeft ons doen zien hoe als eenigevan
zyne voorname werken in 't ligt gefield worden,
en gelegentheid gegeven is omze te konnen zien

(gelyk toen die flukken in 't jaar 17 13 van 't Loo
gebragc op 't Heere Logement te zien waren) de
menfchen om de zelve als de muggen om het hgc
zworven. En zoo men Konfl agting moet toedra-

gen, zoo verdientfe die van vanDyk waar in

niec alleen een naar de Kond geregelde teekening

met het leven over een komende befpeurd word

;

maar die met het fchoonfte leven zoude twiflen :

als ook een kragten helderheid in de mengeling der

verwen , daar men de natuur , zoo ze zig nevens

de zelve wilde ter monfleringe (lellen, van fchaam-

te zoude zien blozen. De Konllminnaars hebben ook
op den verkoopdag den 26 van Hooimaand van
't jaar voor gemeld , aan de waerelddoen zien wat
agting zy voor van Dyks Konft hadden. Want een

Huk (waar in verbeeld flond Maria, Jofeph, Jefus

nevens eenige danzende kintjes) hoog 7 voet en

breed 10 voet, werd verkogt voor 12050 gulden.

Ik die de gelegentheid gehad heb om een groot

deel van zyn konflige Pourtretten in Engeland

van naby te konnen befchouwen , heb menigmaal

moeten verwondert Haan over de enkele behande*

linge , die zeer welflandig en egter op een ligt-

vaardige wyze aangetall is.

Om dan tot van Dyks levensbefchryving

voort te varen , zegge ik vafl te gelooven dat de

Schry-
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Schryverder Stad Gouda boven gemeld, dit van

-zyn Vader naar trouw en waarheid heeft geboekt;

en geen toeleg heeft konnen hebben om de nako-

melingen hier door te misleiden ,
wyl hy geen

vooruitgezigt heeft konnen hebben , d'at dit

ooit tot bewys van , of voor deszelfs eer zonde

konnen dienen , ofte pas gebragt worden
,
gt'yk

het nu doet. Want hier door valt nudieganfche
vertelUng die men gemaakt heeft; (als of vaN
Dyk óoov Rubbens van de flraat was opge-

raapt, en opgevoed, zonder te weten van wien
hy voortgefproten was) van zelfs om veer.

Eene zaak brengt my wat belemmering aan:

dat is , dat ik verfchil onder de Schryvers , in op-

zigt van het jaar zyner geboorte vind. Wie zal

regter wezen? en nogtans wilden wy wel zeker

wezen in onze aantekeningen. Kom. de Bie fteid

het jaar zyner geboorte als boven in zyn Boek ook
onder zyn pourtret. Maar il/orrn* in zyn algem.een

Woordboek : dat hy is geboren in 'f jaar 1598. nu
kan ik dit als geen drukfout aanmerken dewyl hy
ook het jaar van zyn fterven vervroegt : dog Mo-
rfWüaat hier in alleen tegen alle getuigeniflen :en

w}' zullen den meeflen hoop volgen , maar ik vind

by gemelden Schryver zaken in zyn leven voorge-

vallen die van anderen meede befchreven zyn
,
dog

Épy hem veel naaukeuriger , en miet meerder oplet-

tentheid geboekt. Gelyk onder anderen wie zyn
eerfle meefter in de Konfl is geweeil: ; dat hy een
vrouw gehad heeft met wie hy getrouwd was ,

ook van watgeflagt, daar andere zoo m.aar wat
in 't wilt ( als men gemeenlyk zeit ) over gefchermt
hebben , en in twyffel getrokken of hy ook wel
een egte vrouw gehad heeft ; als ook byzondere
berigting aangaande zynenaarlatenfchap, en meer

M 3 by-
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byzonderheden , die wy op haar plaats zullen te

pas brengen. Welk alles my geruflheid geeft van

hem daar in te mogen volgen. Maar dathyfteld,

dat , Hcnrik van Balen zyn eerlle onderwyzer in

de Konll zoude gevveeil zyn; zoude hy, indien

hy geweten had dat zyn vader een KonlloefFenaar

gêweell; waar, niet gezegt, maar die eer aan zyn

vader gelaten hebben; wyl het bedenkelyk is dat

hy zya Zoon van der jeugt aan naar mate zyner

bevattinge in de gronden der Konil: zal hebben on-

derwezen.
^

En niet alleen was. de vader van van Dyk
een Konftoeffenaar , maar ook zyne moeder een

berugte KonilenarelTe met de Borduurnaald. On-
der hare geflikte werken word geprezen een fchoor-

fteenkieed , waar in zy door allerhande koleur

van zyde de Hillorie van Sufanna afgebeeld had

,

de Beelden van een vatlien omtrek, endevermen*
ginge der kleuren naar den aart van elk ding, als

ook den boord van 'c kleed met loffe ranken zoo

kondig door malkanderen gevlogten , datditeene

ftikwerk alleen genoeg was om haar vernuft te

roemen. Daar by word ook verhaald dat zy in-

zonderheid met yver daar aan gewrogt heeft , in

dien tyd als zy van Ant. van Dyk (wiens
beeltenis hier over ftaat) zwanger ging. ^
Of van Dyk nu het onderwys van van BaJm

gehad heeft voor hy by Ruhbcns kwam , daar van

is geen zekerheid ; maar dat hy een Leerling van
Rtihbens geweefl: is, is by allen bekend, gelyk ook dat

hy zoodanig in de Konil onder zyn leiding is toe-

genomen , dat hy hem fhelde aan zyne befte wer-

ken te fchilderen. Hy heeft nog by zyn meefter

zynde, dcszelfs pourrret, dat van zyn vrouwen
verfcheide anderen gemaakt , als mede zommige
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{lukken met verfcheiden Beelden van welke aile

' hy meerdcrr • roem als geld oplei , uit oorzaak dat

.Riibbens byalle Grooten aangezien (gelyk ik meer
gezegt heb) hem in alle voordeelen te veer voor

Uit was y om het tegens hem op te halen.

De twee eerde itukken waar aan hy zyn ver-

inogen in de KonlVdede zien, wannei^r hy van zyn
meefter was, waren, de Gevangenneming vm
-Chriftus in den Hof; en daar hem doordeRoom-
fche Krygsknegcen de Doornekroon word op 't

hoofd geplant.

In dezen t}'d was Italfen in vollen bloei ; en

fcheen yder uit tc lokken tot een renloop in de

Konfl om een onilerf^rlyke eerekroon ; ja men fprak

van Romen niet anders als de Grieken van Athe-

nen , even als of de Konftgodes daar haar zetel ge-

ved had; waar door men dagelyks zag uit aile

oorden Kon ftenaars daar na toe vloeijen ; waar door

onze VAN Dyk meé den reislufl: in 't hoofd

kreeg , daar hem zyn meefter mede toe aanzette

,

en voortduwde ; om inzonderheid de Konfl van
Titiaan tot Romen en Ven etien te gaan zien :

Dog men verhaald dat hy dezen raad van Rubbens

verdagt hield; even ais of hy 't maar deed om
hem van honk te helpen , op dat de ftralen van
zyn ryzende zon, zyn hgt niet zouden beneve-

len. Het zy daar mee zoo 't wil : verfcheiden

ftalen hebben ons egter doen zien dat Rubbens

VAN Dyk opregt bemind heefr.

De reis ging egter aan , en de Heer Nani was
een der genen die hem op den weg naar Rome ver-

belde. Dog de uitreis duurde zo lang niet als zy

zig wel hadden voorgefleld , vermits de peil in ver-

fcneiden Itaiiaanfche Steden in dien tyd merkclyk
toenam. Echter was hy daar zoo lang dat , toen

M 4 hy



l84 SCHOUBURGH DER
hy weder te rug kwam, men aan de behandeling

van zyn naakt wel zien konde dat hy de penceel-

konft van den grooten Titiaan wel doortuurt had.

Want men zag van 'dien tydaan, meer een peerle

moeragtige tederheid in zyn naakt doorfpelen als

wel voorhenen.

Naar dat hy zig in Vrankryk dan een lange

wyl had opgehouden , zonder nogtans veel

voordeel te doen , is hy weder te rug naar Ant^
werpen gekomen , daar hy weikom was , inzonder-

heid by zyn Meefter Rubbens^ die (700 de vertel-

ling anders waar is) hem onder genoegzame ver-

flaanbare omftandigheden zyn Dochter aanbood , 't

geen hy op een beleefde wyze van de hand wees , on*

der "joordoending dat by van voornemen ^ms de Roo^n-

fcbe reis nog eens weder te hervatten. Maar dit

was (gelyk men gemeenlyk in zulken gev^l zeit) de

Bootfchap niet, maar dit; Dat hy een algemeens

i
liefde voor het moederlyke beeld hadde, en zynege*

\ neigtheid tot geen een of enkel voorwerp bepalen kon-

\ de : hoewel hy naderhand nog in Engeland ge-

trouwd is gewe^fl.

Het eerfte groot Huk dat hy maakte, na dat hy
was van zyn reis wedergekomen , was het hoog
Altaarftukin 't Kloofler van d'Angudinen t'Ant-

werpen , waar door zyn naam rugtbaar werd. Dog
het Goud dat hy daar voor in zyn beurs ftak , kon
hy gemakkelyk dragen , door dien de Broederfchap,

die meer van 't hebben en houden , als van geven
hielden , daar vry veel op wifl te vitten , en wel op
'c voornaamfle van 't werk, te weten 't beeld van
St. Augudyn ;

voorgevende dat het fcheen als ofhy
dronken zynde, agter overviel : daar van D yk
de verwonderingCj op 't befchouwen van 't He^
inelfche ge^igt, door die geflalte verbeeld had.
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Weinig tyd hier naar werd hy ontboden van

Frederik Hendrik Prince van Oranje , om zyn

pourtret en dat van de Princes , en Zoon te fchil-

deren ; het geen hy tot hiin groot genoegen uit-

voerde. Wedergekeert tot Antwerpen, maakte

hy een altaarfluk voor de Capucynen te Dender-
monde, dat zoo wel uitviel dat het voor een van
zyne befle werken gefchat wierd.

Daar aan volgde het ftuk voor de Cordeliers,

verbeeldende een dooden Chriftus in den fchoot van
Maria. Deze drie Hukken die elk op zyn fchoonft

gefchildert , den roem van hun maker melden ; al

had hy niet meer als deze dalen van zyn Kond de

waereld naargelaten , waren genoeg geweefl: omte
doen zien , dat hy de Fenix onder de Schilders van
die eeuw geweefl: is. Straks hier op vloeide hem
van alle kanten gelegentheid toe tot het fchilde-

ren van pourtretten , die zoo wonder wel geluk-

ten , dat het fcheen of hy daar toe geboren was

,

zulks dat de eerfl:e luiden van aanzien hem daar om
aanzogten : onder deze was Izabella Klara Eugenia

,

Hertogin van Braband enz. in Nonnekleeding door
hem gefchildert,daar J. Vos dit vaers op maakte

:

Dus zietmen Izahell de hooffche praal verdryven,

Zyleid het purper om de Nonnekleeding af.

Haar hoofd behaagt geen kroon , dan die van vreede-

olyven.

Zy kicjiden palmtak mor den gouden paareljiaf.

De toppen van haar Deugt gaan hooger dandevoolken.

De Deugt der grooten Jirekt een baak voor alle volken.

Inmiddels werd hy bekend by de Engelfen door 't

fchilderen van zyn overkonfl:ige pourtretten. En 'c

leed niet lang of hy wierd door den Ridder Digby
M 5 ver*



l86 SCHOUBURGH DER
verzogt, om naar Brittannien over te fchepen

,

gelyk hy ook deed. Dcze üragt hem by Koning
Karei, dien hy verfcheide malen fchilderde, als

ook de Koninginne Henriette de Bourbon , en de

Princen Karei en Jakob , voorts de mecfte Lords

en grooten van Engeland , waar d(jor hem de beurs

vry wat dikker opzwol als wel voorheenen. Daar

by vereerde hem de Koning met de Ridderfcnap

en een goude keten met 'sKonings pourtret, om-
zet met diamanten; en een jaarlyks inkomen.

Waar door zyn yver en luft magtig werden aange-

fpoort. Dog het is te beklagen dat veele van zy-

ne befte werken , die hy voor den Koning gemaakt
heeft, verflrooit en verbrand zyn.

'T is waar
,
zyn yver en luft nam toe

,
terwyl

zyn beurs aangroeide, maar 't leed niet lang ofhy
wierd door 't fchoon praten van een bedrieger, die

zig voor Alchhmfi of Goutmaker uitgaf, (daar deze

menfchen nogtans altyd goutzoekers zyn en blyven)

zodanig betovert en misleid, dat hy een Laborato-

rhtm liet opregten , en duizenden daar aan te kof-

te lei zonder dat 'er eenig voordeel uit quam ; als

dat hy daar door geleerd was zulks niet meer te on-

dernemen , en klaar bevond dat zyn Schilderkonfl

de befte en zekerfte goadmyn voor hem was.

Hy die nu dagelyks aan 't Hof verkeerde , en

zoo menig behaaglyk voorwerp zag, liet zyn oog

vallen op de fchoonfte , die hy (wyl hy op geen

andere wys , als door den weg van Huwlykcndaar
bezitter van worden konde) trouwde met goedkeu-

ring van den Koning. Dit was een van de fchoon-

fte en eerfte Dames van 't Hof, en van een oud

adelyk geflagt uit Schotland, Dochter van den

Lord Riiten, Comte de Gorie. Maar hy had met

haar nietten Huwelyk dan hare fchoonheid en A-

deldom. • x Ik
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Ik heb my niet genoeg konnen verwonderen als

ik in Engeland zynde, zag, zoo menig .pourtret

met een zelve jaarmerk beftempelt: waar uit ik

befluiten moet dat hy een ongemeen vaardig pen-

ceel moet gehad hebben. De meefte van de Ho-
velingen en Grooten van datKoningryk zyn nevens

hare Vrouwen , ook de Dames van Staat in dien

tyd door hem gefchildert , waar van 'er verfchei-

den in print uitkomen.

Op Winfingdon^ het Landhuis van den Lord
JVarthon heb ik 32 pourtretten, waar onder 14
ten voeten uit, in een vertrek geteld, elk in 'tbe-

zonder van hem op 't heerlykil en konfligfl: ge-

fchildert , inzonderheid de beelteniffen der Vrou-
w,en: waar omtrent ik heb opgemerkt, dat hy een
volmaakt fchoon model tot het fchilderen van de

handen gehad moet hebben : als mede dat hyeen!

zeker getal uitgekipte welflandige buigingen en

grepen van handen doorgaans in zyne werken ge-

bruikt heeft; en dus een en de zelve handen aan

verfcheiden BeeltenilTen te pas gebragt. En ter-

wyl ik van zyne fchoone en kondig gevormde
handen fchryf, fchiet my in den zin , een grappig

antwoord dat hy de Koningin daar op toefchoot.

Deze dan door zyn konftpenceel een en ander-

maal afgemaald
,
vraagde hem, waarom hy hare

handen , meer dan haar wezen had geflatteert ; waar

op hy tot antwoord gaf : Om dat ik van de zelve

helooning wagt. Maar het is te beklagen dat zulk

een voorligter in de Konft zoo ontydig door de

dood wierd weggerukt. Dog wat zal ik zeg*

gen? Hy had zig (dus is my in Engeland door

verfcheiden geloofwaardige menfchen verhaald )

aan de vlam van Kupidoos fakkel gezengt , en de

Hulpmeeflers , om dien brand te koelen , hadden
zyn
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zyn levensvuur meteen uitgebluft, zoo dat 'er

geen verwarmen aan hem was. Koning Karei

,

die een groote zugt voor hem had , beval aan zyn
geneesheer

,
geen kollen ontrent hem t'ontzien

,

maar alles wat helpen konde in 't werk teflellen,

met belofte van aan hem 300 Giiineds voor zyn
herftellmg ten gefchenk te zullen geven. Dees deed
dan een Rund keelen, de ingewanden in aller

haaft daar uittrekken , en hem ( latende maar een
weinig opening tot ademfcheppen ) daar naakt in

naaijen , om zyn bloed te verwarmen, en de le-

vensgeeften te doen opwakkeren : Maar 't was te

vergeefs; hy leefde daarna nog maar een korten

tyd, en flierf in 't jaar 1641 , en werd in de Kerk
van Sc. Paulus te Londen begraven.

Alle de genen ^ die men ^voel .."wenfie dat lang leef-

den, om dat zy nut geven, zullen "oeeltyds vroeg

jterven: en de genen, die nergens goed toe zyn ^ le-

ven 't langji, zeit Gratiaan.

JODOCUS DE MOMPER, nevens andere

van zyne Konft- en tydgenooten , wier levens be-

gin en eind ons onbekend is, hebben wy agter

Z)}'^ geplaatft , aan wien zy dank verfchuldigc

blyven , voor dat hy hunne gedagteniflen door

zyn Fenixpenceel heeft vereeuwigt. K. van

Mander gedenkt aan de Momper in zyn Boek op

p. 208 aldus; Nog is fAntwerpen een Joos de
M O M p E R , die uitnemend is in Landfchappen , heb-

bende een geejïige handeling. Zyn penceelwerken by

allen Konjljchilderen hekend
,
geven te kennen dat hy

een braaf meejler in dien tyd is ge-voeeji. Zyn beel-

tenis is door den grooten van Dyk met eigen hand

op 't koper geêcfl.

Zoo ook de Haagfche pourtretfchilder JOHAN-
NES VAN RAVESTEYN, en KORNELIS de

VOS
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VOS van HtiJfi, aan wiens vafle wezens

trekken wel te zien is dat hy een fchrander ver-

nuft is geweeft.

ADAM deKOSTER.
DANIËL MYTENS , die volgens zeggen van

Kom. de Bie een Hollander is geweefl , en vele aan-

zieniyke luiden met roem heeft gefchildert , aan-

gezien hy een vleezigeen vleijende wyze vanfchil-

deren had.

ARTUS WOLFART Antwerpenaar: Die
niet alleen berugt is door 't fchilderen van zede-

beelden , maar ook Fabelen en poiferyen. En
THEODORUS van LOON van I^uven,

die aan de behandelinge van zyne kloeke beelden

,

genoegzaam deed blyken dat hy Rome gezien

had. Met dezen Konflfchilder zullen wy dezeEeuw
fluiten.

Dus gaan de Eeuwen en te geiyk de Jaren van
's Menfchen leeven voor hy , en die , welke zig

d'een na d'ander levendig op den Schouburg lieten

zien
,
zyn thans als agter de Toneelgordyn begra-

ven. Op de fpelling van dit woord word ik in-

dagtig zeker berigt daar myne bedenkingen ai

voor lang van zwanger gingen ,
belangende het

begraven der doode lyken , en de verfchillige be-

handelingen welke d'oude daar omtrent gebruikten;

aangezien dat ik van tyd tot tyd opgemerkt heb,
dat de Konflfchilders daar ontrent door onkunde
dikwils misHagen begaan hebben ; en veel meer
ontrent der Joden als der Heidenen oulingfe ge-

bruiken. Want door dien de voornaamfte lyken der

Grieken en Rom.einenmetgrootepompe verbrand
wierden , en eenen breeden omflag met zig fleepten,

zoo hebben hunne tydfchryvers, inzonderheid He-
ro-
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rodianiis het zelve niet alleen met alle omftandig*

heid geboekt, maar is ook de gedagtenifle daar

van levendig geliouden door de beflempelingen

van dien toeftel op de Keizerlyke muntftukken.

Hierom willen wy ons tot de Hebreeuwen (waar on-

trent het wat Itilder in zyn werk gegaan heeft

,

en dus de Schryvers zoo niet in 't oog geloopen heb-

ben)wenden. Onze pen thans vlot zal tot in Egipten

uitweiden , om den oorfpronk der wyze hunner
Ivxkbeflellingen natefporen. Leerbegerigejeugt,

de Konflfchool van Piótura gewyd, laat dit u tot

geen lafl (trekken.

Jl V geen dat nut geeft , moet een Leerling niet ver'

drieten.

De lichamen der afgeftorvenen in fpeceryen ge-

leit, werden met een (Sindon) wit laken omwon-
den , en met windels ofzwagtels omwoeld van den

hoofde tot de voeten, uitgezondért het hoofd,

't geen met een byzonderen doek bedekt werd.

Dit word van Herodoot beveiligt , daar hy fpre-

kende van d'Egiptenaren zeit : Jls zy den dooden

gewajjchen hebben , beucinden zy zyn ganfche lichaam

in een linne Sindon , tnet afgefneden mndels. Gelyk

de Joden ook mor ge'öcoonte hebben , zeit de Evan-
gelift Joh. in zyn ipHoofdfhuk, *t geen nader in 't

II Hoofdft. bevefligt word daar de Text van La-

zarus zeit: En de gejtorvene kwam uit
^
gebonden

aan handen en voeten met grafdoeken. Gelyk wy
't dus ook in de groote Bybelfche figuuren, die

door den Heere vander Mark ftaan uitgegeven te

worden , hebben vertoond.

De Prince Radzivil dit Egipten bereift,de Graf-

lieden met opmerkinge bezigtigt heeft, en by de

lyken
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lyken kleene gevormde beeldekens ontdekt heeft,

zeit van de zelve : Die beelden zyn van klei of pot-

aarde^ hemeishlaau'vo of roodagtig van koleur ter

groote van een vinger ^ de gedaante van een Kindme^

zwagtels öwsvonden^ met lettermerken beJtempelL

Gelyk nu die Beekjes zyn , zoo zyn ook de lichamen

met linnedoeken omwonden,

Kirchmis noemt verlcheiden foort van dusdanige

gebakerde poppen : de groote die onder de draag-

bare huisgoden geteld worden , werden van de E-
giptenaars Serapes genoemt. Deze (zegt hy) dat

zonder zienlyke armen en beenen , handen of voe-

ten, maar gans in windelen omwonden en bedekt

waren , en men gelooft dat het de zelve waren
welke de Hebreen Teraphim noemden ;

hoedanige

Rachel haar. Vader Laban antftal. Zie Gen; 31.

Een kleinder foort was'er welke de Priefters aan

hun hals , en in hun gordels droegen , en nog
een byfoort ; welke d'Egiptenaren gewoon waren
in de windfelen der Mumyen te naaijen. Som-
mige van die hadden een vrouwen aangezigt,ande-

re hadden de gedaante van kinderen, dog 't hoofd al-

tyd overkapt, gelyk wy ftraks vertoonen zullen , ge-

volgt naar de printverbeelding die W.Goeree^in zy-

ne Mofaïfe Hiftori der Hebr. Kerke 't II D. p. 556.
doet zien. En om hier van nog klaarder beduid

te geven , zeit Byneus in het XX Hoofdft. van zyn
gekriiiften Chriftus , niet alleen , dat de doode licha.-

men der Egiptenaren en Hebreen van den hals tot

de voeten toe met windelen omzwagtelt wier-

den , zoo dat de armen langs het lichaam onder

het zelve lagen , maar hy doet ook een printverbeel-

ding uit Chiffletlus (gevolgt naar een oudmarmer-
fluk van Rome gebragt, daar P. P. Rubbens be-

zitter af was ) zien , verbeeldende een gebakert

Kind.



192 SCHOUBURGH DER
Kind. Waar van wy het namaakiel , nevens een

omzwagtelt Lyk- of Grafbeeltje in Plaat

alhier vertoonen; om met een aan te duiden

de tweederhande wyze van omzvvagtelen by d'E*

giptenaren en Joden gebruikt. Dus fielt ook de

Griekfe Schryver Artemidorus een gelykheid

tuflchen gebakerde Kinderen , en de lichamen van
de dooden met windelen omwonden , wanneer hy
zeit: Dat te dromen van kinderen in de luyeren

gewonden aan een zieken betekend dat hy zal fier-

ven , en geeft 'er deze reden van : orn dat ook de

Dooden in gefcheurde doeken gewonden worden
,
gelyk

de kinderen enz. Overzulks hebben wy klaar

genoeg aangeduid voor de leerbegeerige fchilder-

jeugt (om alle misflagen diesaangaande te vermei*

den) dat de oude Egiptenaars en Hebreers hunne
dooden in Jywaat gelegt en omzwagtelt hebben

wanneer zy die in 't grafleiden. De Grieken daar

en tegen lieten hun doode lyken door vuur ver-

branden ; dog dit was zoo algemeen niet in ge-

bruik.
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bruik, dat geen ftalen tot het tegendeel zouden

konnen aangetoont worden , waar by blykt dat

velederzelve ook wierden ter aarde befteld. Ho-
merus,wanneer hy zingt van Patroclus Lyk,gebruikc

deze woorden : zy hebben hem bedekt metfyn lymvaat

van den hoofde tot de voeten enz. Dog dit onder-

fcheid is'er in op te fpeuren, dat ervangeeneom-
zwagtelinge gemeld word. Dus is het doen der

zulken te berifpen die het waardige lichaam van den

Heere Chriftus verbeelden op die wyze dat het naakt

opeen laken ^ of, dat nog arger is zonder hi-t zelve

behulp by de beenen en armen getorll in 't graf ge-

leid word.

Geen minder misflagen zyn'er begaan inde ver-

beeldingen van het kruis. d'Oude Konftfchilders

hebben hier in grootelyks gedoolt, en vele door"

hun voorgaan verleit, hebbende zig de minfte be-

moeit om het ware gebruik na te fporen. Aan-
gezien dan datzulks te verbeelden nog dikwils den
Konflfchilders voorkomt, en wy door leesluflge-

fpoort de waarheid daar van ontdekt hebben , wil-

len wy onzen Konflgenoten die ook mee-
deelen.

De kruiffen hebben gehad een regt opgaande^

hout en een dwarshout , daar het opftaande hout

met den topuitftak, nevens een middelhout of uit-

ftek waar op de Leider zat, de beenen weder-

zyds afhangende , wanneer hy door handen en
voeten met nagels aan het zelve vaft geklonken
wierd. Dit beveiligt Irenaus , daar hy zeit :

Het kruis heeft vyf einden , twee in de lengte , ên

twee in de breete en een in het midden
,

op welke dis

met fpykers vajlgehegt word, rujl. En Tertul-

lianus noemt die paal, welke in 't midden van heC

opftaande kruishout was, zeer nadrukkelyk Sedl-

L Deel. N lis
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lis excejfum. Dat is : Den uttjlek van de zitbank

En die middelfc uitflek of ziibank , was aan de

kruiflen nootzakel-yk ; eerfl op dat de lichamen

niet ftraks van de kruiflen vielen , welk zou
(
gelyk

Ant : Byneus wel aanmerkt ) gefchied zyn binnen

korten tyd, wanneer de leden beginnende te verrot-

ten , en de wonden in de handen verder open te JcheU'

ren , de zwaarheid van het lichaam geduurig na

heneden zakkende , het zelve zou doen ter neder

Jlorten ;
tegen het oogwit en gebruik der Romeinen,

die de lichamen aan de kruijjen lieten hangen , tot

dat zy door de vogelen gegeeten
, of door de lucht ver-

teerd wierden.

Ten tweede diende deze uitflek
, op dat de gene

die gekruifigt zoude worden , aan het kruis mog-
te worden gehangen , wanneer 't zelve opgercgt

fl:ond,en niet op d'aarde leggende eerll; aangenagelt,

en daar na met het zelve opgeregt ;
gelyk 't de

Konftfchilders van ouds af dus hebben verbeeld

,

verleid zynde door een verkeerd begryp welk zy

van de kruiflen gehad hebben.

Door nafporing heeft men ontdekt dat de kruiflen

zoo hoog niet geweefl: zyn , als men dezelve veel-

tyds verbeeld ziet , 't is zeker dat deze doling haren

oorfpronk heeft genomen uit de eerfte verbeelding

die anderen ( zonder nazoek ) flegts hebben ge-

volgt. Gelyk men ook ziet dat de fchilders

hooge ladders bedagt hebben , wanneer zy de af-

neminge Chriftus van 't kruis wilden verbeelden.

Uit die zelve dwaling komt het ook dat Rubbens

en anderen den krygsknegt die de zyde van Chrifl:us

doorfl:ak te paerd zittende verbeeld hebben ; aan-

gezien zy niet kofl:en goed maken , dat een fol-

daat uit de Roomfche voetbende dit zou hebben
kon-
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koiinen verrigten met een lans , of korte worp-

fpies. Eindelyk ten bewys dat de kruiflen niet

hoog uit den gront gedaan hebben , heeft men maar

agt te geven op 't geen Petronius , en andere daar*

omtrent hebben geboekt, namelyk, dat de ge-

kruifigden door krygsknegten bewaart vvierden

op datze niet van dekruiffen zouden worden geno-

men , niet alleen terwylze nog leefden , maar ook
na hun dood. . De Soldaat die de knnjjen bewaar-

de (word'er gezegt) op dat niemant de lichamen

daar van aftrekken zou om te begraven. En by Piutar-

chus in 't leven van Cleomenes, weinig dagen daar

na hebben die genen die het gekruijie lichaam van

Cleomenes bewaarden enz.

'T is waar dat de Roomfche Stedehouders zig

in dit opzigt hebben gevoegt naar der Joden ge-

woonten , en toegeftaan
,
(verzogt zynde) dat de

lichamen der gekruifligden voor den ondergang der

zonne afgenomen en begraven wierden , in welk op°

zigt Ulpianus zeit: dat de lichamen van degenen dié

ter dood veroordeeld worden , aan hun 'Vrienden niet

geweigert worden
; ingevolge van het beleefde ant-

woord van Diocletiaan en Maximian: Obno"

xios criminum dignofuppHcio enz. dat is : wy verbie-^

den niet dat defchuldige behoorlyk gejiraft zynde be-

graven worden.

Dog dit maakt niet dat de kruiflen niet altyd

,op^ dezelve wyzen als van ouds hebben geweeft.

Daarenboven wanneer men agt geeft , dat de ver-

oordeelden hun kruis moeften dragen of torfchen

naar de gerigtsplaats,gelyk dus van de Evangeliften

in opzigt van de Heere Jefus is geboekt , zoo is

klaar genoeg te beüuiten dat dekruiffen van zulke

hoogten en zwaarten niet zyn geweeft als vele

Schilders hebben verbeeld ^ maar zoo datze van

N 2 eeö
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een menfch konden voortgefleept of gedragen

;

worden.
Eindelyk befpeurtmen ook doorgaans een grove

vergillinge in de wyze van het kruis te dragen

,

alsmen ziet dat het kruis met desztlfs dwarshout,

op en neer flaande op den fchouder wordgetorft,

daar blykt dat de misdadigen met de armen
langs het dwarshout uitgeftrekt, en de handen aan

de einden van *t zelve vafl gebonden, het lange

hout met hun rug of fchouders onderfchorende

droegen : even als de Patibulum , of Furca werd
gedragen , waar van Plautus zeit : DifpeJJts mani-

bus patibulum cum hahehis. Dat is : Als gy in uw
j

iiitgeftrekte handen , een ^ Paübiihim zult hebben :
\

waar van wy de gedaante , als ook de wyze hoe
j

de kruifTen gedragen wierden , hebben vertoond !

in het meergemelde boek mn den gekruijlen Chrif-
\

tus.
\

Ookis'teenmisflag alsmen Chriflus, enSimon 1

van Cyreenen te zamen het kruis dragende , ver-
\

beeld ; te meer als men ziet dat Chriftus het boven-
|

fte en Simon het agterfte , of onderfle end van \
\

kruis torft
,
aangezien dat zulks niet kon dienen

j

om dien lafl te verligten maar om den voorften ;

drager daar door te bezwaren ; daar de toeleg v^n
]

de Krygsknegten was om den Heere Chriflus,die
j

het kruis dus veer door Jerufalem alleen getorfl ]

had, en door zwakheid, en door de zwaarte daar

onder fcheen te bezwyken , daar in te verligten ,
\

of daar van t' ontheffen. Dus zyn oulings Orige-
;

nes, Athanafius, Auguftinus; en later Claudius
!

Salmafius , Gerardus Johannis Voffius , en meer
\

andere
|

* Dit was een regt hout met twee fchuins opgaande
'

dwarshouten, als de Letter Y. dog het neergaande hout wa? ;

langer.
j
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andere van gedagten

,
gelyk zy ook uit de om-

Handigheid , en reden hebben beweert dat Chrif-

tus eerft, en Simon daar na alleen het kruis heefc

gedragen ; 't geen ook duidelyk uit den text blyk-

baar is; want by geen van de Evangeliften word
gezeit dat Simon dien lafl heeft helpen onder-

fchoren of dragen : maar wel nadrukkelyk by
Lukas : Datze het kruis op hem ( te weten Si-

mon ) leiden , dat hy het agter Jejus droeg. Waar
om wy 't ook dus hebben verbeeld in de Bybelfche

Tafereelen die eerfldaags Haan in 't ligt te komen

,

door den Heere Hend. vander Mark Heerevande
Leur.

Iemand zal ligt zeggen : de Evangeliften

melden niet dat Chriftus op dusdanige wyze (als ik

aangetoond heb uit Plautus) het kruis gedragen
heeft. Dit zy zoo; maar aangezien Chriffus na de

gebruikelyke wys gekruiffigt is, zoo is het ook
bedenkelyk dat hy ook naar de gebruikelyke wyze
het kruis getorfl heeft. De Evangeliften ver-

melden ook niet, dat boven de Moordenaars, die

met Chriftus gekruifl werden , hunne befchuldi-

ging gefchreven ftond : ennogtans is dit een waar-

heid ; die ontegenzeggelyk is; om dat het dus de

gewoonte was , en van velen is beweerd. Een dui-

delyke plaats uit den Griekfen Schryver Dio ver-

taald
,

beveftigt dit gezegde, waar in verhaald

word dat de Zoon van Csepio een flaaf heeft laten

kruilTigen, en daar by gezegf : met een opfchrift ^

te kennen gevende de oorzaak waarom hy gedood

wierd.

Wil dan een Konflfchilder iemand ter flrafFe ge-

leit op zyn Tafereel verbeelden, hy doet een
krygsknegt een bordeken met het opfchrift der

befchuldiginge voor uit dragen
,
op dat het van

N 3 ieder
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ieder gelezen en gezien worde, aangezien het dus

in dien tyd (zelf oncrenn andere wyze van dood-

flraff^n) de gewoonte was. Dus leeftmen by
Euleoius, dat de ' Martelaar Attalus eerll in de

Schouburgh onder al het volk rond geleid , en een

bordeken %^oör hem gedragen wierd , waar op in

het Latyn gefchreven was : Deze is JttaJus de

Chr.fien
'. Daar en boven werd de befehuidiging

fomwylen door den Tyteldrager voor het volk uit-

geroepen.

Eer wy onze tuffchenrede eindigen moeten
wy nog iets tot onderrigt , hier voegelyker ais el-

ders, omtrent de Grafceikenen.der oudtydze vol-

keren melden.

De onderzoekers der oudheid beweeren (zeic

Kom. van Alkemade in zvi berigt ontrent de Lyk-
begrai'enijjèn der oude 'ï)oiken) dat d^eerfte Tombe
of Grafteeken geweefb is die van Rachel , daarvan
wyin't 35 Hoofdfl:. van \ Boek der Scbepp. heztu :

Jaköb rigte een gedenkteke}i op bovenhaar Graf,

Dit gedenkteken is geweeft volgens de getuige-

nis van Bochart , een verheven pyramide of graf-

caik, ruftende met den voetftut op twaalffteenen,

naar 't getal van Ifraëls Zoonen. W, Goeree doet

ons twee byzondere affchetfingen daar van zien in

het I. Deel van zyn Mofaize Oudheden
;
dog ik derf

die mynen Konftgenoten niet voor egte afbeel-

dingen aanpryzen ; alzoo min als depenningbeel-

den van Gideon
, Jephta , Barak , Debora , Hagar

,

Ifmaë! , Judas den verrader enz. in de H^aereld en

Kerkhijicrien.

De oude Hebreen tot op den tyd van Chriftus,

en nog lang daar na maakten hunne Graffteden

buiten de Steden in fteenagtige gronden, en fteen-

rotfen
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rotfen , waar van Alkemade deze rede geefc : Dan

,

nademaal het menfchelyk vernuft nog geen doodua-

ten , of kijien had uitgevonden , zoo 'xaren de lyken

cnderj^orpen om van het gedierte y in de aarde leven-

de^ en voor al van de "xormen gefchonden en ver-

teert te 'UJorden. Om "u^elk voor te komen heb-

benze in plaats van de zelve onder de aarde te ver-

bergen^ uitgevonden zekere uitgeholde plaatfen in

Bergen en Steenrotfen , ah:aar de lyken het gev^orm-

te minder ondcrvi'orpen zyn. En om de lichamen te

meer voor het bederf te verzekeren , hebbenze daar

en boven uitgevonden en gebruikt fterkruikende krui-

den
, fpeceryen en olyen &c. Zie zyn Boek van 't

Ceremonieel der BegraveniJJen p. 33. 't geen my
doet beiluicen dat der Joden Graflieden weinig ui-

terJyke verfieringen gehad hebben. Alleen word
getuigt van de Joden in later n'd , als ook van
d'eerfte Chridenen , dat zy de ivelfzels , en ^xanden

der ingangen tot den Grafkelder of Graffteden^

met heeltenijfen, en zinnebeelden van d' Jierffelykheid

deden befchilderen : "wel te verftaan^ door bloe-

men^ loof en dergelyk verbeeld; -xant de Joden ver-

viogten niet eenig afbeeldzei van levendige fchepzelen

af te malen.

De graven van min vermogenden werden jaar-

lyks fchoon gemaakt, en de ingang en 't wulfzei

gewit met kalk , gelyk by ons de muuren in de
huizen, waarom zy de zelve noemden Sepulchra

dealbata, gefchilderde Graven. Deze Grafplaat-

fen waren gemeenlyk overwelft, zes ellen diep,

en vier ellen breed, en daar in agt ofmeer uitge-

hakte holten of Cellekens, om de dooden in te

leggen , welke onderfcheide holten met een fheen

gefloten werden . De^i Grafkelder ofverwelfde fpe-

Jonk noemden de Hebreen Magnara^ de byzon-

N 4 'dere
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dere Graven Cucim , en den fteen , die de mond van
het Graf fluit Golel, Wentelfteen.

Ook hadden de Joden voor gewoonten dat zy

boven hunne Grafrteden , dus of dcrgelyk dede

fchryven : Dat de ziele ga in den Hofvan Eden^d,mtn.

Of hl het blindeIke der levendigen. Sela.

Deze gewoonten is oud en al by de Trojanen in

gebruik geweeft als uit het zeggen van Homerus
blykt, 't geen dus vertaald word : Op dat uwe
broeders en medegezellen u beftellen ten gra-

ve, en met een graffchrift vereeren : dewyl dit

het loon is der fiervenden.

Dit is overgegaan tot de Chriflenen in alle landen

en koninkryken en blyft nog in gebruik, inzon-

derheid ontrent mannen die om hunne dappere be-

dryven zulks hebben verdient. Onder -alie aan de
geletterde waereld voldoende Graffchriften (zeit

^Ikemade) munt om zyn korrheid en allerkragtig-

lle uitdruk fels, boven andere uit, dat van den
Eottefdamfchen Zeeheld Egbert Meesze Korte-

naar , die voor 't Vaderland vegtende
, op 't bed-

de van eer geflorven is, ftaande op zyn Tombe,
enz. Dit fchreef den groote Hiftoriefchryver en
Dichter Gerard Brand aldus luidende :

De Held der Maas , verminkt aan oog en regterhand^

En egter 'f oog van V Roer , de vuift van Vaderland ,

De groote K o r t e K a a r , de fchrik van 's Vyands

Vlootcn
,

Uontjluiter van de Zont
,

legt in dit Grafbejlooten.

Inzonderheid gefchied dit(als ik gezegt heb)aan die

om hun dappere bedryven zulks hebben verdient,

en voor menfchen daar iet zeldfaam van gezegt

kan v. orden , als by voorbeeld dat een m.an drie

Eeu'
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Eeuwen gezien heeft, gelyk zulks John Bailes

gebeurt is, op wiens Graf ik te Northampton in

Engeland dus vond gefchreven

:

Here under lyeth JOHN BAILES, Born

in this toixne ; He 'was aboue 126 years

Old, and bad his hearing
, andfight, and

memory to the lajt. He Iked in

III Centurys, and "was Biiried the

XIV of Jpril 1706.

Dat is:

Hier onder leid Johan Bailes geboren in dit Dorp;
hy was boven de 126 jaren oud , heeft drieEeuwen
beleeft, en had zyn gezigt gehoor en geheugen

tot het laatfte van zyn leven. Hy werd begra-

ven den 14 van Grasmaand 1706.

De Grieken waren zoo overpragtig in 't bou-

wen van hun Graflieden en Tomben , dat de Rich-

ters van Athenen daar een wet tegens maakten. De
Romeinen bouwden elk naar zynenftaat een Tom-
be, van welke Georgius Fahrkius de menigvuldige

cieraden befchryft. Ook plagten de Grieken hunne

graven te vercieren met de kenteekenen van des

overledens Konfl en oefFening : als blykt aan't graf

van den vermaarden Archimedes verciert met een

Spheer en Cylinder volgens de getuigenis van Ci-

cero. By Homerus bid Elpenor aan Ulyffes , dat

hy zyn graf vereere met een fcheepsriem. En
Virgilius zingt van de lykpragt van den Trompet-
ter Mifenus:

Jt piiis JEneas ingenti mok fepiilcrum Iniponit
,

N 5 Dat
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Dat door Vondel dus vertaald is

:

Maar dees Godvrugte ' Vorjl Eneas bouzvde voort

Den man een heerlyk graf, hangt V mans Trompet

en PFapen

En Gordel aan den berg.

Dus kan een weetluftige vele oudtydfche ge-

. bruiken opfpeuren , welke de Hiftorifche ver-

beeldingen groot cieraat byzetten. Maar fchynen
dusdanige voorwerpen een wakker Konüfchilder
wat te gering om 'er agt op te geven : wel aan, dat hy
verbeelde de berugte Koningin Artemilja in 't

midden van hare pragtig uitgeftreeken Hoffloet,

in weduwe gewaad, met een goude kelk, of
fchaal in hare hand

,
gereed om de gemengde Lyk-

as van Maufolus (een zeldfaam voorbeeld van
vrouweliefde ) in te drinken ; om zelfeen Tombe
te verftrekke^^ tot haar mans gedagtenis : en ver-

toone in 't verfchiet de overpragtige Graffteê

,

gefchat voor een van 's Waerelds wonderen , Mau-
foleum genoemt , en fpeur de Bouwgeftalt na van
dat groot gevaart uit d 'oudfle fchryvers. Ofver-
toone de begravenis van een Egiptifchen Koning,en
depragtige uitvaart naarzyn Graf, verzeld meteen
groote Lykflatie , Fluit- en Ratelfpel , en menigte

van Fakkelligten
,
terwyl de Priefters op het aanko-

men vaft reukwerk en gebeden offeren aan de Zon,
op den kruin * van zyne hemelhoog opgemetfelde

pyramide , in de valeijen van Memfis.

* Aangezien dat reizigers van fommige pyramiden of

grafnaalden een trapswyzen opgang van buiten hebben ont-

dekt , en op den kruin een breede oppervlakte , is de ge-

leer-
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Omtrent de vertooningen der Bybelfche Hiflo-

rien behoorde een Konilfchilder zig min, ais om-

trent de Heidenfche te vergiffen
;
aangezien dat

zy doorgaans maar eenen fchryver daar in heb-

ben te volgen , daar en tegen heeft men tot de Hei-

denfche Hiftorien en tydgevallen fomwylen ver-

fcheide fchryvers welke een en dezelve gebeurte-

niffen verfchillig geboekt hebben, waar ontrent

de geloofbaarile dienen gevolgt te worden om 't

minft te dooien. Maar wel meefh zal een Konfl-

fchilder het fpoor der waarheid m.isloopen , wan-
neer hy de Dichters daar ontrent navolgt; aange-

zien dat die de vryheid nemen van doorgaans de

zaken te fchikken naar hun oogwit, en zoo als het

hun in hun kraam beil en cierlykft te pas komt
"om het oor van hun lezers te vleijen, zonder

zig eens te bekreunen of zy de waarheid of hunne
eigen verdigtfelen volgen , als by voorbeeld.

Herodotus verhaald dat Cyrus in een veldOag te-

gens Tomiris Koningin van Scytien omkwam

,

dat

leerde Spencer zedert van gedagten geweeft , dat deze groote
gevaarten , verïlrekt hebben tot geweide hoogten en
het oppervlak voor een Altaar , waar op de Priefcers oiid-

tyds offerden; om dus nader by de Zon, die zy voor haar
God eerden te zyn : en tot Graflieden der Koningen. Ifouf
(fchryft de Turkfche Spien ) heeft binnen een dezer groote ge-
vaarten geweelt , en gevonden in het midden een groot vier-

kant vertrek , welkers muuren van Thebaifch marmer ge-
maakt vvaren, en in het zelve een kift van denzelvenfleen.
Buiten tv\- ylFel (zeit hy ) had het hchaam van den ftigter

daarin geleegen. Diodorus Siculns Lib. i. Cap. 5. geeft van
de ledigheid d'er Graffteeden deze rede: De minfte van de
lyken der Egiptifche Koningen in die Pyramiden of Graf-
naalden gelegt, zyn daarin gebleeven; want het volk werd
door 't bouw en derzelve zoodanig belaft en verbitterd , dat
ty de doode lyken der Koningen daar uit wierpen ; waar-
om fommige Egiptifche Koningen zig heimelyk in on-s

bekende plaatfen heten begraven.
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dat zy hem onder de Dooden liet opzoeken, den
kop afOaan en den zelve in een lederen zak met
Scytifchbloed^evult'fleken, zeggende : Bloedhont

gy hebt myn Zoon en Volk met * liji overrompelt en

vermoort
; zuip nu zoo veel bloed als gy kont. Welk

ook de groote Rubbens dus (alleen met in fleê

van een Iedere zak een koper bekken of koelvat

met bloed te vertoonen) verbeeld heeft. Maar die

den Franfchen Tooneeldiehter Monfr, Qulnault

in zyn Treurfpel van Cyrus volgt, zal hem ver-

beelden daar hy van Tomiris in den veldflag gevan-
gen gekregen

,
zig zeiven door drie fteken m zyn

grootmoedige borft , met een degen den wagters

ontweldigt, om 't leven helpt, om dus het flraf-

fchavot , reeds voor de legertent van Tomiris op-

geregt, te ontgaan. Welk wy ook (niet by ver-

giffing, maar om zyn vertaalde Treurfpel door W.
den Elger, te eieren) op gelyke wys hebben
vertoond.

Fontenelle (en hier mee maken wy een einde

van onze tuffchenreede) zinfpelende in zyne t'za-

menfpraak der .Dooden
,
op de vryheid die de Dich-

ters zig toematigen , merkt aan dat Virgyl Eneas
met Dido paart die 300 jaren na hem eerfl ter

waereld kwam : dog laat zulk doen door den fpre-

kenden Geeft van Stratonica fpotswyze aldus tegens

Dido verdedigen : Hy was weduwenaar, gyweduw,

beide zyt gy genootzaakt geweefi uw Vaderland te

ver-

* Lift] Cyrus deed een menigte vaten met wyn vullen

,

en week af als was hy bevreeft voor de veldmagt van To-
miris , en liet die in zyn Legerplaats leggen. De Scythen

,

die hem vervolgden, dien drank ongewoon, (lobberden

daar zoo rykelyk van dat zy befchonken gins en herwaards

neervielen , en in flaap raakten, waar op het leger van

Cyrus zig in allereyl wende, en de Scythen doodfloeg.
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verlaten : beide zogt gy iroj geluk in uremde Landen

;

dat zyn zaken die veel Cuereenkomji tnet malkander

hebben. Het is "uoaar dat gy drie honderd jaren naa

hem ter ivaereld zyt gebragt : maar Firgyl heeft zoo

veel reden gehad om u met malkander te voegen , dal

hy oordeelde, dat die 300 jaren, welke u van den

andere Jcheiden ,
geen zaak van aanbelang was.

Maar
De Konjfen Jlaan aan eeuw nog tyd gebonden

:

Vernuften gaan en komen op hun tjd:

z^it de Prins der Nederduitfche Dichteren. Dit

palTen wy tot een voorbereidfel toe op den be-

roemden JAN LIS, anders Pan, konflig fchil-

der van FéèlJen 'eii^Hiftorien ; heel en half levens

groot.

Oldenborg zyne geboorteplaats heeft zyns ge-

lyken voor hem
,
nog nahem indeKonftvoorrge-

bragt. Naar dat hy den grond tot opbouw der

Konft geleid had(by wienin die landflreek weetik
niet) kwam hy afzakken naar Nederland en begaf

zig by Hendrik Goltzius , welks wyze van fchil-

deren hy uitkeurde onder anderen tot zyn voor-

werp , en kwam in korte jaren door vlyt en naar-

iligheid zoo veer dathy verfcheideftukken zoo tot

Haarlem als t'Amilerdam heeft gemaakt, zooge-
]yk naar de handeling van zynen meefiier zwemen-
de, datmen ze daar voor zoude aangezien hebben.

Daar na vertrok hy naar Parys, Venetien en Ro-
men, daar hy een andere wyze van fchilderen aan-

ving die hem gelukte.

Hy betuigde groote agtinge te hebben voor de
Antike wyze, maar hy begreep met een, zoo hy
daar geheel op wilde toeleggen , dat hy dan van
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voren af aan zoude moeten beginnen. Waarom
hy niet lang te Romen bleef maar weder naar Ve-
necicn vertrok , 't geen toenmaals de Bloem der

Kond van Paul, Veronees , Tintoret , Titiaan in-

zonderheid ^^Z I'etti bezat, om zig daar met vlyc

en oplettentheid naar te oefFenen. Onderwyleii

fchilderde hy in de Kerk yJlIi Tokntim te Vene-
tien Hieronimus levensgroot, daar hyinde Woe-
fhn met een pen in de hand zit te fchryven , en
nevens hem een Engel die op een Bazuin blaafl,

naar welken de Gryfaart zyn hoofd omwend ; als

ook een Adam en Eva , daar zy de dood van Ha-
bel befchreijen, in welke wezens hy daar bene-

vens een verwonderlyke verbaadheid (dewyl zy de

eerllemaai een dood menfch zagen) had gefchil-

dert. Deze en andere dukken verfpreiden zyn

roem alom , zulks hy voornemens wierd de faam
te vervolgen ; trok naar Nederland ^ en maakte daar

verfcheiden flukken zoo van Hiflorien als \Tolyke

gezelfchappen ,daarmen de zang- en fpeelkonfl oef-

fend ,
zynde de beelden op de Venetiaanfche wyze

gekleed. Maar hy bleef daar niet velejaren , zoo

om dat hy 'er niet kon aarden , als om dat hy de
hulp van Academie mifle; dus trok hy weder
naar Venetien daar hy bleef.

Onder zyne flukken word inzonderheid geroemt

de val van * Faëcon om de geeflige buitelingeen

de
* Faëton was de Zoon van de Zon of Apol , en de Nimf

Klyijiene , volgens fcLiryven van Xalo. Maar Paufanias en

Heliodus noemen hem de Zoon van Cefaliis , en Aurora.

Van zyn dwaze begeerte, en treiirigen uitllag van dezelve

2 ngt ae brave Dichter L. Rotgans , in zyn ZtdeUjftn uit

oude •verdïitz.ilen aldus

:

KliTmnes zoon ontruji dosr Epafus zsr-Li-yt ,

Betrekt zyn Vader in 't Paleis der Zün?u/tralen

,

En
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de konftig gefchiJcierde Waternimphen , die daar

over met verbaaftheid opzien. In dit fluk zyn de

beelden ontrent drie fpannen groot, gelykook dat

\vzs 't geen ik by den Heere Gerard van Hoogr^een

tot Leiden gezien heb , verbeeldende de Hulorie

van den verloren Zoon , 't geen braaf gefchildert

dog meer op de Moderne wyze gekleed is als hy
gewoonlyk deed ; want hy anders d* /Jntiketn Mo-
derne vryzQ van kleedingen heel bevallig wift door

malkander te mengelen. De konftlievende Heer
Sie-zcert "cander Schelling heeft een veel gelukkiger

keur gedaan : (
'xel te oordtelen zeit de fpreuk is een

konjl die al de rj:aeTeld niet i-erjlaat. ) en een fluk

van Jan Lis in zyn konftvertrek dat zoo heer-

lyk geteekent, kragtig en teer gefchildert is, als

of Rubbens en t'arï D-^k t' zamen de hand daar in

g^-

En klaap dat andtren ct zyn eehortt fmaaUn.
bei'Mgme, z.egt hy ^ God, da: ty nrjn Vaier zjjtz

Vergun my tenen <r 'ch , d en ik u voor cal draagen.

Afdo jlemt zyn beê. Vermtetle Ta'e:on

Verboekt , ter kzvader uur , de paarden van de Zon
Te r»earsen eenen daz > Jïy:t op Fehus 'Jt-'-^zen ;

Schoon' t -iLocrd dien God berou-uJ cm *t dreigende ^ezjar:

Hier vcgldhyt Zennefpcor hoi,jardie tn zerme:elt

Maar fmoort in* tjchmmend zont , geklct.ken nn den Züü
Door biixtmjchichten lan Ju>yn den dcnJeraar.

Maar volmaakter afbeelding van Faëton is te vinden in

het Treurfpel van dien naam by den grooten iigrippiner

,

waar aan Antonides gedenkt in zyn Lykdicht:

Vermeetlt Faëtom , ten ZonnéWJgen ep

Geftezen, en geneert tot in des Hemelstep,

Reeft nu hti A^nryk met zyn gUeijende iaretlen.

Smelt dan ie Starren zelfs , die met lerbruKde keele»

Om aemtoft hygen, fieekt den Regenboog tn br^m ^

En zen:t de Goden , tot Jupyn met feüe haat
Hem h txemt j daar hy utt de Zonntkotts geklonken

Van boien (icrt , tn legt in a'Eridaan zerdmkt».
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gehad hadden : over zulks ik hem op deze proef

;

alleen wel derf onder de grootfle meeflers in de :

Kond teilen. -

|

Hy had zig aangewent (zeit Sundrart) lang te
|

bedenken , maar als hy van eenig werk begin had
'

gemaakt ging hy 'er fpoedig mee voort. Hy was
'

graag by gezelfchap ,en liet zig (als het fpreekwoord
\

zeit) met een ftroo binden, waar door hetdikwils i

gebeurde dat hy twee of drie dagen en nagten ag-

ter den anderen uitbleefzonder dat men wifc waar hy i

was, tot dat zyn beurs leeg was. Wanneer hy dan
;

in den nagt t'huis kwam , maakte hy zyn verwe en
i

alle toereedzelen tot zyn werk gereed eer hy
'

zig zette om uit te rullen , of te bed te gaan : <

waar na hy dan met zulk een yver aanvang maak-
:

te van zyn werk, dat hy niet afhield (fchilderen-

i

de fomwylen drie dagen en nagten zonder flaa- I

pen, zoo dat hy zig naauw tyd gunde om te eeten)
j

voor dat het voltooit, of ten minilen zyn voor-
|

nemen of oogwit voldaan , en hy vernoegt was.
\

En fchoon hem dikwils gezegt wierd dat zulke
;

wyze van leven hem fchadelyk , en zyne gezont-
;

heid nadeelig was, 't mogt niet helpen. Dus
i

Sandrart hem van Venetien , en van zyn gezel-
i

fchap zogt af te troonen, gelyk hy hem al zoo
''

veer had overgehaald dat hy zyn woord had gege-
|

ven , en hem belooft te volgen naar Romen. Dit
;

was in den jare 1629. Maar hier mee fleurde hy
|

zoo lang ( wie kan zyn noodlot ontgaan ) tot dat de
j

peft , die toen te Venetien toenam dit voorne-
:

men beletteen hem in fleê van naar Rome naar de
]

eeuwigheid deed reizen , in den bloei van zyn Ie-
;

ven. Hy liet geen Kinderen of Weduw naar :
j

want hy had zig gedragen naar de Ita-
;

liaanfche fpreuk, welke op dezen zin uitkomt:
\



SCHILDÊRS EN SCHILDERÊSSEN. 209
Zoo lang men van melk voor geld gerieft kan mr-
den ,

hoeft men geen Koei op ftal te houden.

En aangezien wy den regten tyd van zyn ge-

boorte niet weten, hebben wy hem hier geplaatfl^

om door hem en JOAN de HEEM, een der be^

i'ugtfte Bloem- en Fruitfchilders , het jaar' 1600
luiflerby te zetten.

Wy hebben ontrent het leven van fommige!

Konftfchilders aangemerkt, dat, gelyk der men^
fchen levenstyd verdeelt word in Lente, Zomer

^

enHerffl, de Kond ook gelyk als van de kindfclie

jaren opklimt, hare hoogte heeft ,en weder daalt:

zoo dat , die mannen in de Konft waren , nader-»

hand met den ouden dag , kinderen daar in wierd- -n^

Maar daar van is het tegendeel in onzen de 1 1 e e m:

gebleken; wiens Konftzon, na dat zy eens ten

kimme was verrezen, nimmer daalde; want het is

bekend dat hy tot zyn t'zeventigfte jaar geleeft eri

de Kond geoelFent heeft; en egter zyn laatfte

penceelwerk het belle en kondigde was. Onder
^lle muntte uit zeker groot Tafereel

,
gemaak met

een krans van allerhande Fruit en Bloemen , 't geert

hy voor den Kondminnende Johan vander Meer ^

die ook als Kondfchilder op zyn beurt ten To^
nee] zal komen , fchilderde , die hem daar voor be*

taalde de fomtne van 2000 gulden.

Dezen vander Meer die een Loodwitmakery en
trefFelyke woning buiten Utrecht hadde, trofheC

ongeluk, dat de foldaten in den jare 1672 dit al-

les tot den grond toe verwoeden , zoo dat hy daar

door in een llegten daat raakte. Dit duk ter naau»

wer nood voor de woede geborgen , fcheen hem dé
eenigde hoop te wezen tot herdelling; des hy
befloot met goedkeuring van den Heer van Zufle*

1. DjEfiL. O ftein
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flein dit ten prefent te fchenken aan zyn Hoog-
heid den Prince van Oranje, naderhand Koning
van Engeland, met verbeelding van eenig ampt
daar door te zullen verkrygen, en des te meer,
om dat de foldaten van den Staat wel voornament-

lyk de oorzaak van zyn bederf waren geweeft.

Dit gefchiede. Dog hy liet voor af, om het

te meer fmakelyk te maken aan den Stadhouder

,

deszelfs beeltenis in 't midden van gemelde Fruit

en Bloemkrans fchilderen. M^^r gelyk'er (als het

fpreekwoord zeit) niet eerder vergeten "voord ah wel-

daden 5 zoo verliep'er ook een geruime tyd dat de

Prins aan hem niet dagt, niettegenflaande hy het

zelve door voorfpraken en verzoekfchriften leven-

dig hield. Anderen hebben aangemerkt dat het

fterven van den Heer van Zuileftein voor Woerden
( die 't wel met hem voor had ) zyn ongeluk was.

Èindelyk ftelde de Prins hem in de Vroedfchap tot

Utrecht, dat hem even zoo veel dienildoenkonde
als't vyfde rad aan den wagen. De Raad van
Utrecht met hem verlegen zynde

,
aangezien hy in

zyn oogmerk mifte
,
gaf hem het Tollenaars ampt

of Controleurfchap aan de Vaart anders Vreeswyk.
Dit was het loon voor zoo heerlyk Konftju-

weel 't geen ik niet weet waar zedert verva-

ren is.

Verfcheiden buitenlandfche Hoven hebben zyne

konflwerken behaagt , en het teeken van de Rid-

derfchap dat hy droeg is een bewys van de agtinge

die zyn Konfl gehad heeft, tot dewelke hy (be-

halve de natuurdrift) geene andere leidinge gehad

heeft als die van zyn Vader David Davidze de

Heenij die te gelyk met zyn Zoon in den jare

1660 nog leefde, als uit dit Rym van Kom, de

Bie te fpeuren is

,

Hier
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Hier leven t\j)ee door Konfi y de Zconifiet zynenFader*

Beider neiging liep tot het fchilderen van aller-

hande foorc van oog- en fmaakftreelende vrugten ,

als Druiven , Perüken , Abrikoozen , Kerien ,

Oranje, Sitroene en Granaatappelen. Beide wa-
ren zy afgerigt op 't nabooden der fchoone na-

tuur j züodaL'er gezeic word by gemelden de Bic.

De Zoon doorploegt zoo 'v:el, zoo zuk-er enzoo i^sAker^

Gelyk de Fader doet , Picturaas vnigthWen ulkker»

Die 't 'uoerk'<:an Vader en van Zoonjïelt by malkander^

Kan geenzins onderjcheid befpeuren.

Dog inzonderheid word Jan de Heem ge-

prezen , om dat hy het Go'.id en Zilver als fcho-^

telen , fchalen enz. natuurlyk wifl na te bootlen

als 'of het waarlyk Goud en Zilver was. Op het

een en ander ziet het volgende vaers:

fFanneer de Heem, vol vuurs
^

op 'r onlezieh

paneel ,

'r Kieii'xsgierig oog verfchalkt door Jireken van '6

penceel
,

Fer-'xondert zig Natuur , die ''joor den gloed der

verven ,

Haar Ocfty^ boe glamryk zietverblcekenen bejlerven,

'T is ydel datmen van den vrekken Midas rept

;

Hier heeft de Konji de verf in klinkklaar goud her-

fckept.

Zyn Beeltenis flaat in de Plaat K onder j!^nt^

van Dyk , wiens Beeld van de Schilderjeugc

met verwonderen word aanlchouwd.

O 2 Hy
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Hy ontweek in den jare 1670 met zyn vief

Dochters en twee Zoonen,den moetwil der Fran-

fche foldaten , dié kort daar aan het Sticht over-

ftroomden, naar Antwerpen, maar llierf 1674 na

dat hy meer dan feventig jaren bereikt had. Beide

zyn Zoonen oeffenden zig mee in de Konfh. Van
'KoRNELis die wel 't veerde gevordert was in de

Konll vintmen naam : maar van den anderen ziet

men zelden Hukken die met zyn naam gemerkt
zyn, aangezien hun Vader voor gewoonte had

^

hunne werken met zyn konftpenceel t' overloo*
j

pen of over te polyften
,

gelyk ook de flukken
i

van Minjon die eenige jaren by hem woonde om
j

de Konfh te leeren. Men mag hem wel meê onder
|

de gelukkige fchilders tellen.
\

J. Sandrart verhaald dat Tomas Keyzer t' Am- ^

fterdam hem voor twee kleine flukjes fchildery 1

aanbood de fomme van 450 gulden ; maar dat hy *

dezelve , fchoon hy een vrient van hem was , niet !

geven wilde. "j

Behalven Abrah. Minjon (waar van wy naderhand
|

melden zullen ) word ook de Utrechtfe Henriü \

ScHOOK onder de Leerlingen van Joh. Davidsz. 1

DE Heem geteld , alfchooü hy eerft Abrah. Blom'
^

aart ^ en Jan Lievenze den ouden tot onderwyzers

gehad heeft, en in de Hiftorien al een wyden flap I

gevordert was. De luft dreef hem ( me kan zyn

gcneigtheid altydspaal zetten ? ) om eens een Bloem-
\

ftuk te maken , 't geen hy aan Jan de Heem , i

aan wien hy kennis had vertoonde, die het zoo
;

fraai keurde dat hy hem ried op dien voet voort te

gaan , en zig geheel daar aan te houden ,
fpreken-

de openhartig
( gelyk hy dus voor allejonge Schil- ^

ders gewoon was te doen) van de Konft, en de
.|

behandelinge der zelve met een gegrond oordeel,

waar i

1
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waar door gemelde Schook zig aan hem overgaf

;

te meer om dac hy befpeurde dat dit deel van de

Konfl: hem ligter toeviel als de Hiftorien.

JOHAN PARCELLES, wiens netten geboor-

tetyd wy mee niet weten
,

plaatft de Bie by
Hendr. vander Borght geboren 1583. en Joh: WiU
dens geboren 1600, en op de lyft der Konftfchil-

ders, die wy in de befchryving van Haarlem vin-

den , flaat hy by Pieter Molyn , Karei de Hooge ,

Jakob Pinas en Salomon de Bry ^
geboren 1597.

Wy hebben het zeker voor het onzeker geno-

men , en hem geplaatft in *t begin van de xvi
Eeuw.

Jan Parcelles
,
Leerling van Vroom , fchilder-

de natuurlyk en konftig Zeefchepen , Zeellormen

,

en Zeeflrantjes, met fraaije Beekjes. Ikheb'ervan
hem gezien, verbeeldende, hoede Viflchers hun-

ne pinken over rollen op 't ftrant flepen ; en weer
daar zy met hun vragt in manden op hun fchof-

ten het Duin op torfchen ; maar inzonderheid fteekt

zyn penceel konft: uit in het natuurlyk verbeelden

van Zeeflormen , waar in hy de onweerwolken

,

die den dag in een nagc zetten, en de geweldige

blixemflralen , die uit de t' zaamgeperfte wolken
doorbreken, zoo natuurlyk tegen rotfen, ftranden en
in 't fchuimende Pekel doet flikkeren , dat een
Hannekemajer wel fchrik zou krygen voor 't Zee-

water.

Hy was, meent men, van geboorte uit de Kaag
een Dorp in 't Meer by Leiden. Dog de Ridder
Karei de Moor heeft my verzekert dat hy tot Lei-

den geboren is, en tot Leyerdorp begraven. Hy
had een Zoon JU L IU S genaamt , die hem zoo

na by in die Kond kwam dat'er dikwils in ge-

doolt word, te meer om dat hy meê als zyn

O 3 Vader
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Vader J. P. onder zyne Hukken fchreef.

Onverfchillig was hy, en even natuurlyk in 't

verbeelden van zyne voorwerpen : 't zy hy een

geplaveid ftrand rriet hooge fancduinen fchilder-

den , daarin 'tverfchiet de fcheepjes voor en ag-

ter , met malkander fpelemyen. Of een flille Zee
daar de Dichters Galatée in een fchulp, ontvlug-

tende den vreeflelyken Eenoog Polefemus , zonder

fchroom zouden durven overvoeren , of daar Eoöl
door zyn geblaas de Zee beroert, en de baren aan

*t woeden maakt , even als

Wanneer de Tritons (als de Strantreus zwaar verbolgen

Doorfpyt en mlnnefmart zyn Galatée vervolgen
,

In' t vlugten Jiuiten wil^ en dmngen tot zyn min)

De golven klooven met hun vinnen , om haar in

Dien nood te bergen , en met opzigt te verzeilen ;

Om fpoedig over Zee na 't drooge Jlrant te /nellen
,

Den Zeeiveg vloeren voor de blonde Galatée :

Dan golven golf op golf elk. naar een. goede ree
,

En fiaaplen zig gez'uoeept^ op een tot hooge bergen

Die in hun woede zelf de lucht en 't onweer tergen.

De Zeehulk gins en weer
, gefoltert in dien drang

,

Maakt 't fcheepsvolk angfiig en het hart des fiuur-

mans bang
,

Zig ziende in dezen nood geperjl aan alle zyden ;

JVm 't Jtuur niet hifi^ren wil om rots en klip te

myden.

JAN EN JAKOB PINAS van Haarlem
fchilderden Beelden en Landfchappen. Jan was
wel 't veerfte in de Konfl gevordert, en heeft in

denjare 1605 met P. Laftman geboren ijSiver-

fcheiden jaren in Italien geweefl om zig naar de

befte voorbeelden tc oeffenen. Zyn penceelwerk

helde
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helde naar den bruinen kant, waarom velegeloo-

ven dat Rembrant hem daar in na geaapt heeft.

Vondel gedenkt aan hem in zyn voorberigt

voor 't fpel van Jofeph in Dothan met deze woorden:

Jofephs verkooping fchoot ons in den zin , door het

Tafereel van Jan Pinas
^

hangende nevens meer

konjlige fiukken van P. Laftman, ten huizen van

Dod;er Robhert vander Hoeven j daar de bloedige

rok den Vader vertoond word,

PIETER MOLYN zyn tyd- en aadge-

noot was een fraai Landfchapfchilder , helder en

dun in zyn verfchieten , als ook natuurlyk gloei-

jend op de voorgronden.

Nevens hem verfchynd een geheel rot Konfl-

fchilders
,
zyne tydgenooten van verfcheiden oor-

den
, dog meeft Antwerpenaren ten Toneel : als

Warnard van Valkert ^ Remigius van Rheni y

Lowys de Vadder ^ Marten Rykaard^ Andries van

Artvelt , Jakob van Es,

WARNARD VAN den VALKERT
is geboren tot Amflerdam, maar in wat jaar van
de vyftiende eeuw, weet ik niet, maar aan een

groot ftuk dat ik van hem gezien heb , waar op
hy met eigen hand gefchreven had , dat hy het

zelve had voltooit op den 10 van Herfftmaand,

1623 was wel te zien, dat het van geen Jonge-
ling gemaakt was. Wy hebben hem daarom ne-

vens andere zyne tydgenooten , welker gehoorte-

tyd ons niet bekend is ,
geplaatfl. In dit fluk

kwamen verfcheide Pourtretten levens groot
,

met nog andere beelden, en zyn eigen pourtret

boven aan. En in 't verfchiet vertoonde zig St.

Jan predikende in de woMyn. Dit beekje was
inzonderheid konftig geteekent en ront gefchil-

dert, gelyk ook het ander werk op de wyze
O 4 van



2l6 SCHOUBURGH DER
van Hend. Goltzius, by wien hyde Konft geleerd

had.

REMIGIUS VAN RHENl geboren tq

BruiFei , was een groote yveraar , om na te fpeu-

ren al 't geen dienen kondeom deKonileen groo-

te kragt by te zetten , en had het veer gebragt ,

als aan dekonftftukkendiehy voor Hendrik Graaf

van Wolfegh in Duitfchland gemaakt heeft, bleek.

Hy heeft in 'tjaar 1600 by dien graaf gewoont op
zyn flot, 't welk naderhand door de woede der

Zwitfers, met al de Konll is verbrand. Ook is

'er in dien tyd geweeft een uitflekent meefler in

de Konfl, PETER van LOON genaamt

;

dog deze had een heel andere handeling van pen-

ceei als de voorgemelde : dog was vernuftig in

fchilderen van prfpedtiven en gebouwen , die hy
lolly k en net uitvoerde. Hyis geftorven daar hy
gehoren was , namelyk t'Antwerpen ; maar in wat
jaar weet ik niet.

LOWYS DE VADDER geboren te Bruf-

fei , was een fraai landfchapfchilder en blonder
yverig in 't nafpeuren van den aart, en eigenfchap

der boomen, gronden enz. minder en meerder wy-
kingen, naar mate van hunnen afflant, en wat
meer om een goed landfchapfchilder te wezen dient

in agt genomen te worden. Men zegt van hem

;

dat hy (eer Aurora met glans gehult 't hoofd bo-

ven de kimmen flak om den komenden dag aan te

kondigen) al op de been was om agt te geven hoe de

fiagtdampen allengskens door haren gloed verdunt

zynde, de dingen zig klaarder en klaarder aan 't

Qog ontde kken ^ tot aan 't uiterjie verfchiet , 't

geen hy me*- een konftig oordeel in zyn flukjes

heeft vvaar^. nomen. Daar by zietmen overal in

?.yn w(^rk 2ulke zoete fpiegelingen van boomen en

gron.
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gronden in dezoetvloeijende beken, die hy door-

gaans te pas bragt, dat zyn werk yders oogflreel-

den. Deze had tot zyn Leerling

LÜKAS ACHT SCHELLINKS mede van

Bruflel 5 die een goed landfchapfchilder was ; en

zyn meefters handeling heel wel Xviit na te boot"

fen.

Dat het zaad der Konfl , eens in een vrugtba-

ren ftam grond geworpen , naderhand nieuwe fprari-

ten uitfchiet , is gebleken aan den landfchapfchilder

MARTEN RYKAARD, Broeders Zoon van
den ouden David Rykaards. Zyne handeling

zweemde na die van ^oos de Momper.

Nu fteld zig voor onze oogen
ANDRIES VAN ARTVELT van Antwerpen.

Deze was fraai in 't fchilderen van water, inzon-

derheid van onftuime Zee
,
tempeeften daar de zou-

te plas door het bulderend geblaas van Eolus, het

Zeefchuim tot aan de zwarte wolken opjaagt, te-

gen défchitterende blixemflralen

;

.

T geen Art velt heeft zoo fraai gefchildert

naar het leven

Natuurlyk^ kragtig^ en zoo na de Konfl verzoet^

Of hy van Jongs af aan op Zee ixias opgevoet,

Hy heeft nevens andere zyne tydgenooten d'eer

gehad dat zyn Beeltenis door den groot^n J. van
JJyk in 't koper gebragt is.

JAKOBvanES, mede een Antwerpenaar

,

fchilderde heel natuurlyk , VilTchen
,
Vogels

,

Bloemen , inzonderheid alle foort van fmakelyke
Vrugten, waar op dit vaersje ziet:

fFant
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IVant ziet de Miiscadellen

Hoe levendig zy Ji(}an ; men zou haar kernen tellen,

Zyn Beeltenis is in print,van W. Hollar gefneden.

GUILIAM EN GILIS BAKKEREEL,
fchilders van Antwerpen , waren twee gebroeders,

gelyk in naam maar gans verfchillig in aart, ge-

neigtheij en verkiezinge hunner konflhandelin-

ge. Want de een was een landfchapfchilder , de

ander had zig tot het fchilderen van groote Beel-

den gezet.

De een hield altyd den fpot inet *s Waerelds yd'le

pagt,
Maar d'ander heeft te meer den ftaat en d'eer geagt,

Zy hieven naa hun dood gefcheiden van malkand'ren.

D een Jfierf te Romen , cn fAntixerpen Jiierf den

and'ren.

Daar is geen geflagt bekend waar onder de Konft
zoo vele jaren agter een heeft gebloeit als het ge-

flagt der Bakkereelen. Van ouds af heefteer altyd

een of twee te Romen gewoont; en de laatfle was
niet geflorven . of 'er trok flraks weder een (luk of

twee van Antwerpen na toe, om de plaats te vul-

len. Sandrart verhaalt ; dat hyer in zyn leven 7

of 8 van gekent heeft , die veel geld door hun Konft

"wonnen, maar ook alles weer in vrolykheid ver-

teerden.

JOANNES WILDENS was een land-

fchapfchilder van Antwerpen. Zommigen hebben
hem den naam van Pourtretfchilder gegeeven , mis-

leid door dit volgende vaersje :

T
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*T vjas WiLDENS, welkers Konfi ontfifig haar eerjte

leven

Door Rubbens, in dien tyd den grootjien in de

Konfi,

Zy heeft uit dankbaarheid ook eindelyk die gonft ,

In zyne Beeltenis , aan hem weerom gegeven.

Maar dit is de waarheid dat P. Paul. Rubbens

dezen Wilden s veel gebruikte om de gron-

den en agterwerken met landfchappen te befchil-

deren, het geen deze volgende regelen zeggen
willen

:

^/j Wilden s had den grond aan Rubbens Konfi
gebragt ,

Zoo k^u^anier 'f leven in , met een veel grooter kragt.

Wie zou den tyd, indien hy wezemlyk was,
niet met fcheve oogen begluren , om dat zoo me-
nig konilwerk, door den zeiven zoodanig ver-

gruifd isdat'er byna niets overblyft, om des werk-
meefters roem te beftempelen? Gelukkiger zyn
daarentegen geweeft, zulke welker konflwerken

de woedende klauwen der oproerige Beeldflormers

ontrukt , of door byzondere voorzorge bewaard

,

voorhanden zyn : om den naam van hunnen ma-
ker in fpyt van den tyd eeuwen te doen leven op
de tongen der konfllievenden , en tot voorbeelden

van naarvolging te ftrekken. Dus is het gegaan met
de konflftukken van den Hollandfchen PIETER
VAN DE PLAS, tot welkers loitelyke gedagtenis

Korn. de Bie van hem zeit : Hy verdient een groo*

te eer , en afgefiheiden te liezen van alle konjiha-

tende berifpers , als die in veel deelen van de Konfi

anderen overtreft en te boven gaai , uoaaroin de re-

de
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de vereift hier te gedenken aan de treffelyke ordo-

nantien die Fieter vander Flas heeft in zynen tyd

door zyn konjtpenccel , tot venwnderinge van alle

liefhebbers ,
voortgebragt , mits daar in is te befpeu-

ren dat de natuur hem mild begonfiigt heeft met de ga-

ven van de uiterfte volmaaktheid die int leven kan

gezien worden
,
gelyk tot Brujfel en in andere uitland-

fche fteden nog van zyne 'merken te vinden zyn , welke

getuigen dat hy zonder beroeminge niemant in onze

eeuw in grooter volmaaktheid naar reden
, proportie en

eifch van eenige fchilderkonft behoefde te wyken, Hy is

linnen BruJJel geftorven.

Hier aan laten wy volgen den konflöefFenaar J A-
KOBUS DE GEEST fchilder van Antwerpen,
op welks dood den Dichter Jan Vos deze lykklagc

gemaakt heeft:

Antwerpen^ treur ^ ei! treur ^ uw Konft is nu in

nood

:

Laat al de tranen vry langs uwe kaaken kopen.

Vraagt gy : om welk een reen ? uw fchilders Geeft , is

dood.

Wie zynen geeft verliefd heeft op geen Konft te

hoopen.

Dit volgende pafte dezelve dichter op de konflfchil-

derGerretBartels5die doorden val vaneenfteenfturf:

Twee fteenen rukten *t lyf van Bartels van ons af-,

Ueen die hem 't hoofd verplet ; en d'ander op zyn

Graf:

Men boord zyn krooft vergeefs by deze fteenen fteenen.

De dood verfcboond Geen geeji ,* zy lagt als anderen

weenen.

Nu
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Nu Volgt de Antwerpenaar

PIETER NEEFS. Deze fchilderde Vorfle-

]yke Paleizen , en Galeryen in Ferfpedtief, maar
inzonderheid gezigten van Tempels, en Kerken
inwendig te zien, met al der zeiver ornamenten

y

Balkons ^ verheve Choren, Altaren, Predikftoe-

len , en wat inwendig aan en tot dat werk be-

hoord. Een arbeidfame verkiezing , die ik liever

wil zien dan zelf maken.
Hier by zal niet kwalyk voegen de Hollander

THEODOOR BABUER. Dog ik weet van
hem niets te zeggen , als dat ik uit zekere om-
fchryving begryp , dat zyn Konft beftond in een
diergelyk werk als dat van den voorgemelden.

'T geen niet minder als naar gewyde Tempels en
Kerken geleek was de verkiezinge die KRIS-
TOFFEL en JAKOB vander LANEN, tot

hunne behandelinge in de Konfl, hadden uitge-

keurt , beflaande in het verbeelden van gezelfchap-

pen daar men vryt, fpeelt, drinkt, en allerhan-

de vrolyke en zinftreelende tydverdryven oefFent.

Wy hadden byna overgeflagen , en vergeten

HENRIK DE KLERK, die geroemd word om
de zinryke Poè'tife vindingen die hy in zyne pen-

ceelwerken heeft te pas gebragt ; ook om zyn
fraaije zeedeftukken , waar van 'er nog hier en
daar te Bruffel in Kerken te zien , en uitvoerig

gemaakt zyn. Hy was een Leerling van Marten
de Vos,

Van ANTHONI SAL ARTzynmedenog
eenige (lukken te zien tot Bruflel , daar hy geboren
en ook geilorven is. Ook is GULIAM MAHUE,
Pourtretfchilder , te Bruflel geboren en begra-

ven.

In dien tyd waren ook om hunne Konft in ag-

ting
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ting AUGUSTYN BRUN, en HANS HOLS-
MAN Schilders van Keulen, mitsgaders FRE-
DERIK BRENTEL, en JAKOB vander
HEYDEN te Straatsborg geboren, welke om
hunne Konft by Vorflen geëerd werden. Gelyk
ook DANIËL van ALSLOOT, vanHertog
Albert.

Eindelyk komen mede op de naamrol de Ant-
werpenaars ABRAHAM MATTYS, en EGI-
DIUS VAN TILBURG^ van deze weet ik niet te

fchryven , als dat de laatfte Boerekermiflen , en
Markten fchilderde , en de eerde een goed Land-
fchapfchilder was. Gelyk ik ook niet van on-

zen Rbtterdammenaar DAVID de HAAN weet
te zeggen , als , dat ik uit dit volgende rym befluit

dat hy te Romen geweeft is;

Die uit bet Hollands lant

Naar Romen was gevlogen
,

Alwaar zyn groot verfiant

Werd yv'rig opgetogen.

Deze vind ik alle ten opzigt van hunnen ge-

boorte- en fterfdag ongemerkt , zoo dat 'er geen

jaartal aan te befpeuren is. Wy willen hen ook
ongemerkt laten deurgaan.

Het maakt my dikwils onluflig , als ik Schryvers

ontmoet, die meer dan een halve eeuw voor my,
en gevolglyk zoo veel nader aandenlevenstydder

zulken , welker bedryf zy voorgeven te befchry-

ven
,
geweeft zynde ,

egter daar niet van zeggen

dat 'er van gezeic moefl wezen. Ja 't fmart my
nu ik zoo laat aankom dat 'er veele zaken in de

vergetenheid geraakt zynde , ik gevolgelyk van de
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zelve, niet zoo fchryven kan als ik wel wilde. Ik

heb wel over meer als twintig jaren bedagt hoe

nodig het was , dat ymand eens de pen verfneed

om over die ftofFe te fchryven , en zedert my zei-

ven gevleid dat 'er wel ymand zou opkomen , die

zig het verlies der gedagtenifle van zoo vele bra-

ve Konftfchilders zoude ter harte nemen : maar
daar is niets van gekomen , als dat nu en dan deze

en gene , een ftukswyze verhandelinge van de zel-

ve in druk hebben gegeven in de Franfche taal

,

zulks wy 't ons moeten getrooften , en de Lezer

met ons, dat het met velen mager uitkomt.

Als by voorbeeld met

JUSTUS VAN EGMONT ,
geboren tot Leiden

in 't jaar 1602, die zoo veer in de Kond gevor-

derd is geweeft, dat de Koning van Vrankryk
Lowis de xiv daar een welgevallen in gehad , hem
een lange wyl aan zyn Hof gehouden, en met
lofFelyke gefchenken beloond heeft ; nogtans vind

men van hem niets geboekt, by wien hy de
Konft geleerd heeft, of wat behandelinge hy had-

de; maar alleen dat hyeen Hifloriefchilder was.

Dat waereldfche zaken in geftadige verande-

ringen beftaan , heb ik meer als eens gezegt. En
hoe de wifTelingen dé ganfche levens jaren van
den eenen menfch met tegenfpoeden aaneenfcha-

kelen ; en die van een ander in voorfpoed doen
uitloopen , zoo dat al -zyn tyd van het geluk zon-

der ebbe befpoelt word , heeft de bevindinge ons

ook meer als eens doen zien. 'T laatfl gezegde

zal door dit volgende levens verhaal beveftigt

worden.

PHILIPS DE CHAMPANJE werd geboren

te Bruffel in't jaar 1602. Zyne ouders waren

van
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van geringe geboorte, maar hadden veel ge]d>

en zyndeeen eenige Zoon hadden zy veel met hem
op. Zyn geneigthdd Jiep al vroeg op 't leereö

van de Schilderkonfl , 't geen zy hem inwilhg-

den, dog deden daar ontrent geen goede keur,

't geen hem dikwils van meefter deed veranderen ^

verdrietig maakte, en deed beOuiten zig buiten

eenig onderwys naar 't leven te oeffenen^ 't geen
wel gelukte*

Zyn borftbeeld vertoont zig aan d'overkant, tuf-

fchen de beelteniflen van J.v, Bronkhorjl en P.J, van

AJch , in de Plaat L. waar by zig een Academie beeld >

afgefchetfl op papier, nevens een pourtret doet zien.

Met zyn 19 jaar kwam hem het reizen in 't

hoofd; waarop hy befloot door Vrankryk naar

Italien te trekken , maar bleef eenigen tyd in

Vrankryk ten huize van een Duitfcher , een ge-

meen fchilder. Naderhand ging hy op zig zelf

wonen in het CoJIegie van Laon , waar Nikolaas Pou-

fyn toen een woning nam , en met Philips groote

vriendfchap onderhield. Chesne , een Schilder maar
een zottebol en windbuil , had aangenomen eenig

werk te fchilderen in het Paleis van Luxenburg,
en gebruikte daar toe deze twee jonge konftena-

ren. Champanje maakte het groot, en Poufyn

het kleen werk tot de cieraden van dat vertrek , en

zy verftonden elkander daar in. De Koningin nam
zeer groot genoegen in het werk, inzonderheid

dat tan Champanje van wegens des zelfs helder-

heid , in vergelyking van dat van Poufyn. Chesne

die hier door bemerkte dat hy zig uit het nefi (als

men zeit) geftooten had, en hem ligt geen ander

werk meer zoude worden aanbefteed, werd na-

yverig op Champanje, en veroorzaakte moeilyk-

heid. Maar Champanje die den vrede beminde
ont-

1
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ontging dit , en vertrok naar Bruflel , om zyn
Broeder te bezoeken. Wanneer hy eenigen tyd

daar geweefl hadde, werd hy andermaal voorne-

mens naar Italien te gaan, maar zyn reis niet door

Vrankryk maar door Duitfchlant te nemen : dog
eer hy zig op reis begeeft komt de Abt van St.

Ambrofius, Sur-Intendant des Bdtimens ^ tot Bruf-

fel, met berigt dat Chesne die hem hartig was,
^eftorven was , en verzoekt hem weder te komen
tot Parys.

Champanje was niet zoo haafl: te Parys

gekomen of hy wierd opzigter gemaakt over de
Konllkabinetten van de Koningin , met een inko-

men van 1200 gulden jaarlyks. Zy liet hem ook
eenige groote werken fchilderen , in de Kerk en
't Klooiler der Carmeliten , in welken tyd hy
ook trouwde met de Dochter van meergemelde
Chesne die veel geld hadde. Zie hoe de gevallen

zig van begin af aan fchikten tot zyn geluk? en
hoe fommigen in deze waereld altyd tegen ftroom

en wind moeten oproeijen ,
terwyl anderen ge-

makkelyk voor den wind zeilen.

De Kardinaal de Richelieu zogt hem door
anderen te lokken, uit den dienft der Koningin

,

met aanbiedinge dat hy zoo veel zoude eifTchen

als hy begeerde om voor hem te fchilderen , maar
hy floeg dit op een beleefde wyze af, en voegde
daar by: Dat hy dm Kardinaal (indien hy zulks

begeerde ) wel een fchilder zoude aanwyzen die hem
genoegen zoude geven , en verzogt vorder in zyn

gunft te mogen blyven. Dit antwoord by den Kar-
dinaal overgebragt , was oorzaak dat hy te meer-
der agtinge voor hem kreeg , om dat hy niet on-

trouw wilde wezen aan die hem wel beloonden,

en liet hem zyn afbeelding op verfcheiden wyzen
fchilderen.

L Deei.. Ü Hj



220 SCHOUBURGH DER
Hy was yverig en van een werkzamen aart 3

en heeft veel beroemde konftwcrken in dat Ko-
ninkryk gemaakt.

In 't Cabinet des fmgularitez d'Archite^ure ,

Peinture
,
Sculpture , & Graveure fcff . Par l'lo-

rent Ie Comte , /. D. p, 78. is een lyffc van al zyne

berugte werken , waar ontrent inzonderheid ge-

roemt word zeker ftuk, waar in Louys de xiii,

knielende voor een Mariabeeld , dat hy zyn Ryks-
kroon aanbied , verbeeld flaat. Dit ftuk had hy
gefchildert voorde Zilverwinkelhouders te Parys,en

\ is in de Kerk van Notre-Dame^ ofde Lieve Vrouwe
Kerk

,
opgehangen ; gelyk dezelve uit een oud ge-

bruik jaarlyks gehouden zyn te doen; waar toe zy
dan een der voornaamfte konftfchilders uitkeuren.

Welk konftftuk voor af op den Feefldag van
Maria , van den morgen tot den avond , voor de

Kerk re pronk hangt , om van allen befchouwd te

worden.

Monfr. Poncet Raadsheer in 't Hof der Jydes^

kwam hem eens op eenen zondag bezoeken om van

hem gefchildert te worden , maar hy weigerde zulks

te doen ( fchoon hy een groot man en byzonder

vriend van hem was ) ; om -dat hy zwarigheid

maakte van de Kerk'elyke beveelen , en het ge-

meen gebruik te overtreden , hoe gretig hy ook op
winll was.

In dien tyd werd de roem van C. Ie Brun , toen-

maals nog in Italien , door geheel Vrankryk ge-

trompet, en zyne aanhangers maakten zyne be-

kwaamheden nog veel grooter dan zy waren (ge-

lyk het gemeenlyk gaat als men iemant gunft be-

wyzen wil ) om hem tot Hoffchilder van den Jon-
gen Koning Louys den xiv in te dringen. Maar
Champanje kreunde zig daar niet aan. Hy
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had( aJs het fpreekwoord zeit) zyn Schaapjes op 't

droogs en florf in 't jaar 1674, oud 72 jaren.

Geen enkel , maar verfcheiden voorbeelden heb-

ben ons doen zien , dat het konftzaad in 't fbam-

bloed verfpreid, van d'een^ tot d'andere Eeuw
nieuwe kondbloeizels heeft voortgebragt.

De Boeken van 6'^«^/r^rr doorbladerende vind

ik in het 3. Boekdeel van zyn X^wtkb: 7tcate uie

op pag. 69. gemeld van eencn VAN AtlLST , die

niet alleen een hoogvlieger in de Schilderkonft,

maar ook een voornaam Bouwmeefler was; waarom
hy ook door den Magiftraat van Antwerpen werd
uitgekeurd om de Eerepoorten, naar zyn beftek^

te doen vervaardigen
,
tegens d'intrede van Filip-

pus den tweeden , Zoon van Karei den vyfden , int

den j are 1550. Van wien ook de Boeken

:

Sicilice ^ Magnce Grcec'ice Hlloria, ex antiquis

mmismatibus illufirata, (met Medaljes) en

De RomancB &f GrcBCcs ant'iquitatis inommentis

é prïfcis Nufjiismatibus erutis
,
per Hubertum

Goltzium Herbipolitanum Venlonianum
,

dvem Romanum
,

gelchreven zyn.

Deze VAN Aelst is de zelve dien K, v. Mander
Pieter Koek 'van Aelft noemt , en die overleden is

tot Antwerpen kort na den jare 1550. Wantzyne
naargelaten fchriften van de Bouwkunde werden in

den jare 1553 door zyn Weduwe Maayken FerJruJJi

in druk uitgegeven. Hy liet ook ^en Zoon na
P A u L ü s genosmt ^ die ook de Konll oeffende, en
getrouwd is geweeft , uit wien gelooft word (fchooü

xan Mflwif/* alleen van zyne Weduw meld, ea
P z zeit:
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2eit : Dat zy naderhand getrouwd is geweeft aan

Gillis van Koningsloo.) dat van Aelst in de be-

fchryving der Stad Delf op 't j iar 1602 aangete-

kent (thans het voorwerp voor onze pen ) zyn oor-

fpronk heeft.

EVCKT VAN AELST, is geboren te Delf in

't jaar 1602. Hy was een braaf fchilder in allerhan-

de foort van flilftaande leven , inzonderheid Fruit,

dat hy heel natuurlyk wilt te verbeelden , als me-
de yzere Harnaflen, Stormhoeden, en alle foort

van glanfige Metalen , die hy hunnen behoorly-

ken glans en weerfchyn naar vereifch wifl te geven.

Hy fhierf 1658. naarlatende tot naarvolger in de
Kond WILLEM van ARLST , Zoon van zyn
Broeder Jan van Aelft , Notaris te Delf, die deze

Konfl van zynen Oom zoo welgeleerd heeft, dat

hy nog jong zynde, hem te boven ging, ja zo-

danig in de Konfl: toenam, en het leven zo

natuurlyk wifl: na te bootfen, dat zyn pencèel-

werk geen fchildery, maar het leven zelf fcheen

te wezen. Hy heeft in zyn jeugt vier jaren in

Vrankryk en zeven jaren in Italien de Konfl: ge-

oeiFent , en in dien tyd by Kardinalen , Vorfl:en en
groote Heeren in aanzien geweefl:. In den jare

1656 weder in zyn Vaderland gekeerd, heeft hy
zig met 'er woon eerfl: te Delf, daar na tot Am-
fterdam begeven , alwaar zyne Konfl: by alle konfl:-

kenners hoog geagt is geworden, en tot. een

hoogen prys verkogt. Waar uit men klaarlyk

ziet , en daar uit befluit kan maken in 't algemeen

hoe alle konften en wetenfchappcn niet van eerften

af aan in hare volkomenheid zyn uitgevonden ;

maar dat de vinder , of anderen op dien grond

voortvarende trapswyze hebben ontdekt , en uit-

gevonden, 'tgeen daar aan ontbrak, om ze te

bren-
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brengen tot hare hoogfte volkomenheid. Willem ,

anders Güilhelmo, was een man (na dat hy in

Italien geweeft had) die een grootmoedigen inborft

bezat, en die niemant, inzonderheid als hy wac
boven zyn peil gedronken had

,
ontzag. 'T is

gebeurt, dat de Borgermeefter Maarzeveen met
hem gefchil kreeg , over d' eene of andere zaak

,

waar door zy in woorden kwamen.
VanAelst, die vooreen Borgermeefter van

Amfterdam niet wilde 't zeil flryken, in een zaak
daar hy meende regt in te hebben, ftoof op,
trok zyn boven rok open, en toonde op zyn
borfl den gouden penning, en keten die hy
van den Groothertog van Toskanen had gekre-

gen, zeggende : Gy zyt met een geldzak om uw
hals geboren, en dat is t al; maar dat ik hen, hen

ik door verdienjfe. Maar of hem die worft ( als het

ipreekwoord zeit) naderhand niet ofbrak ^ daar

twyfFelde zelf, die *t my verhaald heeft, niet aan.

Een man (zeit Grariaan) verlieft zyn agting door

een hardnekkige verdediging-^ want zulks is niet de

waarheid voorfpreken , maar eer zyn koppigheid ver-

toonen. En op een andere plaats. Zommige ver-

trouwen zig zoo zeer op hunne verdien/ten^ datze

ganfch geen zorg dragen^ om zig te doen bemin-

nen.

Schoon hy ( gelyk ik even gezegt heb ) een
grootmoedigen inborft bezat, nogtans trof hem
Venus zoon met zyn vlammende fchicht , zooda-

nig dat hy verilingerde aan zyn dienftmeit , dat

een dikke mofFekop was, de zelve trouwde, en
drie fchoone kinderen by haar teelde. In dien tyd

woonde hy op de Princegraft, by het Waale
Weeshuis daarhy ookgeftorven is, in't jaar 1679:
Maar het jaar zyner geboorte heb ik niet kon-

P3 nen
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lien te weten komen , en heb daarom zyn ievensbe-!

dryf aan dat van zyne tyd- en konftgenooten ge^

fchakelt.

Jan Fos maakte op een zyner voornaamfte

bloemtafereelen dit volgende vaersje;

Hier komt de lieve Lent by wintertyd verfchynen, .

* Natuur , die al wie mac^U door haar penceel ver^

dooft ,

Begint , nu zy dit ziet , van enk'lenfpyt te kwynen.

Aurora , leg uw pruik vol roozen van uw hooft

:

Jlier grosijen roozen die uw hulfel overtreffen.

Zoo word vanAelst, door Konft , de waerM
door beroemt,

'fVie and'ren overwint behoord men te verheffen.

Zyn hand , vol geefien , heeft het blad van dit gs-

bloemt

Befchildert met een glans , die nimmer zal verjlenfen.

Het loof dat heet en koud verduurt zal eeuwig

fiaan.

yrouwVenus zou haar krans om dit gewafch verwens-

fen;

Om
,
alszy hoogtyd houd, te pronken met de bladn;

Of als zy 't hart van Mars aanminnig komt bejiryen^

'T cieraad der FroMvoen is de lyfi der Schilderyen.

Zyn Weduwe vertrok na zyn dood met de

kinderen (dit was in 't jaar 1680) naar haar land,

waar een Brouwer verlokt op de harde Ryksdaal-

ders die zy mee gebragt had , haar trouwde. Maar
*t leed niet lang of een droevig ongeluk trof den

oudflen van de kinderen, zynde een welgemaakte
jongen , want hy viel in dpn Brouwketel en ver^^

byande.

Do
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De bevindinge heeft den Landman doen zien

dat de groeibaarheid niet alleen van de gefteltheid

der zaden , maar byzonder van een wel doorbouw-

den en gemeften grond afhangt.

De jeugt die zig tot d'oeffening der Konfl begeeft

by een Akker geleken , en de leerleflen van haar

onderwyzer by het zaad , zullen wy zien dat zy beide

meer of min van een zeiven goeden aart moeten
wezen. Want zoo die grond niet is doorbouwd met
oordeel ; en doormeft met vernuft, yver,en leerzugt,

is 'er weinig hoop van eenen ryken oegft temaai-

jen. In tegendeel als die grond goed is
,
gaat de

verwagting zeker zelfs buiten verwagting. Dit is

gebleken aan JAN van BRONKHORST , die

door yver, aangeboren leerzugt , en aangewende
opmerkinge (fchoon hy maar een gering zaad van
onderwyzingen in den akker van zyn begeerte

ontfangen had) dat zaad zoo wel heeft gebroed

,

dat 'er van hem word getuigt, dat, al mogt
iemanthet geluk gebeuren van het doorluchtigfle

verfland , en den grootflen meefler in de Konfl
tot zyn onderwyzer te hebben, zoo kondehyniet
beter in de uiterfte wetenfchappen van de Konfl
ervaren wezen.

Elf jaren was hy pas oud als hy hefteed wierd

by een Glasfchryver geheeten Jan Verburgh , om de
grondbeginzelen der Teekenkonfh te ieeren , al-

waar hy een en een half jaar zig met grooten yver

en naarfligheid heeft geoeffent , en daar na nog
by twee andere gemeene Glasfchilders , zoo lang

tot dat hy in 't jaar 1620 luft kreeg om een reis

naar Vrankryk te doen , om daar zyn Konfl ver-

der voort te zetten , dus nam hy de reis over Bra-

band , maar werd door zeker toeval in den voort-

P 4 gang
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gang gefluit; want tot Atrecht kwam hy geval*

Jig by eenen Pceter Mathys konftig Glasfchilder

,

daarhy zig ophield ontrent een en een halfjaar,

in welken tyd hy gelcgentheid had om veel fraaije

werken te helpen maken. Van daar trokhy naat

Parys , daar hy een heel bekwaam mcefter in 't

Glasfchryven ,
Ctozwgenaamt, aantrof, daarhy

eenigen tyd bleef en toen weer naar zyn geboor-

teflad geraakte , alwaar hy als meefter indicKonft
•de zelve met vlyt en yver voortzette; nogtans

altyd by zig zeiven onvcrgenocgt, wyl dit doen
hem te gering fcheen te wezen. Dit was de reg-

te flypfheen om zyn brein te fcherpen tot grooter

ondernemingen ; te meer werd dit voornemen in

hem opgewakkert, toen hy gelegenheid had van
met Kornelis Poelenburg om te gaan , en hem te

zien fchilderen , welke aangename en bevallige

handelinge zyn gemoet zoodanig trok dat hy on-

veranderlyk by zig zeiven befloot, tot het fchil-

deren in Olyverfover te gaan, en op de handeling

van Poelenburg zig te zetten. Dog dit fleurde

nog al een tyd lang , zelfs na dat Poelenburg al

was naar Engeland getrokken. In 't jaar 1637.
heeft hy het Glasfchilderen nog al gehanteerd

,

dog in het jaar 1639 ontfloeg hy zig geheel daar

van ,
yverende dagelyks zonder onderwys , en

bragt het zoo ver dat de tyd zyn roem niet ligt

zal afmaaijen. Hy was geboren t'Utrecht in 't

jaar 1603.
De nieuwe Kerk tot Amfterdam pronkt nog

heden neffens het Koor met drie van zyne konflig

befchilderde kerkglazen. Men ziet daar in ver-

beeld hoe de Vrede den Oorlogsgod Mars boeid

,

en kluiilert , en den Kryg en zynen aanhang ver-

treed» Hoe de welvaart van zee en land bloeid

,

als
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als de met üangen geparuikte Twiffc verbannen

word. Zy word vertoond door den Overvloetshóo-

ren , die allerhande flag van uitheemfche Koopman*
fchappen uitgeeft ; gelyk ook door de Boeken te

kennen wo^d gegeven , dat geleerrheid , konften en
wetenfchappen , in tyden van vrede 't fchoonfle

bloeijen. En op de deuren van het Orgel zietmen

door zyn konftpenceel met olyverf verbeeld , de
Triumf van David over den verflagen Goliat : de
zalving van Saul tot Koning, en hoe hy van zyn
troon David voor hem fpelende aan zyn fpeer

meende te fpitten.

Zyn Beeltenis kan men befchouwen in de Plaat

L boven aan daar zig nevens aan een befchildert

kerkglas vertoont.

In dit zelve jaar 1603 kwam NICOLAES
KNUFTER te Leipfig ter waereld. Hy, als

van natuur tot de Konft geboren , deed van der

jeugt aan in fle van zyn fchoolleffen te leeren niet

anders als zyn boeken met beekjes, en beesjes

bekladden. Waar over hy dikwerf van zynmee-
fler gehekelt en gekaftyd werd. Dog alles te ver-

geefs; want wierd hem papier en inkt onthou-

den
,
hy bediende zig van houtkool en betekende

de wanden zoo hoog als hy ze bereiken kon:
Daar over hy van de huismeid dikwils heel onzagc

gehandeld werd. Zyn Vader ziende dat alles wat hy
aanwende zyn drift niet flSiten konde

,
dagt in 't

eerft nog dat dit ontflond , om dat hy geen ge-

neigtheid hadde tot het leeren van talen. Dus be-

dagt hy alle ambagten die hy konde, fchreef die

op een blad papier, en leide dit zyn Zoon voor,

zeggende
, hy konde een van alle verkiezen wat hy

wilde,dog hy verkoos niet anders dan 't fchilderen te

leeren. Maar dit moet ik nog vooraf zeggen

;

P 5 dat
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dat ook wel de voorname reden , waarom de meid
over het begruizen der muuren hem zoo hard viel

,

was : dat hy zyne Beelden zoo Paradysagtig na*

tULirlyk met kool overal door 't huis op de wan-

den affchetfte, dat zy al zoo wel als Eva konde

zien datze naakt waren. Gelyk hy onder andere

ook heel geeflig had argefchetfl , daar UI ifles naakt

by Nauficae komt
,
gevolgt naar de befchryving

van Homerus, Zyn Vader befteede hem- dan ge-

volgelyk by eenen fchilder genaamt Emanuel Ny-

Jen , daar hy twee jaren by woonde ; maar daar

viel het niet tot zyn voordeel uit
,
terwyl hy in fteê

van hem de Konft te leeren hem voor knegt ge-

bruikte om zyn mantel agter hem te dragen wan-
neer hy uitging. Dit hem tegen de borft zynde
liep hy weg , en kwam tot Maagdenburg daar hy ee-

nigen tyd zyn kofl won met penceelen te maken
voor fchilders , dog daar hy weder afraakte , en

zig begaf by een kladder , daar hy by bleef tot het

jaar 1630, wanneer hy tot Utrecht kwam, en
gelegentheid aan de hand kreeg , om zyn grooten

yver en zugt die hy tot de Konft hadde aan Abra-

ham Bloemaart te kennen te geven , die ziende zyn
natuurlyke drift, en hoe veer hy reeds meer door

zyn leerluft als grondig onderwys gevordert was,

hem een plaats in zyn huis fchikte, alwaar hy door

goed onderwys en naarftigheid in korten tyd zoo

veer kwam dat hy op eigen wieken konde dry-

ven , ja zoo hooge vlugt in de Konft maakte

dat hy d'eer gehad heeft van voor den Ko-
ning van Denemarken te fchilderen drieftukken ;

vertoonende veldflagen , waar in des zelfs voorza-

ten d*overwinninge bevogten hadden. Waar, of

wanneer hy geftorven is , heb ik niet konnen na-

fpooren,

In
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In dit zelve jaar 1603 is tot Antwerpen gebo-

ren JOHANi\iS COSSIERS een man daar de
Brabanders veel van roemen , inzonderheid om een

konftftuk dat te Mechelen in de Kerk van het

groot Begynhof hangt , 't geen alleen genoeg is

om zyn roem te trompetten , zoo veer als 'er fchil-

derkonllminnaars gevonden worden, Hy is na dat

hy vele Hoven bezogt, en overal blyken van zyn
konftpenceel gelaten heeft geftorven. Dat 's ze-^

ker, maar in wat jaar weet ik niet.

Dit jaar 1603 vrugtbaar in konfloeffenaars te

teelen bragt ook voort den gedagteniswaardigen

SIMONdeVOS. Deze was een man die

zig op de fondamenten van de Konft grondig ver-

ftond, en daar van met oordeel bedient heeft,

Zyneflukken in Braband inzonderheid bekent, ge-

tuigen wat vermogen zyn penceel heeft gehad.

Van JOAN BYLERT, hunnen tydgenoot

geboren te Utrecht , weten wy niet veel te zeg-»

gen, als dat hy, naar hen ons heeft toegefche-

nen, eerfl van een los en ongebonden leven is ge-

weeft , en naderhand een afkeer daar van gekregen

hebbende
,
zig tot de oeffeninge der fchilderkonft

begeven , een gelukkigen voortgang daar in ge-

maakt, en in die keurwiffeling roem behaald

heeft.

Eer wy ditjaar 1 603 eindigen moeten wy ook ge-

dagtig wezen den Delfzen Konftfchilder PIETER
JANZE VAN ASCH, Deze was een braaf land-

fchapfchilder , inzonderheid in 't klein. Men ziet

maar zelden van zyne penceelwerken , om dat hy
niet veel gemaakt heeft : wy 1 hy op een andere wys
(om zyn ouden Vader en Moeder te bezorgen) zyn
tyd heeft moeten hefteden ; maar 't geen datm'er

T^n ziet is goed. Hy was deugdzaam en vroom van
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leven , en bereikte eene hoogen ouderdom. Want
dekonftfchilder Johannes Verkolje, geboren 1650,
nog omgang met hém gehad , en ook zyn beel-

tenis in koper gebragt heeft, die wy (geen ander

voorhanden zynde) gevolgt hebben. Zyflaat onder

aan in de Plaat L nevens een tafereeltje waar op
een landfchapje gefchetft Haat.

Na hem volgt

KRISTIAEN VAN KOUWENBERCH gebo-
ren te Delf op den 8 van Herfflmaand 1604. Hy
heeft tot Leermeefter in de Kond gehad 'Johan van
NeSy is daar naa gereid naar Italien , van waar hy,
byzonderinde Konfh gevordert, wedergekeerd is

in zyne geboorteflad Delf. Daar heeft hy vele

konddukken zoo Hidorien als naakte Beelden le-

vensgroot geichildert en daar door veel roem be-

haald. Behalven op andere plaatfen zietmen ook
van zyne penceelkond in de Princelyke ludhuizen

Ryswyk , en t'huis in 't Bofch. Daar na ging hy
zyn Fortuin volgende te Keulen wonen , alwaar

hy overleden is den 4 van Hooimaand 16Ö7. On-
der zyne dad- ,

tyd- en kondgenooten worden op-

geteld :

Leonard Brmner, Pieter van Jfch, Jdriaan

van Linjchoten^ Hans Jordaans^ Kornelis de Man^
en Johannes Vermeer.

Deze alle waren, als Dirk van Bleiswyk Evertz

in 't jaar 1 667 zyn Boek , de befchryving van Delf
eindigde, nog in leven.

Nu eifcht ook eene plaats

DANIËL VAN HEIL geboren te Bruflel

in 't jaar 1604. Gelyk dezes geboortedad met
die van den voorgaanden in tudchendand verfchil-

de , zoo verfcheelden zy nog meer in de verkiezinge

van hun penceelwerk. Want de voorgaande fcheen

tot
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tot verlufliginge van 't gezigt, deze op een ont-

roeringe in de ziel der aanfchouwers toe te leggen.

Wanthyfchilderdemeeft Brandftigtingen en dier-

gelyke voorwerpen dieyflelyk zynom aan te zien.

Nochtans('t geen tot zyn lofgetuigt word)was al-

les zoonatuurlyk dat 'er niets als de hette aan ont-

brak. Onder zyne voorname Hukken worden geteld

de ondergang van Sodomen Gomora met degan-
fche landftreke, door een vuur uit den Hemel &c. en

het verbranden van Troje 5 daar men ziet, hoe,

Toen Sinons toorts de Jlad verdelgde door haar

vlam

De Koning Priam lag voor 't oog van zyne maagen^

Geharnaft op den grond door Pyrrhus zwaart ver-

Jlagen;

Daar Hekuba den val van haar heii'oemden fiam
Betreurde

,
op V bloedig lyk van haar' gemaalgezegen;

Of daar Eneas torfi Anchifes op zyn fchouders,

En geeft Askaan de hand in 't midden van 't gekerm;

teekenen die diergelyke Hiflorifche verbeeldingen

kenbaar maken.
Wy hadden byna vergeten den braven Dor-

drechtfe konftfchilder JAKOB GERRETZE
KUIP, wiens penceelkonfh al vroeg de konfl-

minnende bekoord heeft, te gedenken ; maar wier-

den hem indagtig als wy zyn Zoon Albert Kuip
ten Toneel zoude voeren. Hy fchilderden Osjes,

Koetjes
, Schaapjes enz. De verfchieten agter de

zelve waren meefl: land- en watergezigten die zig

om en by Dord doen zien , welke hy tot zyn gebruik

naar 't leven afgeteekent heeft, en zyn wyze van
fchilderen was helder gloeijend eu fmeltende.

Deze
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Deze Jakob Gerretze Kuip, Dor*

tenaar, leerling van Abr, Bloemaart Izak van
Hasselt, Ko'rn, Tegelberg beide

landfchapfchilders , en Jaciues GRiEFj an*

ders Klaau , die flil leven Ichilderde , waren
de hoofden of aanleiders welke in den jare 1642
het konftgenootfchap van Sc. Lukas te Dor-
drecht hebben opgeregt , na dat zy uit het Gild

,

genoemt het Gild van de vyf Neringen (volgens

beding als in de A6i:e van fcheiding flaat uitge-

drukt) waren uitgegaan. Maar eer ikeenigeby-

zonderheden (om den Lezer berigt te geven van
't geen van tyd tot tyd , rakende de Konftfchil-

ders is voorgevallen ) voortbreng , zal voor af dien-

ftig wezen aan te wyzen hoe de Konüfchilders in

St. Lucas Gild, en andere Ambagtgilden zyn be-

trokken: van wien de naam van Sc. Lucas Gildj

zyn afkomfl: heeft ; en hoe de Schilders in ver-

fcheiden fleden uit die Gildens uirgegaan , Broe-

derfchappen hebben opgeregt , welke befton-

den uit enkele Konftenaars , en Konfllievenden.

Hoedanig oulings de Konflfchilders en hunne
werken by de grootflen van de waereld zyn geagt

geweeft , hebben vele fchryvers breedwydig ge-

meld ; het geen den leer- en weetlufligen is bekend

:

dus zal 't niet nodig wezen uit de twylFelagtige

oudheid menigte van voorbeelden op te delven ,

maar wy zullen alleen van de zelve, en van later

tyden zoo veel ontleenen , als tot aanleiding van
ons oogmerk dient.

Leonardda Vency, was van wegen zyne Konfl
zoodanig by den Koning van Vrankryk geagt,

dat deze Vorft verfcheidenmalen , hem , 'daar hy op
zyn ziekbed lag, kwam bezoeken, en handrei-

king aanbood, zulks, hy ook eindelyk in 'sKo-
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nings armen den geeft gaf. Zie K. van Mander

p. 57.

Den moord van Polidoor heeft de Raad van

Romen zoo euvel opgeilomen , dat den Moorder

zoo zwaren ftraf wierd aangedaan , als of hy eenen

van den Raad om 't leven had gebragt. Dit merkt

Philips Angels in zyn lof der Schilderkonft aan op

p. 22. en voegt daar by, dat de Venetianen nog
in later eeuwen , zig door de Konft zoo vereerd

agten dat zy aan brave meeftersjaarlyks 300 kroo-

nen ten gefchenk gaven, op dat zy die binnen

hunne muuren mogten behouden. En hoe meer
men in d'oiidheid te rug treed , hoe meer men zal

ontdekken de groote agtinge die men voor de

Konft en Konftenaars over hadde. 'T waaren
Apeiles en Praxiteles die het geluk alleen hadden

,

dat de grootfte waereldvorft hunne Konft beminde;

waar op zeker Dichter zinfpelende , zeit :

Apeiles mrd^ uit veet ^ alleen gefield ^

Te Jphilderen den grooten Alexander

;

Praxiteles , bad oorlof, en geen ander ,

Een marmer beeld te fnyden naar dien Held,

D'eerftgemelde fchilderde daar nevens voor den
Vorft een naakte Venus, Jnadyomene, zeitPlinius

dat is , vers uit Zee opkomende : waar toe hem de
fchoone Campaspe , Alexanders byzit , tot een le-

vendig model om naar te fchilderen vergund werd.

Maar wat gebeurt 'er ? De ontvlamde drift, hoe zeer

hy ze tragte te bedekken was niet zoo te ontvein-

zen,ofhetwierd van Alexander bemerkt. Die ziende

zyne grootmoedigheid hier door ter proef gefteld

,

befluit , daar hy tot dus veer de waereld bedwon-
gen had, ook zyn neiginge te bedwingen. Hy ftapt
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van zyn lieve Campaspe af, en fchenkt dié aan
Apelles.

Gemelde Plinius fnerkt ook aan , hoe na dien

tyd een Grieks Vorft, wanende de Konft hier

door in eere en aanzien te houden , door een wet

gebood dat niemant de Konft van fchilderenver-

mogt te leeren , of de zelve te oefFenen , ten zy

hy edel geboren was» En uit een even zo na-

deelig begryp , voor de Konft was't , dat 'er zulk

een hooge prys gefteld wierd , voor die dezelve

begeerden te leeren. Want hier door werden be-

kwame geeften , en de fchranderfte vernuften

,

om dat zy van een flegte geboorte waren
, gefmoorc

en tot den ploeg gebruikt : daar en tegen vernuf-

teloozen als zy flegs van groote geboorte waren

,

tot het penceel opgebragt : 't geen een
merkelyk verval in de Konft veroorzaakte, tot

dat Keizer Maximiliaan deze konftbreuk heelde
,

by zeker voorval verklarende , dat hy van honderd
Boeren wel honderd Edellieden , maar van honderd
Edellieden geen een goed fchilder maken konde.

Dezelve Vorft heeft met eendeKonftenaars in 't

algemeen geadelt; daar hun verkregen blazoen

(zynde drie zilverefchilden opeen blaau veld) nog
de gedagtenis van draagt. /C v. Mander meld
van dit voorval in 't leven van Albert Durer

, op
pag. 131. Als ook een diergelyk in 't leven

van Hans Holbeen p. 143. Edog hoe dit ge-

melde wapen aan den naam van St. Lucas wapen
komt, ftaat t' onderzoeken.

De fchryvers diefomwylen hun werk hebben ge-

maakt van de oudtydfe veranderingen , zoo Ker-

kelykeals Waereldlyke, te doorfnuffelen , hebben

aangemerkt ; wanneer deze Landen , in magt

van Menfchen en Steden aangegroeit,de Roomfche
Gods.
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Godsdienfl, en het waereldlyk bellier ge^etelc

was, dacmen toen voorde Ambagt- en Hantwerk-

lieden Gilden of Broederfchappen heettopger-gt,

dezelve met voordeelcn en vourrcgten begiftigt

,

en dezen of genen Heilig tot patroon of befcherm-

engel toegevoegt : als by voorbeeld het Timmer-
luiden Gild aan St. Jofeph: de Smits aan St Elooi:

de Schoenmakers aan St. Krifpyn : de Kleermakers

aan St. Joan den Dooper ; de schilders aan Sc. (.u^

cas , en zoo voort ; welke in de Kerke een byzonder
Kapel en Altaar hadden: en aan welke zy op
zekere tyden Kerkdienfl pleegden en ofFcrhanden

deden , van waar de fpreekwyze : St. Lucas tnaet

op zyn oud kleed een nieuwe lap hebben oorfpronkelyk

is. Dus ook verfcheidene andere Broederfchap-

pen, als van St. Huibregt, die de vrye Jacht ten

voorregt hadden, en diergclyke meer, welke
zekere wyze van Godsdienfhige plechtigheden^

d'een meer d'andermin, volgens de inftelling,ver-^

pligt was aan zynen patroon of patronelTe ; als by
voorbeeldde Konfraterniteit, of Maria's Broeder-

fchap, welke volgens de inftellinge verpligr. was
op de Feefldagen van Maria MifTen te laten doen

,

en gebeden voor de afgeftorvene Broederen op
gezette tyden : 't welk zy, als de Stad 'sHertogen-

bofch aan de Heeren Staten 1629 over ging , ia

ile Kapitulatie bedongen onverhindert te mogen
onderhouden

;
gelyk het ook zoo gebleven is , uit-

gezondert dat zulks in 't verborgen , om geene er-

gernifle te geven, gefchiede^ tot den jare 1642 ^

wanneer het meeflendeel uitgeftorven was, laten-

de fommigen die van den Hervormden Godsdienfl:

waren zig daar by infchryven, 't welk van de
Heeren Predikanten in dien tyd euvel opgenomen
werd, die'daar ClaJJicale handelingen overbeleid-

L Deel, den
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den in verfcheide fleden , en opflellen maakten,
die zy aan de Univerjiteiten afvaardigden. De Pre-

dikanten op het ClaJJis te Gornichem vergadertin

Juni 1643. waren de eerflen die dit werk ter hand

namen , en hunne voorflellingen en vragen daar

omtrent den Profeflbren te Leiden in fchrift toe-

zonden. Jakobus I rigland, en Fredrik Spanheim
waren toenmaals hoogJeeraren in de Godgeleerd-

heid. Dien 't lufh kan het Boekje , Oordeel mn
vcrfcheiden Leeraars enz, over de Mariaanfche

Broederfchap y door een liefhebber der waarheid^ enz,

gedrukt 1Ó45, nazien: terwyl wy reeds te verre

van 't fpoor geweken, te rug flappen moeten,
tot dien tyd , waar in Keizer Karei de V. deze

landen beftierde, om te zeggen dathyfonlmige
fteden met voorregten heefc begiftigt ; als ook de
Gilden der zelve, bevoordeelt met zeker regt

,

waar door zy al 't geen hunnen handel en hante-

ringen hinderlyk en naadeelig was, buiten defte-

den hielden : zulks , die deszelfs voordeelen wil-

den deelagcig zyn
,

genootzaakt wierden , het

Borger- en Gilderecht dier fteden met geld te koo-

pen.

Nu was het by vele van de Konftfchilders dies

tyds in gebruik gekomen , dat zy openbare win-

kels, en verkoopdagen van Schilderyen hielden,

en dus zig , om hun voordeel te bejagen , met het

voorregt van een Gild dekten. Maar als met'er

tyd het Glasfchilderen geheel ten onbruik wierd,

in enkel Glazemaken verkeerde , en doordefleg-

te tyden gemeene Konftfchilders mede tot den kiad-

pot vervielen , en het getal der Groffchilders hiel-

pen vermeerderen; en dus het Giidebroederfchap

meeft in ambagtsgezellen beftond ; hebben de

KonftoefFenaars daar wac tegens aan gezien , als

waar
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waar het der Edele Konft oneer aangedaan

^ otx^

der ambagtslieden geteld te worden. Waarom zy

dan gelegentheid zogten om die Broederfciiap te

ontgaan, en eeti Konlraterniteit van enkele Konfl:-

oelFenenden op te regten. Ook heeft men in fommi-

ge fteden de konfllievenden daar mede onder be-

trokken; het welk die van Dordrecht in den jare

164.1 werkflel lig maakten, door een verzoekfchrift

het geen zy aan de Eedele Heeren Borgermeefte-

ren en Schepenen dier Stad prefenteerden , die hun
die fcheiding van den Gilde der Glazemakers ^ op
eenige voorwaarden niet alleen hebben ingewilligt

,

maar den Konflfchilderen ten voordeel door een
J^e , ondertekent M. Berk , in den X Jrtykeï

vergunt en toegeftaan : Dat niemant vermogt met
eenige Schilderyen langs de Jtraat te hopen , om dié

langs de deuren te veilen S'c, XI. Dat niemand
mn buiten in komende vermogt eenige openbare ver-

koopingen van Schilderyen aan te regten enz. En ia

eene nader verklaring van dezen XI Art. verleenÊ

1643. Dat niemand wie hy zy van buiten ofte van
binnen , onder wat voorwendzel het zelve ook zoudé

mogen 'vóezen , op geenerhande wyzen eenige verkoo»

pingen van Schilderyen zal vermogen te houden y

als alleen die van het Konfigenootfchap van St, Lu-
cas , gezeit de Fynfchilders ^ enz.

Dit fpoor hebben de Konftfchilders in verfchei-

de Hollandfche fteden gevolgt.

Die van 'sGravenhage , als my uit de aanteke-

ning , die daar van gehouden is , is gebleken , kwa-
men in den jare 1656 op den 15 van Sprokkel-
maand by den anderen , om over de wyze van fchei-

ding te beramen , en een verzoekfchrift diesaan-

gaande te prefenteren aan den Raad dier plaats t

&ü waren de verzoekers 48 in getal, en onder

Q 2 dezö
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deze Dirk VANDER Lis, toen Regerende Schepen.

In 't zelve jaar wierdhun verzoek van fcheiding

uit het Gild van Glazemakers , Stoelemakers en
Boekbinders toegeilaan , en eerfl: het bovenfte der

Boterwaag, naderhand vier vertrekken boven de

Korenmarkt tot hun vry gebruik gegeven. Het
grootfle vertrek dient totdeverkooping van Schil-

deryen, die uit fterfhuizen, ofanderzins voorvallen

,

waar van de konfraterfchap zyn voordeelen trekt.

De zoldering van deze zaal , van onder te zien , is

verdeelt in vier hoekllukken met een ovaal in 't mid-

den, alle met beeldwerk konflig befchildert. Het
eerfte hoekfhuk door Theod. vander Schuur
gefchildert , verbeeld de drie hoofdkoleuren. Het
tweede door Daniël Mytens , daar de Deugt de

Hiftorien op den rug van de Faam fchryft, die

door haar worden uitgebazuint. Het derde door

AuG. Terwesten, waarindePerfpeétief, Door-
zigtkunde en Architeólure , of Bouwkonftzig ver-

toond.Het vierde door Robb. du Val waar in de Jf-
tronofnie of Starrekunde , en Geometrie o(McQtkonil

gezien word. Het middelvak , door Will. Dou-
Dyns befchildert , vertoond de Haagfe ftedemaagt

,

onder welker befcherming zig de Schilderkonfl

,

Beeldhouwery
,

Glasfchildery en Graveerkonfl

,

aanbieden. Hier nevens aan zietmen Pallas verzeld

met de Konitliefde, de Groffchilders' met ladder

en kladpot : De Boekbinders met fchroefen pers

,

en de Stoelmakers met hun gereedfchap, in yver

ten konfthemel uitbonzen. En in het fchoorfteen-

ftuk door Matt. Terwesten gefchildert , ziet

men de jeugt door Merkuur opleiden , tot de

konftfchool , aangefpoort door roem en beloning.

Het tweede vertrek dient tot hun vergader-

plaats, en pronkt met een glazekas vol Konll:-

boe-
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boeken met vergulde banden

, by 'c afflerven van

dezen en genen tot hun gedagtenis aan de Konft-

kamer vereert, als ook in twee lyften, de Lyk-

vaarzen ,
op d'uitvaart der berugte Konftfchilders

DanieJ Mytens, voorgevallen op den 19 van

Herfftmaand 1 688^ en WillemDoudyns,'t eene door

J.
Sterrenberg , 't ander door Silvius ,

berymt.

Het derde vertrek tot de gemeene Tekenplaats

of Academie opgQYQgt in den jare 1682. Het vierde

vertrek dient tot gebruik van den knegt van 'c

Konltgenootfchap.

Haarlem , een der oudfle Steden van Holland

,

heeft al vroeg een bloeijende Konflfchool , en tal-

ryk Konflgenootfchap binnen zyn ringmuur ge-

zien. Maar om niet alles op te halen , uit vreeze

dat het den Lezer verdrieten mogt, zal ik

maar alleen van het Konflgenootfchap der Ant-
werpfe Schilders iets melden : eerft om dat hun
Konflgenootfchap vroeger in tyd is begonnen , dan
een der Konflgenootfchappen van Nederland : ten

tweede dat ook geen der zelve met zulke voordee-

len is begunftigt , dan dat van Antwerpen. Inzon-

derheid heb ik de gedagtenis daar van willen

ververfchen
; op dat alle Stedebeftierders door dit

lofFelyke voorbeeld gefpoort mogten worden , om
dergelyke hulpmiddelen tot opbouw der Konfl:

,

en roem der Steden aan de zelve te fchenken.

Ik vind in het Memoriaal van de Schil-

ders kamer tot Antwerpen geboekt , dat dêzelve

begin genomen heeft met het jaar 1450, err dat

1454 de Konflfchilders zig tot een voegden en een
Konflgenootfchap aanvingen, waar van Joan
Snellaert en Joan Schuermaekek.
de eerfle Regenten of Overluiden waren. Sedert

welken tyd de Konfl daar met grooten luifler ge-

bloeit heeft ^ gelyk het Konflgenootfchap ook (op

q^3 dat;
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dat de Kond zig meer en meer voortzetten zoude)

een Academie y of ocffenplaats om naar 't naakte

leven te tcekenen , heeft opgeregt in den jare 1664.

en in den jare 1695 een pleiiter-y^ri?^^//^/^ waar toe

zy de keurlyklle afgietfels der geagtfte Antiken

hebben opgezogt. Welke Academiën of konftfcho-

len vergroot en verbeterd zyn in den jare 1694 en

1695 zedert welken tyd dezelve kamer pronkt met
het marmere Borflbeeld van den Hertog van Reije-

ren , toen Gouverneur van de Spaan fche Neder-
landen en groot beminnaar van Konllcn , inzon-

derheid de Schilderkonll:, als ook een yverig

voorrplanter dier oeffening.

Het geld tot onderhoud van gemelde twee
Academiën en verdere kollen die daar op loopen

,

word gevonden uit 12 vrybrieven door de Gou-
verneurs uit order van den Koning van Spanjen
aan het Konftgenootfchap vergunt, om de gemel-

de kollen tot opbouw der Konlt goed te maken.
YJer der zelve word waardig gefchat 800 gul-

den meer of min, na die Ichaars te bekomen zyn,

en zy worden van het konflgenootfchap verkogt

aan gegoede Borgers ; om van alle Borgerbeam-
tingen, diekoftbaar en lallig vallen, vry te zyn
voor hun leven : als Gildemeeiler- , Kerkmeeller-

,

Wykmeeller-
, Vaandrig- en mindere Officier-

fchappen van de Borgerwagt. Welke vrybrie-

ven , de bevoordeelden overleden zvnde , ilraks

weder vervallen aan het konllgenootlchap dat de-

zelx^e weder op nieuws aan anderen verkoopt, en

tot onderhoud der konftfchole zig van die pen-*

ningen bedient.

De twee laatlle der gemelde vrybrieven zyn hun
door gunll der Keurvorft van Beyeren bezorgt,

v/anneer zy hem tot Prote^cor van de Konlt, en

het
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het konftgenootfchap inwyden. Dit gefchiede

op den 2 van Sprokkelmaand 1693. Defchilders-

kamer was rykelyk behangen met penceelkonll

van uitmuntende Meefters , en de Heer Jan Bab-

tift Gryns oud Borgermeefter , en hoofdman der

konftkamers, en Dekens haalde den Vorft op, geligt

door menigte flambouwen , tot de konftzaal , daar

een tafel met koflelyke fpyze flont aangeregt om
zyne Doorl. te onthalen. Waarby zig allerhande

konflig fnarenfpel deed hooren, en naar het ein-

digen opende zig een Toneel, daar zig de Ant-

werpfche Steedemaagt treurig leunende op een

waterkruik (verbeeldende de «S^;/?^/^/^) op vertoon-

de. Straks verfcheen Apol die haar naderende dus

aanfprak : Hoe leid de Siedemaagt zoo treurig ?

wat reden zyn Vr die u de zilte tranen langs de

bleeke wangen doen rollen ? gryp moet ; de Goden zyn

door uw klagten bewogen, Als ik in het morgen-

krieken ( vervolgde de Zonnegod ) myn hengflen uit

het pekel opmende
,
zag ik een Held uit het huis van

Oofienryk tot u naderen ; om u in zyne befcher-

minge te nemen ^ waar door de Konfien weder als

voorheen in vollen luifter zullen bloeijen enz. Ook
kwam een Beeldhouwer en Schilder op het To-
neel. Deze met een befchildert doek, daar de

belegering van Belgrado op afgebeeld ftond , en
boven dezelve de Faam, die des Vorflen roem
trompette: 't welk ook de voorname toeleg van
dit fpelis, 't geen ook B. Ogler huisvrouw van

GuiL KerricxéiQ hetzelve berymt heeft, te kennen
geeft. En zeker dit fpel verdient dat men 't pryze,

te meer wyl het in zoo korten tydopgeflagen is.

Q.4
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T^xretr.üal 'iitr en t-ivititig uurcn^

Tujjlhtn dag en lujjlhtn nagty

Heef: dtt op t Toneel gebragt.

Maar het geciligllin \ Ipel was dit, dat gemelde

Kerhcx het horiVoecld van den \'orllnaar een ge-

fciiildtrt afbeeldlel in marmer gemaakt had, zon-

der dat dc Voril daar iets vanwill:, en hetzelve

niet pleiller overcogen, werd ais of *teen ruwe
blok ileen waar , op het Toneel gebragt. De
beeldhouwer die onder 't fpel ibmtyds den Keur-

vorll aanzag , als wilde hy ivn beekenis in marmer
uithouwen, gaf Ibmwyl een Ilag met den hamer
op net zelve, waar door dan eerfi: een brok af fprong,

die de bovenkruin ontdekte, dan eens het eene
oog, dan het andere, de neus en zoo voorts, tot

het beeld zig volkomen deed zien. Waar over de

Keurvorfb verwondert flond te kyken, en ver-

klaarde dat hem nooit zulk vermaak aangedaan
'was. Dit borilbeeld Haat nog op de Konllka-

mer. Beter was \ voor de Konlt geweeil zoohy
zelf waar tegenwoordig gebleven. Ja het is te

beklagen dat verwillcling van Staat zyn Konll-

v.iur gedooft heeft; want dat deed ook anderen

ontvonken , zoo dat de Konfl Zjj^ groote waarde
fteigerde.

Hier meè "willen wv onze Redenvoering eindigen,

en de Toneelgordvn openen met de Konftfchilder

AALBERT KUIP geboren te Dordrecht

in 't jaar i6os Deze was de Zoon van Jakob Ger-
RiTZE Kuip een braaf fchilder, by wien hy
de Konfl geleerd heeft , hoe wel hy in handeling

veel van zyn \"ader verfeheelde ; want hy wat meer

aan den netten kant was: ook zoo ruw in zyne

penceelbehandeling niet als zyn Neef Ben ja-

HiN Kuip die een medeleerling met hem was;
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hoewel ik 'er dingen van gezien heb, diemeefher-

lyk aangeto^tfl waren. Daarenboven hield zig zyn

Vaaer aan eenerhande verkiezinge. Hem daar-

entegen fcheen het evenveel te wezen wat hy ook

maakte OlTen , Koeijen
,
Schapen , Paerden

,

Fruit, Landfchap, (til water met Scheepen; 't

fcheen hem alies onverfchiilig te wezen , en daar

men zigover verwonderen moet, is, dat hy alles

even traai en natuurlyk fchilderde. Daarenboven
heeft hy inzonderheid wel in agt genomen de tyd-

Itonden waar in hy de voorwerpen verbeelde ,

zoo dat men den benevelden morgenflond van den
klaren middag, en dezen weer van den fafFraan-

verwigen avondftond in zyn tafereelen koft onder-

fcheiden. Ook heb ik verfcheide maanligten van
hem gezien die heel natuurlyk verbeeld waren , en

2oogefchiktdat dezelve een aangename fpiegeling

in 't water maakten. Onder zyne Konflflukken

zyn wel de voornaamfle , daar hy de Dordfche
Beeflemarkt in verbeeld, als ook de Pikeurbaan,

daar hy dan de fchilderagtigfle Paerden die daar

gewoonlyk kwamen, in te pas bragt , zoo dat

men dezelve koft ondei^kennen. Dat 'er na zyn
dood geen modellen of teekenen van andere mee-
fiers by hem gevonden wierden is een bewys dat

hy alleen de natuur tot leiding nam. 't Was ook
zyn aart niet gejd daaraan te befleeden, want hy
had altyd tot zinfpreuk : In harde Ryksdaalders

komt de ?not niet. Egter was hy een man van on-

befproken leven , en ouderling van de Gerefor^

jneerde Kerk.

Hy heeft in zyn tyd menigte van landfchapge-

zigten zoo buiten Dordrecht als elders getekent,
die met zwart kryt omgetrokken , en met fapjes

opgewaiTchen
,
geeftig en natuurlyk behandelt zyn.

(Is PI&
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PIETER D ANKERS de RY is gebo-

ren t'Amfterdam in 't jaar 1605. Hy was een

goed fchilder van pourtretten. Zyn penceelkonft

was zoo in Nederland als in andere gewellen ge-

agc, als aan dit onderftaande vaersje, in zyn tyd

tot zyn lof gerymt, blykt.

O 'myd befaamde Konjl die menig Ryk doorwandelt ,

Als gy liw eel penceel tvel naar het leven handelt ,

Gelyk aan Pooffche Hof heeft menigmaal gedaan

De Ry , daar van zyn hand veel brave Jtukkenfiaan.

Gelyk de luider der Zonne , die 's morgens uit

den dageraad geboren is
,
uitgefchenen , in eenen

benevelden avondftond wegzinkt : even dus is het

ook met het menfchelyke leven. Het jaar 1606
heeft verfcheide Zonnen aan de kimme van den
konilhemel zien opgaan ; en weer andere na zy de
waereld alom befchenpn hadden , zien ten grave

dalen. Onder deze was Karel van Mander
Konflig fchilder , en Schryver van het leven der

Konftfchilders. Ook zouden wy ( om zyne verdien-

ften ) verpligt zyn geweeft , hem onder de braaffte

Nederlandfe Konftfchilders te gedenken , ten wa-
re zyne levenswyze, en wat hy gewrogt heeft,

uitvoerig ware befchreven , 't geen in den tweeden

druk van 1618. agter zyn werk geplaatft is. Dus wy
van hem niet te zeggen hebben als( wyl door ver-

zuyrn het jaar, en de maand waar in zynfterftyd

is voorgevallen , daar in is vergeten ) dat hy zynen

levensloop geèindigt heeft op den 1 1 van Herfft-

maand , in 't jaar 1606. oud 58 jaren, en dat de

P'.'ikdigter J.
v. Vondel 't zyner eere dit vaers op

zyn beeltenis gemaakt heeft;

SIO
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SIC ITUR AD ASTRA.

Men ziet den Geefi van ouden K a r e l zweven ,

In deze prent , maar levender int werk

Van Y Schi.'derboek , waar' in de Schilders leven ,

Na hunnen tyd, zynpen, in't worstelperk

Der Schilderkonjt , de leerbWe jeugt leertjtryen

En worjielen , op't voorbeeld van Natuur
,

En haar ontvouwt den zin der fchilderyen

Van Nazoos Dicht y dat Jovis blixemvuur

Braveert met zyn gefialte wijjelingen
,

Zoo goddeJyk en konftiglyk verknogt

Als M A N D E R baar ontknoopte , en op dat zingen

D'Orakels van dien Held te voorj'chyn brogt.

Wat e'ffcht dit heelt 1 geen gout
^
nog geen juweelen,

Een Schilders kroon van d'edeljle penceelen,

MDCLVIL

Als mede dat een Zoon naargelaten heefc

KARELgenaamtV^j^iVader nietongelyk in Konfb
en vernuft. Inzqiid|rheid was hy berugt door

't fchilderen van Ponrtretten, waarom hy ook
door den Koning van Denemarken is ontboden
geweeft, daar hy zig door zyn Konil en gedrag

bemind heeft gemaakt, en van daar veel roem en
voordeel weg gedragen. Dit beveiligt de Prins

der Nederduitfche Dichteren in 't hoofd van 't vaars

dat hy op't afbeeldfel van zyn Koninglyke Ma-
jefteit, te Denemark, Noorwegen en Gorten,
frederik den Hl, door onzen van Mander gefchil-

dert, gemaakt heeft, daar hy hem noemt Hof-
fchilder van zyn Majefteit, en vorders zig dus
Iaat hoeren

:

Den
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Den geejl van Mander , om de Majefteit te malen

Van Koning Frederik , ontbreekt geen verf, maar

vier
,

Dat uit vier Kroonèn gloeit met levendige ftraalen ,

Of uit zyn Noordjtar geeft een Goddelyken zwier.

JVat raat '? de Schilder zit bekommert , en verlegen,

In groote zaaken mijt de Konft haar kragt , en eifch,

Penceelen zyn te ligt om Scepters op te weegen;

Dies maaldhy in Y verfchiet de Zee , en 'f Zeepaleis y

De Sont ^ en Kroonenbiirg
,

op dat men't beeld mogt

kennen.

De flaauwe fchildergeefi met merken van de Kroon

Zyne onmagt Jterken mogt , eer hy verflaaude in 't

rennen.

Zoofirykt de Konft haar vlag voor V Konings glans

en troon.

En gelyk deze alleen door de verflandige leer-

leflen tot die hoogte in cje Konfl geklommen is

geweefl , zoo zyn 'er ook meer brave mannen door

zyn onderwys voortgefproten , als Jaq^ues de
MoscHERo, KoRN. Engelsz , Hendr. Ger-
RETZ. , Fr. Venant enz. inzonderheid Frans
Hals.

'T fchynd my toe dat des ouden Kareis Zoons

Zoon meê een oefFenaar dier Konft geweefl is,

uit dit vaers , dat Vondel op zyn eigen Afbeelding

door hem gefchildert maakte, dat dus luid:

Ik Jloot een ring van tienwerf zeven jaren
,

Toen Mander ^ wiens penceel zoo ryk begaaft ^

Op 'sGrootvaêrs fpoor en faam ten hemel draaft,

My fchilderde , bezaait met gryze haaren ,

Daar
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Daar Fredriks Kroon ontzien .word, en benyd.

Zoo kan myn fchyn nog leven na myn' tyd.

MDCLVIL

Wy hebben tot nog toe gezien dat Antwerpen
wel de grootlte lyfh der Konftfchilders heeft op-

gelevert tot onzen Schouburgh ; maar andere Ste-

den brengen hunne vernuften meê op de Rol ^

gelyk Mechelen.

PEETER FRANCOIS Lucasz. geboren in

't jaar 1606 op den 20 van Wynmaand. Hy heeft

de Konft eerfl by zyn Vader , daar na by Gerard

Segers tot Antwerpen geleerd. Zyn geneigtheid

ftrekte wel meeft tot het fchiideren van Land-

fchappen met kleene Figuurtjes , die hy wonder
net en zuiver fchilderde , zoo dat ook de Aarts-

hertog Leopoldus een goed behagen in zyne

werken gehad heeft , en hem langen tyd in zyn
dienft gebruikt. Hy is geftorven den 1 1 van Oegfh-

maand 1 654, en wy laten zyn Konft haars meef-

ters lof melden.

In dit zelve jaar 1606 is ook tot Bruffel geboren

LUDOWICÜS anders LOUIS PRiMO geby-

naamt Jentiel. Deze , na dat hy dus veer in de Konft
gevordert was (maar onder wiens opzigt weet ik

niet) dat hy zig op zyn Konfi (als men zeit) bedrui-

pen konde, trok naar Romen, waar hy 30 jaren

zig gehouden heeft. Zyne handelinge van fchiide-

ren was uitvoerig, zinlyk en net, daar het Bra-

bands woord jentiel zyne oorfpronk uit genomen
heeft. Zyn Konft heeft d'eer van in des Paus Pa-

leis, onder de befte Konft, geplaatft te wezen.
Hy was 1660 nog in leven.

Sandrart die hem mede gedenkt onder de Kon-
ftenaren, wil, dat hemdebynaamj^w^i^/, als hy

hem
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hem in den jare 1626 te Romen in de Bend be-

gaf, is gegeven; om dat hy zig wel mfi voor tc

doeuy zig by groote luiden vervoegde ^ en als een ge-

boren Edelman gedroeg.

Dit jaar i6oö byzonder vrugtbaar in 't voort-

brengen van brave Konltenaars deed ook op den
15 van Wiedemaand aan den Ryn buiten Leiden
REMBRANT te voorfchyn komen.
Zyn Vader werd door de wandeling lierman Ger-

ritzen van Ryn geheeten
, zynde een mulder op de

Korenmolen tulFchen Leyerdorp en Koukerk aan
den Ryn , en zyn moeder was Neeltje Willems van
Zuitbroek genaamt , welke door dat beroep eer-

]yk aan den koil konden geraken.

Onze Rembrant van Ryn een eenige Zoon
zynde , wierden zyne Ouders voornemens van hem
de Latynfche taal te laten leeren , en hem tot de ge^

leerdheid op te voeden , tot welken einde zy hem
te Leiden ter fchoole deden* Maar debyzondere
drift., die hytot de Tcekenkonfthadde, deed hen
van befluit veranderen

,
gelyk zy ook gevolglyk

hem beftelden om de fondamenten dier Konft te le-

ren by ^akob Izakzen van Zwanenborg^ by
welken hy bleefomtrent den tyd van driejaren , in

welken tyd hy zodanig gevordert was , dat yder

zig daar van verwondert hield, en befluit maakte
dat uit hem wat groots te verwagten ftond j des

befloot zyn Vader (om dat hem geen gelegentheid

zoude ontbreken van een vaften grond , tot opbouw
van de Konfl) hem by P. Laftman t'Amllerdam te

brengen
,
by den welken hy zes Maanden bleef, en

na dien tyd nog eenige maanden hy Jak, Pinas tot

hy befluit nam van voortaan by zig zeiven de Konft
te oefFenen , 't geen hem wonder wel van .eerft af

aan gelukte. Anderen willen dat Pinas zyn eerfte

on-
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onderwyzer in de Konft zou geweeft zyn. En Si-

mon van Leewen , in zyn korte befchryving van

Leiden , zeit : dat Joris van Schoten de leermeejter

van Remhrant en Jan Lievensz. geweeft is,

Terwyl hy dan yverig en met grooten lufl by
zig zeiven aan zyner Ouders huis, dagelyks de

Konfl voortzette, kreeg hy nu en dan bezoek

van konfhlievenden , welke hem eindelyk aanwy-

zing deden aan een Heer in den Haag , ten einde

hy zeker ftukje 't geen hy toen gemaakt had aan

den zeiven zoude vertoonen en aanbieden. Rem-
BRANT trok daar op met het zelve te voet naar

den Haag , en verkogt het voor honderd gulden.

Hy, wonderwel in zyn fchik en niet gewoon zoo
veel geld in zyn buidel te hebben

,
verlangde ftraks

om op 't alderfpoedigfte t'huis te komen ,
op dat zy-

ne Ouders deelgenooten wierden van de verheu-

genis die hy daar over hadde.

Te voet gaan was nu te gering, met de Jacht-

fchuit te varen te gemeen , des ginghy op de wa-
gen zitten , die naar Leiden reed.

Wanneer zy nu aan 't huis den Deil pleyfleren

zouden , en elk van den wagen afging om zig te

ververfchen , bleef onzen Rembrant alleen op
den wagen zitten, by zynen buit, vertrouwende

den zeiven niet alleen. Wat gebeurt'er ? de kreb

naauw weg gezet
, terwyl de wagenaar vaflmetde

reft van 't volk aan kwam treden, raken de paer-

den op den hol , en rennen met hem voort , zonder

zig aan 't keeren te fleuren tot binnen de Poort

van Leiden , en bleven voor hun gewoone Herre-
berg met den wagen flil flaan daar elk zig over
verwonderende , hem vraagde hoe zulks waar by
gekomen ; waar tegens hy niet veel praat hield

,

maar zig van den wagen en met den buit weg-
maakte
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maakte naar zyne Ouders, wel vergenoegt dat

hy dus voor niec en zonder eenige koflcn fpoedi-

ger als anders toe Leiden gebragr was.

Thans deed hem dit bhnkend bcginfel de hoop
van geldwinning vooruit zien , en zyn konftdrifc

op die wyze gefpoort nam zodanig toe in de

Konfh dat iiy aan allekonflkenneren gcnoei^cn gaf.

Dus kreeg hy (als het fpreekwoord zeit) de handen,

ml werk. En dewyl hy naderhand zoo om 't

fciiiidt^ren van pourtretten als andere Hukken ,

dikwils genootzaakt was tot Amflerdam te komen,
vond hy goed (ziende dac die Stad inzonderheid

hem gonllig fcheen te wezen , en zyn opkomen
daar in te voorfpellen) zig met 'er woon daar

na toe te begeven, 't geen was ontrent den jare

1Ó30.
Daar zynde vloeide hem het werk van alle kan-

ten toe ;
gtlyk ook menigte van Leerlingen , tot

welken einde hy een Pakhuis huurde op de Bloem-

graft,daar zyne Leerlingen elk voor zig een ver-

trek (of van papier of zeildoek affchoten) om zon-

der eikander te Horen naar 't leven te konnen
fchilderen. En gelyk'er onder de Jeugt, inzon*

derheid als'er veel by een zyn, wel fomtyts iets

klugtig voorvalt;zoo gebeurde 't hier ook.Want een

van dezelve een vrouwckven tot model noodig

hebbende
,
bragt het zelve in zyn afgefchoten ver-

trek. Dit lokte de anderen tot nieuwsgierigheid

,

zoo dat zy op hunne koufen (om niet gehoord te

worden) by beurten door eene kleine fcheur, met

voordagt daar toe gemaakt , het fpel betuurden.

Nu was het op een warmen zomer fen dag wan-

neer dit voorviel ; des de teekenaar of fchil-

der zig zoo wel als het model moedernaakt

ontkleeden. Wat dertele behandelingen en re-
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denwifleling tuiTchen die twee voorvielen , kon-»

den de aanfchouwers van dit blyfpel melden. En
gebeurde 't op den zeiven tyd dat R e m b r a n T
kwam om te zien wat zyne Leerlingen deden

,
gaan-

de om hen te onderwyzen naar gewoonte by den
eenen voor en den anderen naa ^ tot dat hy ook ein-

delyk by het vertrek daar deze naakte gelieven by
een zaten kwam , dat hy wel digt gefloten vond

,

en van de zaak verwittigt eenigen tyd ftil dit fpel

door de gemaakte fplete befchoude , tot dat hy on-
der meer woordenwiflelingen hen hoorde zeggen

:

Zeker nu is 't even of wy Adam en Eva waren in

Paradys , want wy zyn beide naakt. Waar op hy
metzyn fchilderflok op de deur klopte , en met
een luide flem tot beider verbaaflheid hun dus

toeriep : Om dat gy naakt zyt , daarom moet gy het

Paradys uit , noodzaakende door bedreigingen zyn
Leerling van binnen de deur te openen ; zoo dat hy
binnen kwam , het fpel van Jdam en Eva floorde ^

't blyfpel in een treurfpel deed verwiÏÏelen , eii den
gewaanden Jdam en zyn Eva met flagen uitdreef,

zoo dat zy ter naauwernood in 't afloopen vande
trappen nog een gedeelte van hunne kleederen om
't lyf kregen, om niet naakt op de flraat te ko-

men.
Hy was in opzigt van de Kond ryk van ge-

dagten , waar om men van hem niet zelden een
menigte van verfchillige fchetzen over een zelve

voorwerp ziet verbeeld , ook vol van veranderin-

gen zoo ten opzigt van de wezens , en wyze van
Haan , als in den toeflel der kleedingen ; waar

in hy boven anderen ( inzonderheid zulken , die de«*

zelve wezens en kleedingen , even of het al twee-

lingen waren, in hunne werken te pas brengen) is

te pryzen. Ja hy munte daar in boven allen

L DfiEL. R uit:
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uit : en niemant weetik dat zoo menige verandc*

ring in affchetzingen van een en 't zelve voorwerp
gemaakt heeft; 't welk ont'pruir uit aandagtige

bedenkingen der menigerhande Hartstochten , die

op zulk een zaak noodzakelyk bewogen , en gaan-

de gemaakt in der menfchen wezuns inzonder-

heid door vafte kentrekken zig doen zien , en ook
uit de onderfcheidentlyke beweginge der lichamen

zig verroonen. Om een voorbeeld te ftellen : daar

Chriftus zig door de brekinge des broods aan zyne

Difcipelen die met hem naar Emaus gegaan wa-

ren , doet kennen, zyn'er verfcheiden fchetfen

(behalven de twee die*er in druk uitgaan) by de
beminnaars van de teekenkonfl: bekend. En geen
minder getal affchetzingen zyn'er van de geftalte

der twee Difcipelen als Chrillus uit hunne oogen
verdwenen was,waardoor zy verzet,verbaafl en ver-

wondert ftonden. Wy hebben een der zelve die ons

beft beviel , om den Hartftocht van verwonderinge

die daar ip waar genomen is, en het verbaaft ftaa-

ren methét gezigt op den ledigen ftoel,waar inChrif-

tus eea oogenblik te voren gezeeten , nu daar uit ver-r

dwerien was, totleidinge voor de nog onbedreve
fchilderjeugt in plaat gebragt, en hier nevens ver-

toont.

De bedrevenen moeten myn yver niét ten kwade
duiden; 't is om de jeugt aanleiding tot opmei*-

ken te geven , en die niet ondankbaar zyn , zullen

myn moeite met dank loonen; want zulke voor-

beelden , Z'^n gelyk de Spaanfche zinfpreuk zeit

)

als de hand die de OJJen met den muil by 't water

leid.

Maar een ding is te beklagen dat hy zoofchig-

tig tot veranderingen , oftot wat anders gedreven ^

ele dingen maar ten halven op gemaakt heeft,

zoo
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zao in zyne fchilderyen , als nog meer in zyn geè'c-

fle printkonft , daar het opgemaakte ons een denk-
beeld geeft van al 't fraais dat wy van zyne hand ge-

had zouden hebben
,
ingevallen hy yder ding naar

mate van het beginfel voltooit hadde, als inzon-

derheid aan de zoogenaamde honderd guldens print

en andere te zien is , waar omtrent wy over de wy«
ze van behandelinge moeten verbaaft ftaan ; om
dat wy niet konnen begrypen hoe hy het dus heeft

weten uit te voeren op een eerft gemaakte ruwe
fchets, gelyk blykt dat hy gedaan heeft aan
het pourtretje van Lutma dat men eerft in ruwe
fchets , daar na met een agtergrond en eindelyk

uitvoerig in print ziet. En dus ging het ook met
zyne fchilderyen, waarvan ik 'er gezien heb, daar

dingen ten uiterften in uitgevoert waren , en de
reft als met een ruwe teerkwaft zonder agt op tee*

kenen te geven was aangefmeert. En in zulk doen ^

was hy niet te verzetten, nemende tot verant-

woording dat een ftuk voldaan is als de meejïer zyn
voornefnen daar in bereikt heeft , zoo ver dat hy om
èene enkele parel kragt te doen hebben , een fchoo-*

ne Kleopatra zou hebben overtaant. Een ftaal

van zyne koppigheid omtrent diergelyke wyze van
behandelingen fchiet my te binnen. *T gebeurde
dat hy een groot pourtretftuk onder handen had ,

waar in Man Vrouw en Kinderen ftonden ; dit

ftuk ren deelen afgemaakt, komt onverwagt een
aap dien hy had te fterven. Hy geen anderen doek
gereed aan de hand hebbende , fchildert dien doo-

den aap in 't gemelde ftuk , daar die luiden veel

tegen hadden, niet willende dathunnépourtretten

by dat van een affchuwelyken ftervenden aap zou-

den te pronk ftaan. Maar neen : hy had zoo veel

liefde voor dat model van den dooden aap dat hy
R 2 liever
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liever dat fluk onvoldaan wilde aan zig houden

dan hun ten gevallen de kwafl: 'er op zetten
,
ge-

Jyk ook gefchiedde; waarom het gemelde fluk ook

nad^^rhand , tot een affchutting gedient heeft voor

zyne Leerlingen.

Egter zyn 'er nog vele van zyne konflflukken

,

welke in 't geheel doorfchildert en uitgevoert zyn,

in de voornaamfte Konftkabinetten te zien , al-

fchoon 'er eenige jaren verleden vele tot hoogen
prys opgekogt naar Italien en Vrankryk zyn ge-

voerd.

En ik heb opgemerkt dat hy in zyn vroegen

tyd wel meer gedult gehad heeft om zyne konfl-

flukken uitvoerig te bewerken dan daarna. Onder
verfcheide bewys-flalen is dit inzonderheid aan dat

ftuk te zien dat by den naam van St. Pieters fcheepje

bekendis, 'tgeen veel jaren in't kabinet van den

Heere Jan Jakobzen Hinloopen , voorheen Schout

en öorgermeefler tot Amflerdam
,
gehangen heeft.

Want de werking der beelden, en wezens trek-

ken zyn daar zoo natuurlyk naar de gefteltheid

van het geval uitgedrukt als te bedenken is, daar

benevens veel uitvoeriger gefchildert als men ge-

woon is van hem te zien. Ook is ter zeiver plaats

een fluk daar Haman Hefler en AfTvveer vergafl

,

door Rembrant gefchildert , waar van de Dichter
- Jan Vos ^ als een verftandig konflkenner, den

inhoud des zelfs, nevens de kragc der byzonde-

re gemoedsdriften, daar in te befpeuren, dus

uitdrukt

:

Hierzietmen Haman hy AfTweer en Hefler eeten.

Maart is vergeefs
,
zyn borji is vol vanfpyt enfmart.

Hyhyt in licil^rsfpys : maar dieper in baar hart»

De Koning is van wraak en raazerny bezeeten.

Dg
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De gramfchap van een Vorft is fchriklyk alsze

raafi.

Die alle mannen dreigt^ word door een vrouw ver-

baaft.

Zoo ftort men van den top in 't dal der tegenfpoeden.

De wraak die langzaam komt gebruikt de Jtrengjie

roeden.

Dus is ook het flukje't Vrouwtje in overfpel be-

vonden
, genaamt

,
by den Heere en Meeller Wil-

lem Six oud Scheepen der Stad Amflerdam. Als

ook het flukje de predikinge van Johannes den
Dooper , in 'c graauw gefchildert

;
verwonderlyk

om de natuurlyke verbeeldingen der toeluiflerende

wezenstrekken > en veranderlyke bekleedingen by
den Heere Poflmeefter Johan Six mede tot Amfter-
damtezien. Waarom ik ook vafl moet beiluiten dat

hy daar inzonderheid zyn werk van gemaakt , en op
de refl zoo veel agt niet gegeven heeft. Hier in

word ik te meer verzekert, om dat verfcheiden

van zyne Leerlingen my hebben verklaard , dat hy
fomtyds een wezen wel op tienderhande wyzen
affchetfte eer hy 't zelve op paneel bragt; ook
wel een dag of twee konde doorbrengen om een

Tulleband naar zyn zinlykheid op te tuigen. Maar
wat het naakt belangt daar ontrent heeft hy zoo veel

voorbereidfelen niet gemaakt, maar daar meeflen-

tyd flordig over heen geloopen. Zietmeneen goe-

de hand van hem 't is zeldzaam . wyl hy dezelve , in-

zonderheid by zyn pourtretten, in de fchaduw weg-
dommelt. Of het mogt een hand zyn van een oude

berimpelde Bes.En wat zyn naakte vrouwtjes aanbe-

langt, de heerlykfle voorwerpen v6or't konftpen-

ceel,en daar alle berugte meefters van ouds af, al hun

vly t op hebben gelegt ; die zyn (als het fpreekwoord

R 3 zeit)
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^eit) te droevig om 'er van te zingen, of te fpeïen.

Want het doorgaans vertoonzelen zyn daar men
van walgen moet , en zig verwonderen dat een

man van' zoo veel vernuft en geeft, zoo eigenzinnig

in zyne verkiezingen geweefl is.

'Tzal den Lezeren niet vervelen, inzonderheid

den genen welke geneigtheid hebben om de be-

handelingen der Konfl: volgens de rede en zekerften

grond te kennen , 't zy om die tot gebruik te maken
of daar van te konnen fpreken

,
op dat zy weeten

en verdaan de grondleidingen der onderfcheiden

begrypen die groote meeilers in het behandelen

dezer Konft hebben gehad , en die zy zig als een

grondwet hebben voorgefteld; dat ik eens twee
groote lichten in de Schilderkonft in opzigt van
hunne wyze van doen in vcrgelyking breng, en

dan myn oordeel , met dat van K, v. Mander ge-

paart
,

vryborflig uitzeg. Deze verhaalt dat

Michaeï Angelo plag te zeggen : Dat alle fchiU

derwerkj 't zy wat, of van iden gemaakt, maar
hinder- en beuzelwerk is , zoo niet alles naar 't leven

gefchildert is , en datter niet goct of beter kan we-

zen , dan de natuur te volgen ; over zulks hy niet

eenen enkelen ftreek deed
, of hy zette het leven voor

^ig Van deze meenmg was ook onze groo-

te meefler R e m b r a n t , flel lende zig ten

grondwet, enkele naarvolging van de natuur, en

alles wat daar buiten gedaan werd wasbyhemver-
dagt. Wat befluit nu van Mander op dit ge-

fielde? Dit: Dat het geen kwade weg is om tot een

goed einde te kom.en : want naar teikening ( of zy

fchoon na leven koenen) te fchilderen, is zoo gewis

niet als het leveü voor zig te hebben , en de natuur

7?iet al haar verfchcidcn verwen na te volgen; dog

Ijchoefimsn eerjt zoo veer gekomen te wezen in ver-

fiant^
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Jlant^ dat men V fchoonjie leven uit het fchoon on^

derfcheiden kan^ en weet uit te kiezen. Hier leic

de knoop : Het fchoonjie uit het fchoone te konnen

verkiezen^ dien wy nog wat vafter zullen tragten

te leggen.

Wy willen graag toeflemmen dat naar 't leven

tefchilderen nootzakeiyk en goed is, maar dat dit

niet tot zoo een aJgemeenen grondregel kan gebragt

worden , dat het leven enkel te volgen de eenige

weg zoude wezen om volmaakt in de Konfl: re

worden ; want dan zoude nootzakeiyk moeten vol-

gen , dat de genen die zig meefl gewenden naar

'c leven te fchilderen de befte meefters in de Konfl:

waren, dat niet algemeen doorgaat, maar in te-

gendeel ontrent velen .onwaar bevonden word.

Want my zyn fchilderyen voorgekomen, waar in

alles met grooten arbeid, en met de uiterfl:e uit-

voerigheid naar 't leven was gefchildert , en nog-

tans was 'er in dezelve nog houding
,
nog wyking,

nog fchikking, nog teekening. En weder ande-

re die zoo ftip niet naar 't leven gevolgt waren,
maar daar de geeft des fchilders meer in doorftak

,

die in allen deelen van de Konft welftandig wa-
ren, en voor goede en deugtzame fchilderyen

konden doorgaan.

Daar beneffens is 'er een onnoemelyk getal van
dingen , en voorwerpen , die yder op hun beurc.

in het fchilderen te pas gebragt worden , daar het

leven niet toe gebruikt kan worden ; als by voor-

beeld vliegende, buitelende, fpringende , of loo-

pende beelden , welker bew^eging en werking alle

oogenblikken veranderen ,waar door de fchilder zig

op die wyze daar van niet kan bedienen. Egter

zyn'er ten allen tyden meefters geweeft die tot hun
grooten roem diergelyke voorwerpen wonderlyk

R 4 naav
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naar de Kond hebben weten te fchilderen , buiten

behulp van 't leven. Ja hoe zouden zulke die

groote vafte (lukken fchilderen 20 of 30 voeten

van den grond
,
op fleigeringen en fchragen ,het

leven hebben konnen gebruiken ? by gevolge

hebben zy hun vafle denkbeelden, en modellen

ten voorwerp moeten gebruiken om daar na te

fchilderen. Nog eens.

Stel eens , men moet vreugd
, blydfchap , droef-

heid , fchrik , toorn
,
verwondering

,
veragting

enz. dat is , de menigerhande leidingen van de ziel

,

door vafte en kennelyke wezenstrekken vertoonen,

Hoe zal men 't daar mee maken? gy zult ligt

antwoorden ; men kan het levend model gebieden

te lachen, te fchreijen &c. en op dusdanige wyze
*t leven gebruiken. Ja, maar dan is 't ook wel

fchreijen dat m'er om lachen zou, en treurig zien

of m'er mee fpotte, om dat het lichaam de ver-

eifchte aandoening niet hebben kan zonder drift der

ziele ; en over zulks de wezenstrekken niet na-

tuurlyk zyn
;
dewyl zy niet door aandrift der gee-

ften , maar gedwongen het wezen plooijen. By ge-

volge kan door navglging van 't leven in dit op-

zigt onmogelyk voldaan worden aan de Konü;

,

maar het werk moet noodwendig gebrekkig bly-

ven ; om dat in het voorwerp vermift word , 't

geen in 't kon 11werk word vereifcht.

Ook blyven vele gemoedsdriften zoo lang niet

in flant; want de wezenstrekken flraks op de min-

fle veranderlyke aandoening van gedaanten verwif-

felen , zoo dat'er naauw tyd is van nafchetfen , ik

laat (laan van te fchilderen, en by gevolge kan'er

geen andere wyze bedagt worden waar door een

konftoeffenaar in dezen opzigt zig bedienen kan

,

dan door een enkele bevatting en vaft denkbeeld

:
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of men moet zig bedienen van het vernuft van zul-

ken , welke door vafte regelen en konfltrekken

elke byzondere gemoedsdrift tot leiding voor de
leerbegerigen in de plaatdruk de waereld hebben

meegedeelt. Gelyk daar is dat pryslyk Boek;
DiscouKS AcADEMiQ^UES, 't geen door de

meefters der Koninglyke Academie te Par.ys aan

Monfr. de Colbert npgQÓY2igen ïs , naar welks voor-

beeld wy ook een proefje van dien aart , door an-

dere ontleende voorwerpen hebben opgefteld, en

in het tweede Deel van Fhilaléthes Brieven te pas

gebragt.

Ymant zal ligt zeggen , Rembrant heeft zig op
het verbeelden der byzondere wezenstrekken wel

verllaan , en word daar in geprezen ; heeft hy dit

niet op vaflen grond gedaan ? Ik antwoordja : maar
opeen grond welken ik niet tot een algemeene lei-

ding kan (lellen ; naardien hy door een wonder-

baar vaft denkbeeld , de gemoedsdriften in dien 00-

genblik, wanneer dezelve zig in het wezen der

voorwerpen vertoonden , heeft weten in te druk-

ken , en zig daar van te bedienen : 't welk alleen

een zeldfame natuurlyke hoedanigheid is; waar

voor onze leerlefFen niet noodig zyn : dienende

onze leiding alleen om zulken die dat geluk niet

bezitten , door beproefde weegen op te leiden

;

om daar toe bekwaam te worden.

Om deze zaak aangaande 't gebruik van 't le-

ven , nu nog wat klaarder aan te duiden, zoo zeg

ik L Daar moet voorafgaan een vaft denkbeeld

over het gantfche bewerp van 't geen men maken
wil , waar van men geen volmaakt denkbeeld vor-

men kan , ten zy men weet en kend wat tot het

maken van zulk een konftwerk als men zigvoorfteld

vereifcht word: te weten de'fchikkinge der Beelden,

R 5 CD
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en voeglyke werking onder malkander ; om hei

model voor of daar na te fchikken eer men tot het

na 'c leeven fchilderen komt. Zonder dit Haat al

het werk op loffefchroeven. Ik zal eens een voor-

beeld van een minder beflagvoorfhellen. Om daar

nu de proef op te maken
, zeg ik : 'T is nootfa-

kelyk datmen inde Jcademiem^Y \ leven teekent;

dit zal ieder met my toeftemmen , en ligt daar

byvoegen : datmen uit het leven , het leven leert

kennen. 'T fchynt fraai gezeit. Lezer , maar oor-

deelt niet te voorbarig ; want de meefte van de
jeugtdie hier in Holland naar 't naakte leven tee-

kenen , teekenen zonder dat het hun nut doet

;

om dat zy een zeker oordeel en kundigheid mif-

fen 5 dat voor af moet gaan , zoo zy de vrugt van
het naar 't leven teekenen willen genieten : Hier
in beftaande, I. Dat zyzig niet genoeg gewennen
het naateekenen van fraaije Italiaanfche en andere

Printen en teekeningen. II. ,Dat zy zig niet ge-

noeg bevlytigen in het naateekenen van pleifher,

gevormt naar defraairteantique, alsook boetfeer-

zeis van de geagtfte meeilers, zoo veer, dat zy

hier door het fchoone van het gemeene leeren on-

derfcheiden. IIL Dat zy de Menskunde in den grond
niet verftaan , dat is al de fpieren in het menfche-
lyke lichaam niet kennen ; om te weten hoe deze

en gene fpieren door beweging en rekking der

armen of beenen van vorm veranderen , daar

een pranging is opzwellen , daar een rekking is we-

der in een langwerpige of hoekige gedaante ver-

keeren. Het fpreekwoord : men moet bejlagen ten

^sjs komen , komt hier te pas. Want zonder deze voor-

bereidfelen kan er niet een voetflap in de Konft

gevordert
,
nog het oogmerk dat men voor heeft

met naar 't naakte leven te teekenen bereikt wor-

den, Wilje nu de rede weten waarom? de men-
fche--
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jchelyke lichamen verfchelen van malkander hier

in , dat de Muscukn of fpieren zig in 't eene lich-

chaam veel duidelyke vertoonen dan in 't ander.

Wat zal nu iemant onbedreven in de Menskun*
de ( wanneer de fpieren zig door een flaauwe en
twyffelagtige tint vertoonen) daar van maken ? zulk

een zal niet wetende wat hy ziet, ook op het pa-

pier brengen 't geen hy niet en weet wat het is

,

of waarom dat het zoo is , en by gevolge zoo on-

zeker of 't gedroomt ware. Daarentegen die zig

des vtrfhaat , en de fpieren in hare beweginge
plaats, en gedaante kent, weet van de twyffelag-

tiglle ontdekkinge zig te bedienen. Dusdanige
leidingen tot de Konft heeft C. /^^n//?, opziender

van de Acadenm des Konings van Vrankryk, in

gebruik gehragt, en veel fraaijegeeftenenberugte

fchilders daar uit voortgeteeld.

Vondel zegt zeer wel inde Aanleidinge der Ne-
derduitfche Dichikunfte : D'ie van zynen geeft naai'

den Parnas gedreven , in den fchoot der Zanggod-

dinnen nedergezet ^ en JpoUo toegeheiligt word, dient

zyne genegenheid en yver door hulp van de Konfl , en

Jeeringe te laten breidelen ; anders zal zulk een ver-

nuft , hoe gelukkig het ook zy, gelyk een ongetoomt

paert , in het wild rennen; terwyl een ander door

Konft en onderwys getoomt ^ den hengft ftagt ,
die^

onder eenen goeden roskammer en beryder , met roede

en fporen getemt en afgeregt zynde , overal by ken-

ners prys behaald.

Rembrant (om een einde van dit pleit te

maken ) wilde zig aan geene regelen van anderen

binden, en nog min de doorluchtigde voorbeel-

den volgen van die, welke met het fchoone te ver-

kiezen zig zeiven eenen eeuwigen roem gemaakt
hebben; maar vernoegde zig met het leven te vol-

gen, zoo als het hem voorkwam, zonder eenige

keur
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keur daar ontrent te maken. Waarom ook de

brave Dichter Andries Pels, heel geefhigvan hem
zeit in zyn Gebruik en Misbruik des Toneels. p. 3Ö
dat hy,

Als hy een naakte vrouw
,
gelyk fomtyds gebeurde.

Zou fchild'ren , tot model geen Griekje Venus keurde ,

Maar eer een Wajier , of Turftreedjier uit een

fchuur ;

Zyn' dwaling noemende naarmlging van natuur
,

Al 't ander ydele verziering. Slappe borflen ,

f^erwrongen handen
,
ja de nepen van de worften

Des ryglyfs in den buik , des koufebands mn '/ been
,

'T moefi algevdgt zyn , ofnatuur was niet te vreên.

Ten minfien zyne , die geen regels
,

nog geen reden

Van evenmatigheid gedoogde in 'smenfchen leden.

Ik prysdeze vryborfligheid 'mTels , en verzoek

dat de lezer myn openhartig oordeel ook zal ten

beften duiden, als niet gefchiet uit haat tegen des

mans werk , maar om de verfchillige begrypen

,

en onderfcheiden behandelingen der Kond met el-

kander te vergel yken , en den leerbegerigen tot

naarvolging van het pryflelykfte aan te fporen.

Want buiten dit moet ik zeggen met den voor-

gemelden Dichter:

JVat was V een fchade voor d^Kpnfi , dat zig zoo braaf

Een hand , niet beter van haare ingejiorte gaaf
Bedient heeft! PVie had hem voorby geftreeft in 't

" fchilderen?

Maar ag ! hoe grooter geeft , hoe meer hy zal verwiU

dren
,

Zoo hy zig aan geen grond, en fnoer van regels bind.

Maar alles uit zig zelf te weten onderwind!

Dog
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Dog dit alles overgeflagen; zyn Konll werd
zoodanig in zyn tyd geagt en gezogt , dat men
hem (al s het fpreekwoord zeit) moefi bidden en geld

toegeven . Vele jaren agter den anderen heeft hy
het meTIchilderen zoo druk gehad dat de men-
fchen lang naar hunne ftukken moeften wagten

,

niettegenilaande dat hy met zyn werk vaardig

voortging, inzonderheid in zyn laatften tyd , toen

^£L!ëL? ^^iLP^ by bezien
^ uitzag pf het met een

Metzelaars truffêr was aangefmeert. Waarom hy

^ menfchen 5 als zy op zyn fchiTderkamer kwa-
mehVen zyn werk van digteby wilden bekyken,te
rug~ trok

,
zeggende : de reuk van de verf zou u

verveelen. Ook word 'er getuigt dat hy eens een
p^gurtfèt gefchildert heeft daar de verw zoodanig

dik op lag , datmen de fchildery by de neus van de
grond konde opligten. Dus zietmen ook gefteen-

te en paerlen
,
op Borftcieraden en Tulbanden

door hem zoo verheven gefchildert al even of ze Qff{J.tu
geboetfeerd waren, door welke wyze van behan- r

delen zyne ftukken, zelf in wyden afftand , krag«

tig uitkomen.

Onder een menigte van roemwaardige pourtret-

ten die hy gemaakt heeft, is 'er een geweeft by
den Heere Jan van Beuningen , dat hy naar zyn ei-

gen wezen had gefchildert, 't geen zoo konftig

en kragtig uitgewerkt was, dat het kragtigfte

penceelwerk van van Dyk^ en Rubbens daar by
niet kon halen , ja het hoofd fctïeen uit het ftuk te

fteken , en de aanfchouwers aan te fpreken. Niet
min word ook, 't geen in de Galery van den
Groothertog van Florencen nevens de pourtret-

ten, van F. Koning, F. Mieris, G. Dou,
B. VANDER Helst, Ferdinandüs Voet

van
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van Antwerpen , M. Musscher, G. Schal-
ken, G. La IR ES, A. VAKDER Werf,
K. DE Moor, en vander Neer, hangt

,

om de kragt van 't fchilderen geprcezcn.

Dus veel oordeelen wy genoeg gezcit te wezen
aangaande zyn penceel werk. 'T lufh ons (fchoon

zyn levensrol zig al vry wyd en breed hetfc uit-

gc{lrekt)nog van zyn natuurlyke en onnavolge-

]yke etskonfl wat te zeggen , 't geen alleen ge-

noeg zoude geweeft hebben om zyn roem op te

houden. Van deze zyner eitelyke honderden on-

der de printkonftlievenden bekend, gelykook geen

minder getal van fchetfen met de pen op papier

,

waar inde driften van 't gemoed ontrent allerhan-

de voorvallen zoo kondig en duidelyk zig in de

wezenstrekken vertoonen dat het te verwonderen

is. Toren , haat , droefheid
,
blydfchap , en zoo

voort, alles ftaat zoonatuurlyk afgebeeld dat men
uit de pentrekken lezen kan wat elk zeggen wil.

Onder vele die onder die menigte uitflcken is de

verbeeldinge van Chriftus laatfte Avondmaal 'tgeen

ik by den konftminnenden vander Schelling heb

gezien , thans in handen van meergemelden Hcere-

Will. Six , het geen meer als twintig Ducatons

waard gefchat word , fchoon het maar een enkele

fchets met de pen op papier is. Waar uit men be-

fluiten moet: dat hymagtig is geweeft op de be-

fchouwinge der menigerhande gemoetsdriften

,

zig een vafh denkbeeld in te drukken.

Veel geeflige Hiftorien, Beeldjes, Pourtretjes,

en een menigte van Manne-en Vrouwe- Kopfluk-

jes zyn door hem met de naald ten eerfhen , en ve-

le onder die heel uitvoerig in koper geètfl, die tot

genoegen der liefhebbers door den druk verfpreit

zyn.

Hy



Schilders en Schilderessen. 271
Hy had ook een eige wyze van zyne geëtfle

platen naderhand te bewerken en op te maken : 't

geen hy zyne Leerlingen nooit liet zien ; 't is ook

niet te bedenken op wat wyze 't zelve gedaan is

;

dus is die vinding ( even als de wetenfchap van het

Glas te koleuren ,
gelyk het Dirk en Wouter Cra-

bet van Gouda hebben gedaan ) met den uitvinder

ten grave gedaalt.

Men ziet van het Pourtretje van Lutma (om
een voor alle ten voorbeeld te Hellen) drieonder-

fcheiden drukken : eene die ruuw gefchetfl is ,

een wat meer opgemaakt, met byvoeging van een

glasraam, en eindelyk een uitvoerig en kragtig

uitgevoert. Men ontdekt ook aan het pourtretje

van Silvius, dat het op gelyke wyze eerft ruuw
geëtft is, de teedere tintelfchaduween kragtdaar

naderhand is ingebragt, en zoo eel en zagt ge-

handelt , als door de fchraapkonfl kan gedaan wor-

den. Dit doen bragt hem grooten roem en niet

min voordeel by : inzonderheid ook het kunsje van
lichte verandering , of kleine en geringe byvoeg-
zelen , die hy aan zyne printjes maakte , waar door
dezelve andermaal op nieuw verkogt werden. Ja
de drift was in dien tyd zoo groot dat zulke lui-

den voor geen regte liefhebbers gehouden wier-

den , die het Junootje met en zonder 't kroontje,

't Jofephje met het wit en bruine troonitje en dier-

gelyke meer , niet hadden. J a het Vrouwtje by de
kachel, fchoon van zyn geringde, moeft elk met

,

en zonder 't witte mutsje, met, en zonder het

fleutelkacheltje hebben, 't geen hy door zynzoon Ti-
tus ( kwamfuis te gering voor hem ) liet uitventen.

Daar benevens had hy zoo groot een menigte van
Leerlingen die hem yder jaarlyks loo Gulden op-
bragten : dat Sandrart die omgang met hem gehad

heeft,



272 SCHOUBURGH DER
heeft ^

getuigt dat by kondc berekenen dat Rém-»
BRANT ,

jaarlyks van zyne Leerlingen meer daii

2500 Gulden mkoinen bad. En nogtans was hy
(geldgierig luid niet wel) zoo geldliefdig dat zyne
Leerlingen dit bemerkende, by wylen uit potlèry

op den vloer of elders, daar 't hem in 't oogmoefb
komen , fluivers, dubbeltjes, fchellingen enz. fchil-

derden, daar hy dikwerf de hand vergeefs naar

uitflak ,
dog verlegen zyndc , daar van nooit iets

deed merken.
Geld Jlopt geen begeerten.

Doe hier by het geen hy met het penceel won

,

want hy zig voor zyn fchilderen wel liet betalen.

Zoo moefl hy noodwendig een grootefommegeld
opgeleit hebben •, te meer nog dewyl hy geen man
was die veel in de kroeg of gezelfchappen verteer-

de , en nog min binnens huis , daar hy maar borger-

lyk leefde , en als hy aan zyn werk was j dikwils met
een ftuk kaas en brood , of met een pekelharing

zyn maaltyd deed. Niettegenftaande dit alles,

heeftmen van zyn groote nalatenfchapniethooren

trompetten, na zy dood, welke voorviel in 't

jaar 1674.

Hy had ten Huisvrouw een Boerinnetje van Raa-
rep , of Ransdorp in Waterland , wat klein van

perfoon maar welgemaakt van wezen , en poezel

van lichaam. Haar Pourtret zietmen nevens het

zyne in een van zyne printjes , daar wy ons van

bedient hebben , en zyn Beeltenis doen zien in de

Plaat M. onder Ann. Mar. Schurmans.

Hy verkeerde in den herffl van zyn leven, wel

meeft met gemeene luiden, en zulke die de Konft

hanteerden. MifTchien dat hy de wellevens wet-

ten, door Gratiaan befchreven ,
gekent heeft ^ want

die
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die zeit elders : Het is goet met iiitjiekende Ferfoo^

nen te verkeeren , om zoodanig te 'worden , maar
wanneermen dat is, moetmen zig by middelmatige

wegen. En hy gaf 'er deze rede van : Als ik myrt

geejt uitfpanninge ml geven , dan is het niet eer die

ik zoek, maar vryheid,

Zyne wyze van do.en ontrent de Konft (fchoon in ve-

le deelen te mispryzen)doetmy befluiten dat hy zulks

voordagtig gedaan heeft; want indien hy zig een wy-
ze van fchilderen , die naar die van anderen geleek

,

had aangewent, ofzyn penceel op den voet van eeni- i

ge berugte Italiaanen, of andere hoogvliegers ge-

fehoeit, zoo zou de waereld, uit vergelyking van
'c een met het ander, zyne verdiende hebben kon-

nen opmaken , daar hy nu , niet het tegendeel te

doen, die proefneming heeft vooruit geloopen,

en gedaan als Tacitus van Keizer Tiberius zeit :

Dat hy alles vermyde waar uit het volk gelegentheid

konde nemen van vergelykingen tujfchen hem en Au-
gujius te maken, mens gedagtenis hy zag dat by

yder aangenaam 'u.'as.

Onder de menigvuldige Leerlingen , die hy in de

Konfl heeft opgekweekt, worden ook deze vol-

gende genoemt, die, om dat wy den tyd van hun-

ne geboorte niet weten , voegJykft liaan agter

hun meefler geplaatfl: , als

PAUDIS, een Nederfakx (ook by Sandrart

gemeld)die naderhand gefchildert heeft by den Her-
tog Al bert van Beijeren.

FRANS WULFHAGEN, geboten te

Bremen , heeft de behandeling van zynen meefler

met veel roem weten na te bootfen , en zig ook
daar aan tot het einde van zyn leven gehouden.

JURIAAN OVENS. Deze was een braaf

meefter in Hiftorien en Nagclichten, en bragc

L DsEL. S groo-
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groote kragt in dezelve. Van hem is een groot

iluk te zien in de Gaandery van't Amfterdamfe
Raadhuis , verbeeldende de t' zamenfweeringen der

oude Batavieren in't heilig of Schaaker Bolch,

daar Claudjus Civilis de voornaamfle Hoofden en

Edelen, op een gaflmaal genoodigt, in zyn be-

lang overhaald, om 't juk der Romeinen van hun-

ne halzen af te werpen. Hy was 1675 nog in

Jeven en fchilderde voor den Hertog van HoUleyn
^ in j rederikftadt. Zyn pourtret, door G. DougQ-

fcnildert, hebben wy in de PlaatN geplaaLfh onder

jidr. Broimer,

Ook worden inzonderheid zyne pourtretten ge-

prezen.

rondel laat zig op de Afbeelding van den Edel-

geboren Heer Godart Baron van Amerongen , Heer
van Ginkel enz. door J^, Ovens gefchiidert dus

hooren

:

De fchilder mengelde ^ om Heer Godart af te maaien^

Oprcgte rufiigheidy en Ridderlyken Z'Uikr

In d oogen, daar men d'eer van Utrecht uit zietJlraakn
;

Gelykze Frederik ontvonkten met hun vier ,

Toen hy op 't Baltifch Hofden borjtfchild hem vereerde :

Nu bruifi hy moedig door den Spaanfchen Oceaan
Naar Flippus^ die in Oojt en Weften triomfeerde

^

En hlixemt op den vloek der Turkfche halve Maan,
Madrid zal juichen op den glans van Amerongen

^

En 't Bijfchoplyke Sticht , ivannecr de Staatgezant
,

Onthaalt op t groot Paleis , dooreenen Jlraatvan tongen

Het bontgenoodfchap Jlrekt van 't vrye Nederland.

Dan welkojnt cï avondjfar de zevenftar der Staaten,

Op 's Helos getrouheid mag do Vryheid zig verlaaten,

MDCLX.

'sGra-
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'sGravenhage heeft vroegtyds al m^ê brave

konflenaars voortgebragt öm dien roem niet aj-

Jeen aan bemuurde fteden te laten.

MONNIKS, OF MONIX (dus fpelt hy
zyn naam ) is geboren in 't jaar 1606. De reislull:

en ziigt tot vermaarde konftvverken te zien , dreef

hem naar Rome Vaar hy dertien agter een vol-

gendejaren , in dienft van den Paus , metfchildereil

en teekenen heeft doorgebragt.

Hy fchilderde Gezelfchapjes op de wyze van
GernrtSy maar men ziet die zelden hier te land :

maar van zyne teekeningen vind men 'er nu en dan
een by de liefhebbers; Hy ftierfegter in den Haag
ruim 80 jaren oud zynde.

Zyn jaargenoot JAN vakden VELDE
weet ik niet waar geboren is. Hy is vv^el meeft

bekend door de fraaije Landfchapjes die van hem in

print uitgaan, en alzins onder de printkonlllieven-

den bekend zyn.

Deze had een Broeder, maar ofdie ouder ofjon-

ger dan hy was , daar heb ik niet konnen agter

komen. Deze was genaamt
ES AI AS VANDEN VELDE, en fchilder-

de Bataljes en andere Ruitergevegten , en ftroö-

peryen.

Hy heeft ook veeltyds zyn konftpenceel geleent

om de werken van andere meefters met beeldjes

,

paarden en troepen van Ruitertjes op de Spaan^

fche wyze gekleed te eieren.

Hy woonde in den jare 1626 te Haarlem, en

1630 te Leiden* Zyn penceelkonft was in dien

tyd geagt, en werd duur betaald.

Men gelooft dat Willem vanden Velde , de pen-

teekenaar , Vader van Adriaan en Willem vandeti

Velde geboren 1610, de Broeder van beide dè
voorgemekle is geweeft. S 2 J

0=»
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JOACHIM SANDRART Laurenszöoit

is geboren te Frankfort aan de Mein , den 1 2 van
Bloeimaand 1606. Deze (na dat hy in het leezen

en fchryven , ais ook in de eerfle beginzelen der

Konft was onderwezen door Theod. de Brie en

Math. Nierian) heeft, door begeerte tot de Konft

gedreven , in den ouderdom van 15 jaren zig te voet

naar Praag begeven , om de Graveerkonft te lee-

ren by den berugten Gillis Sadelaar, die hem
zulks af-, en in tegendeel het fchilderen aan-

ried, waar ontrent hy zig liet gezeggen.

Hy is daar op naar Utrecht gereifl, daar hy

zig begaf om onderwezen te worden van Gerard

Honuhorft, die hem mede nam (van den Koning
ontboden zynde) naar Engeland, alwaar hy gele-

gentheid vond om brave konflwerken te zien , ge-

lyk onder andere de xii Keizers en Keizerinnen

van Titiaan meer dan levensgroote gefchildert , de

zelve welke in koper gefneden zyn doorgemelden

G. Sadelaar ; welke konftftukken na de dood van
den Hertog van Buckingham, nevens meer ande-

re flukken tot een hoogen prys verkogt werden
aan Keizer Ferdinand den iii ; om daar mee zyn
Paleis te eieren. Hier door gefpoort nam hy zoo-

danig in Konfl toe , dat de Koning (te weten Ka-

rel Stuart) hem verfcheide flukken liet fchilderen

en hem voor zyn yver een gefchenk gaf. En 't

geen hem aan't Hof meer bemind maakte, was,

dat hy voor den Graaf van Arondel de Beeltenif-

fen van Koning Henrik den viii. Tom. Morus,
Des. Erasmus en andere meer , naar defchilderyen

van H. Holbeen, zoo kondig wifl na te boot-

fen.

De geneigtheid die hy had om Rome te zien

groeide dageiyks aan , des hy in den jare 1627 uit

En-
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Engeland fcheepte naar Venetien , daar hy door

den Konftfchilder Jan Lis anders Pan , en Nico-

laas Ringnerus verwelkomt werd , als ook geleid

om al het fraai dat Venetien bezit , te zien , in-

zonderheid de weergalooze konflwerken van T/-

tiaan , en PauL Feronees in de Kerk van St. Se-

bafliaan.

Van daar vertrok hy naar Bolonie daar hy min-
nelyk ontfangen werd van Mich. /^^/ow vermaard
Plaatfnyder

,
zyn vollen Neefvan Vaders kant , de-

welke hem verzelde eerfl tot Florence , en daarna

tot Rome, daar hy onder de Konftfchilders ver-

fcheiden vond welke hy kende, als onder andere

PieL van Laar, of Bamboots y met den welken
hywei meefl omgang hield.

De eerde flukken die hy te Rome maakte , wa-
ren Hieronimus , en Maria Magdalena , welke door

den Kardinaal Barbarini gekogt , ten gefchenk ge-

zonden werden aan den Koning van Spanjen , na-

derhand een Altaarftuk in de Kerk van de Heilige

Maria , verbeeldende de 1 2 Mifterien van den Ro-
zekrans, waar door zyn naam berugt werd. Zoo
dat als toen de Koning van Spanjen gelaft had

12 ftukken fchildery van twaalf der voornaam-
fte fchilders die te Romen gevonden werden te

koopen , hem gezonden wierden een van Guido

,

Guerchin, Jofepin ,Maffimi, Gentileschi, Pietre

de Cortone , Valentin , Andre Sacchi , Lanfranc

,

Dominikin, Pouflin, en een van Sandrart.

Naderhand gaf hem den Hertog Juftiniaan het

bewind over de graveerders der beelden van zyn

Galery.

Eenige jaren te Romen in 't oefFenen der Konft

befteed hebbende , vond hy zig geneigt om ande-

re fleden van Italien te bezien. Tot dien einde

S q ver-
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vertrok hy eer ft naar Napels in Sicilien, daar hy ver-

fcheiden konftwerken maakte, en teffens zig ver-

luftigde met verfcheiden affchetzingen te maken
van den vuurbrakènden Berg Veliivius , en den in-

gang tot de EÜzeefche velden, daar Virgyl aan ge-

denkt. Van daar vertrok hy naar Malta daar zyn
Konil byzonder geagt werd: en fchoon hy daar

door veel benyders kreeg, wift hy dezelve door

belceftheid en gedieniligheid tot zyn vrienden te

maken.
Ons luft geen lyfl: te maken van al de fleden

welke hy bereift heeft, maar wy zeggen alleen in

^£ voorby gaan , dat hy allerwegen in dien waereld-

oort alles naar 't leven afteekende , waar van d'oudé

Dichters zoo vele vertellingen te boek geflagen

hebben: Als de V'^ulkaanfche Eilanden, den Berg

Etna, en de gevaariyke klippen Scilla en Carib-

dis. En na hy nu alles tot zyn genoegen befchouwt

had, keerde hy weder naar Frankfoort en trouwde

met Johanna de Milkau. . •

Maar aangezien de Pefl: en Hongersnood meer
en meer daar omftreeks in Duitfcliland toenam, en
reets zyn zwager door een deel hongerige boeren

in zyn huis overvallen was die hem meenden te ver-

worgen , en dan voorts alles weg te (Iroopen
,
dage

het hem daar niet veilig te wezen, over zulks

vertrok hy in aller yi met zyn Huisgezin naar

i\mfl:erdam , daar hy gelegentheid vond om zyn

Kond: te oefFenen. Gelyk hy dan behalven meer
andere konilfliukken ; in 't Gafthuis op den Kol-

veniers Burgwal de inhaling van Maria de Medi-
cis gefchildert heeft , en voor den Heer Bikker

,

en Spieringer gezant van Zweden de pourtretten

hunner Huisgezinnen, en hield zig eenige jaren

daar op tot dat hem eene erxFenis te Stockau by
In»
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Ingoliladc in 'c Hertogdom van Neubourg te

beurt viel. Maar bewufb dat het Landhuis en de
Luftgaarden byfter vervallen waren , vcr-

kogc hy al 't gene hy tot i^mflerdam be-

zat , zoo van fchilderyen
,
teekeningen als andere

fraajigheden , te weten aan gemelde Spierin ge r 2

Boeken met italiaanfche Teekeningen voor de fom-

me van 3500 gulden.' Nog is in een openbare

verkoping voor zyne Teekeningen gekomen 4555
gulden, en van zyne Schilderyen 40566 gulden,

om het zelve weder te heritellen. Maar toen het

naauwlyks was herbouwd , en de Landeryen in ftaat

gebragtomvrugten te geven , werd het ten eene-

maal verbrand door de Franfen. Dog hy bouwde
het zelve weder op , fchooner dan het geweefl

was ^ en bedugt voor een tweeden inval, ver-

kogt het, en ging zig nederzetten tot Augsburg,
daar hy vele konftwerken voor Maximi liaan Keur-
vorll vanBeijeren, en Keizer Ferdinant (die hem
een goude keten met een medalje vereerde ) ge-

maakt heeft, als inzonderheid verfcheiden Marte-
lifatien van Heiligen, en de vindinge van 't Hei-

lig Kruis t door Helena § te Brinna in Moravia.

In

§ Helena.] De Vrouw van Flaviiis Valerius ConHantinus
Chloms , en Moeder van Conftantyn den Grooten geboren

in Bnttanje in 't jaar 272 na de geboorte van Chriftus.

I Heilig Kruis] Sulpicius Serverus verhaald deze wonder-
bare Kruisvinding dus : Dat Helena , boven gemeld , in 't

omgraven van den heuvel,- of flechten van den Berg Kal-

varia , om een Tempel op die plaats te ftigten , drie kraif-

len \ond, van welke iv door openbaring het Kruis van Je-

fas , hier door uit die der Moordenaren wift te onderken-

nen, dat een doode door het zelve aangeraakt, aanftonds

levendig wierd: hoedanig een vermogen in de andere twee
kruiffen niet gevonden werd. Dit lou volgens des fchry-

vers leggen voorgevallen lyn in 't jaar 326 na Chriftus ge-

boorte. ' S 4 • Dog
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In dien tyd nam hy ook onderhanden zyn Boek*

werk , de Duitfcbe Academie , waar aan hy bezig

is geweeft tot in zyh ouderdom.
In den jare 1672 (zyn Vrouw overleden zynde)

verhej: hy Augsburg, en ging wonen tot Neuren-

berg , en trouwde in dat zelve jaar den 5 van Slagtr

maand met Hefler Barbara Dochter van den Raads-

heer Wilh. Bloemaart.

De voornaamfle inhoud van zyne Boeken , daar

wy van gemeld hebben , behelfl het levensbedryf

van d£ Schilders , waar in hy Vafari en Rudolfi in

opzigt van de Italianen , of anders IL van Mander
in zyn geheele fchikking en orde gevolgt heeft,

en daar hy in zyn tyd omgang met veele Schilders

Jiad , heeft hy der zeiver leven en konflwerken
befchreven, daar aan toegedaan , en dus het getal

veel vergroot, in de Latynfche en Hoogduitfche
Tale doen drukken : welk nut een prysbaar werk,

be.

Dog de geloofbaarheid van dit verhaal is doorP. Rabus,
die het kantfchrift op gemelde boek van Sulpicius gemaakt
heeft uit Salmazius genoegzaam verydelt, met aan te too-

nen dat,gelyk de genen die gekruiffigt zouden worden hun
kruishoud naar Golgotha droegen , ook de kruiffen met de
doode Hchamen wierden weg genomen. En neem , zy
waren niet weg genomen , maar blyven leggen , en men
heeft 300 jaar lang tot aan Konftantyn zulKe ftraf op di^

plaats geoeffent , hoe is het dan by gekomen dat 'er maar
drie kruiffen onder 't puin van den Berg zig hebben laten

vinden ? Wil dit egter iemand gelooven , hy doe dit zonder
betwilling, mits hy my daar in drage , dat ik het niet ge-
loof, 't welk deredeen billikheid eifcht; aangezien ik niet

weet dat iemant regt vergunt is van over een anders begrip

teheerfchen, veel min zyn evenmens te verketteren om een
verfchillig begrip, als Korn. de Bte, in zyn Schilderboek op
pag. 269 111 diergelyk geval doet.

Die meer van deze ftof beluft is te weten , zie na Ant.
'Bynms GekruiftenChrijlus xvii. Hoofd. p. 484. en Wil Go^-?

ree in zyn Waereld en Kerld^prie op pag. 401,
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behalven het aankleven van dien , en de menigte
der konftplaten , alleen genoeg is om zyn naam on-

der de gedenkwaardige mannen te tellen.

JVat arbeid^ moeite ^ cnyverj

En nazoek dat een Schryver

Steets doen moet , weet niemant

;

Als die 't zelf neemt ter hand.

Zyne laacfte pen ceelwerken (ten bewysdatzyn
oordeel en yver tot de Konft met de jaren niet af-

genomen hebben ) worden byzonderlyk van zynen
Levensbefchryver , in den Latynfchen druk, ge-

prezen.

Deze waren de verbeelding van de laatfte fterf-

uur van Chriflus , waar by vertoond flonden , Ma-
ria de Moeder desHeeren, Johannes, en^Longi-

nus
* Longinus] ,is by de Romeinen voor een naam gebruikt nu

als blykt aan Velius Longinus Grammaticus , en Dionifius

Longinus Rhetor. 't Is gelocflyk ( zeit Byneus ) dat het.ver-^

digtzel van Longinus zynen oorfpronk genomen heeft uit

het Grieks woord , 't welk het fcherp van een Lans , Speer
of Spies beteekent : gelyk dit woord dus by Xenophon Stra^

bo en anderen gebruikt word. Of uit de beteekenis van lang;

alzoo tot de bende der Spiesdragers (even als by ons) dc
langfle pcrfoonen gekeurt werden. En overzulks loopen
zy de meening der Euangeliften mis , welke hier eenenLon-^
ginus verdigten , die zvv^ak van gezigt , door het bloed uit

de zyde van Chriftus befpat genezen werd, en naderhand als

Martelaar om de Chriftelyke belydenis gedood is. Dewyl zy
alleen zeggen dat een der krygsknegten zyn zyde doorllak

enz. en wel inzonderheid uit de beteekenis van 't Grieks
woord, een uit de krygsknegten te voet.

In het Perfifch Euangelium van Xaverius, en in de Bo-
heemfche vertaling leeftmen dat het een Ruiter is geweeft.

Dog deze misvatting is ontfproten , om dat de ouden door
pnkunde en verkeerde beelteniffen misleid , de kruiffen veel

hooger gewaant hebben te wezen , als men naderhand door
ijafpeuringe heeft bevonden. Waar van wy boven op pag;

J94 habben gefprooken.
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nus met gebogen knien. Ook het Jaatfle oordeel

,

waar aan hy in zyn zeven en zeventigfte jaar de

laatfte hand leide , eti kort daar aan uit deze wae-

reld verhuisde.

Gelyk der menfchen aangezigten van den an-

deren in kcnnelyke weezenstrekken verfchillen,

zoo verfchilt ook hun aart, en geneigtheid. naar

mate dat d'een meer of min bellier over zyne
Hartstogten oeffent, en nog meer wanneer de
gemoedsdriften niet alleen de vólle toom word ge-

geven , maar ook wanneer zy in haren aart ge-

vleid worden ; waar ontrent

EMANUEL DE WITT uitftak, die als

een tweede Diogenes Cynicus, elk in de veeren

zat, en als Momus elks doen befchimpte, en laf-

terde.

Hy is geboren tot Alkmaar in 't jaar 1607. zyn
Vader was een School meeüer geoeiFent in de Meet-
konflen een goede Redenaar

,

'in welke wetenfchap

Emanuel in zyn jeugt zig ouk geoefFent heeft,

waar door hy de Redenkond boven het gemeen
verflond: maar ook daar door menigmaal zintwif-

ten en onluflen in gezelfchappen veroorzaakte , in-

zonderheid wanneer 'er van een Bybelftof gefpro-

ken wierd
,
zig niet ontziende die wyze van Re-

denvoeringen te dwarsboomen , en het zakelyke

in twylFel te trekken
, zeggende : dat met zyn

vyftiende jaar , hem de fchcllen at van d'oogen ge-

ligt waren. En ten waar de brave Kon ft die hy

bezeten heeft zulks niet vorderde, zyne levenswy-

ze had ons niet bekoort, om hem een plaats onder

de Konftenaars in tefchikken. Trouwens hy ftaat

'er niet alleen, wy hebben meer fchurfte Schapen

onder de kudde ontdekt. Zyn waarde penceel-

konft
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konft moet ten voorbeeld van naavolging, maar
zyne levenswyze tot een afkeer en verfoeizel

ilrekken.

Hy heeft de Kond geleerd te Delf by Evert van

Jeljt IVüleynfz. , waar van wy oppag. 228. gefpro-

ken neoben. Als hy zig de gronden van de Konft
verftond oeffende hy zig in 't fchilderen van Beel-

den, Hiftorien en Pourtretcen, gelyk ook nog
hetpourtret van de Vrouw van Juriaan van Streek

door hem gefchildert, by deszelfs Zoon te zienis.

Dog hy begaf zig nader'iand geheel met'er woon
tot Amflerdam, en tot het fcnilderen van Kerk-
jes, waar m niemant hem gelyk was, zoo ten op-
zigt van de geregelde Bouwk'onil:, geeftige ver-

kiezinge van lichten , als welgemaakte beeldjes.

De meefte Kerken binnen Amfterdam heeft hy van
binnen op verfdieiden wyze max \ leven afgetee-

kent, gefcxhildert, met Predjkftoel , Orgel , Hee-
re- en gcmeene geftoelten , Graffteden en andere

vercierièlen , zoo dat dezelve te kennen zyn. In
fommige heeft hy den Predikdienft , in andere daar

het volk te Kerk komt, vertoond, elk in zynge-
woone dragten.

Het voornaamfte zyner konftwerken is ge-

weeft het ingezigt van het Koor en dat gedeelte

van de Nieuwe Kerk daar de Tombe , of Marme-
re Graffleé van den Admiraal de Ruiter ftaat. Dit

ftuk was hem door Jonker Engel de Ruiter voor

een goede fomme geld aanbefteed, maar die ftierf

eer het gelevert was. De Predikant Bernardus

Somer met de Dochter van den Admiraal ge-

trouwd, niet veel werk van fchilderyen makende,
bood onzen Emanuel 200 en eindelyk 300 gulden

voor het zelve , maar hy bleef ftyfnekkig ftaan op
het regt van zyn gemaakt verding, enfcholdden
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Predikant voor al wat leelyk was , die hem daar

voor zoo lang liet naloopen , dat hy van kwaad-

heid een mes nam, (niectegenflaande hy geen een

jfltuiver in zyri zak had) en fneed het {luk aan rie-

men. Het isJlegs een kleen gebrek (zeit een wys man)
dat uwe bejeegeningen ruw zyn ; en nogtans is dat

genoeg om een yder afkeerig van u te maken. In

tegendeel is de vriendelykheid yder bevallig.

Zyn brave Kond maakte hem al dikwils goede
vrienden , maar hy wijl zig (volgens de Spaanfche

fpreuk) daar zoo lang niet van te bedienen , tot hy

dezelve niet meer noodig had. Hem werden in zyn

tyd twee Hukken voor den Koning van Denemar-
ken aan hefteed. De tyd binnen dewelke zy ge-

daan moeften wezen, lang verflreken, kwam des

zelfs Confid daar na omzien, zeggende dat zyn Ko-
ning onvergenoegt was; dien hy met een norfchen

kop dus tG^graaude. Jls de Ojfenkoning die /tukken

niet begeerde^ dat hy dezelve welaan een ander ver-

hopen konde. Dus maakte hy door zyn onbefnoei-

de tong zyn vrienden tot vyanden 5 en werd van

elk (als men zeit) met den nek aangezien : zelf van
de Konflenaars, door dien hy van elks doen met
veragting fprak. De fchilderyen van Lares ver-

geleek hy by de Prince Vlag, ja de befte Konft
was niet vry van belaftering.

'T gebeurde op een laten avond dat Lares inde
herreberg kwam daar de JVitt zat , een ftuk kryt

nam en eenige lynen op de tafel trok ; om dè ^itt
,

die gewoon was op zyn meetkunde te fnorken

,

te trotfeeren. De H^itt die zulke fchuld niet lang

borgde , maakte met kryt op de tafel een

fchets van 't kanon , waar mee hy zeide

dat hem zyn neus afgefchoten was. 't Welk
Lares euvel opnam; en £fMWw^/ kwam niet on-

\
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geteiflert daar vandaan, 's Morgens vroeg met den
dag ontmoette hem een van zyne bekende , die hem
eerder aan zyn kapot als wezen kende , wan t hy twee
blaauwe oogen, een dikke neus, en verfcheide

krabben in zyn aangezigthad. Deeszeide tot hem:
wel hoe Vader de JVht l hoe dus geteiflert^ en waar
zoo vroeg na toe 1 die tot antwoord kreeg , zie

:

dit poiinret hebben zy my gijter avond dus mismaakt

in den donker gedoodverft , en daar gae ik weer na

toe , 07/2 het by den dach te laten opmaken.

'T fchynt of de Witt ^ naar de verkeerde zin-

fpreiik , be minfle vrede befl , leefde. Wat nood-

wendigheid was het dat hy Lares zoo flekeligen

antwoord toefchoot , daar de zinfpeling geen grond
van waarheid had? Want de Venusziekte had zyn
neus dus wanllallig niet herfchept , maar hy was
met dezelve dus geboren , als my gebleken is aan

zyn af beeldzei door hem zelf gefchildert toen hy

17 jaren oud was.

Als hy dan te laat (als men zeit van de Mollen)
oogen kreeg ^ en zag dat de Fortuin hem den nek
gekeerd had ; dat elk fchuw van hem was , dat hy
als een vremdeling in zyn eigen land met het oor

wierd aangezien, en tot armoede verviel , wierd

hy mistrooftig by zig zeiven , inzonderheid toen

zyn Huiswaard hem fomwylen laüig begon te val-

len om betaling van fchuld, met verwytingen dat

hy zelf oorzaak van zyn ongeval was, en dat hy,
alshy naar raad had willen luifleren, zulks wel had
konnen voorkomen.
Meer ftalen van zyn levensbedryf zouden wy

konnen befchryven. Dog het zouden maar als vo-
ren bewyzen wezen van zynen weerborftigen aart.

Een ftaal moet ik nog aanhalen , dat men zeit van
de beleeftfte bejegeningen te wezen die iemand

van
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van hem heeft ontmoet. Zeker jong konflenaaf j

JanJJens genaamt, had'dan een llukje gefchildert

dat hem dagt wel het befte te wezen dat hy ge-^

maakt had. Des verzogt hy de Witt , als eeii oud
ervaren meefter , om het zelve eens'te komen zien

,

in verwagting dat hy zyn yver zoude pryzen , den

misftand aanwyzen , en hem moed geven om daat

in voort te gaan. Als het hem dan wierd voor ge-

fteld, en gevraagt wat hy van hem dogt; ant^

woorde de Witt: ik denk dat gy een vergenoegt

menfcb zyt ; om dat deeze pullen u behagen : en

ging V/eg.

Gelyk zyne levenswyze van alle andere verfchil*

de, zoo verfchilde hy ook van andere in de wyze
van fterven ; want door dien derede elk leerd,dathy

zonder zyn wil of toedoen in de waereld komt,
en niemant keur, ofmagt gegeven is dit leven te

flaken , maar dat dit van 't wtlgcvallen des Schep-

pers afhangt; heeft hy zig naar allen fchyndaar

ontrent vergrepen , zoo uit de omftandigheden

,

welke op dien tyd voorvielen, als uit de getui-

gen, die het uiteinde befchouwd hebben blyk-

baar is.

Ik heb van de onluften tuflchen hem en zyn

huiswaard gemeld, 't Gebeurde den laatften avond
van zyn leven dat 'er hooge woorden tuflchen hun
beide kwamen. Zulks de Huiswaard met een

dieren eed zwoer dat hy hem niet langer onder zyn

dak wilde hebben. Waar op hy opftond, en
zeide : Dat hy daar al in voorzien of een middel

bedagt had dat hy hem zulks niet meer zoude

zeggen , en ging de deur uit. 'l\vee van 't ge-

zeifchap die daar tegenwoordig waren ziende dat

de JVitt van gelaat verandert mistrooftig fcheen,

volgden iiem van verre na om te zien waar hy
mogt
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mogt belanden , maar verloren hem door den dui-

fier ontrent Korsjesbrug uit hun gezigt. Dien
zeiven avond begon het fterk te vriezen , en 't ys

bleef elfweken in 't water , in welken tyd niemant

will waar hy vervaren was ; dan wanneer 'c ys

brak, werd hy ontdekt by de HaarlemmerHuis.

Hy werd dan opgevifl , en men bevond dat hy een

touw om zyn hals had, waar uit men beüuit

gemaakt heeft, dat hy zigaan de leuninge by het

fekreet aan de Korsjesbrug heeft willen verhan-

gen, het touw gebroken, en hy verdronken is.

Men bragt het Lichaam in 't Gafthuis , en van

daar naar 't Pefthuiskerkhof
,
op den Overtoom-

zen weg, daar het begraven werd, in 'tjaar 1692,
in den ouderdom van 85 jaren.

Wanneer een Konflfchilder door zyne levens-

wyze ftigt, en door zyne penceelverbeeldingen

t' effens 't oog vermaakten den aandagtdoor waar-

de befchüuwingen opbeurt, door voorwerpen
welke leerzaam en fligtelyk zyn , zoo gaat ver-

maak en nut gepaart.

Beelden en Schilderyen zyn Boeken voor de leken

zeit de Conciehefpreuk , maar ze moeten 'er ook
na wezen. Een dartel Bachus Feefl, daar mende
geife Satyrsvolgezopen, de Veldnimfenfnoepluf-

tig ziet na jagen , om den fluyer die haar naakt-

heid dekt te rooven, of uit geilheid hun hoofd
onder 't hemd fheken , hoe konflig verbeeld , zou
weinig aanleidinge geven tot godvrugtige ge-

dagten.

Het pryfFelyke heeft de Konftfchilder

PI ETER VA ND ER WILLIG ENvan Bergen
op den Zoom , in agt genomen , die door zinne-

beelden en beelteniffen
, op zyne tafereelen heefc

afgebeeld de ydelheid det aardfche fchatten , de

ver-
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vergankelykheid van 's menfchen leven , en deii

onwiilèn wiiTen llerftyd. Men moet waarlyk zeg-

gen van zulke gefchilderde Beelteniflen te teeke-

nen van de fterflykheid

:

Elk is een Doods Herout , die zeit ;

Gedenk ó menfch , dat eens iiw hiijter
>

Uw fchoonheid, roem en heerlykheid^

Zal worden in het graf geleid ,

En door een zark bedekt in duifier.

Heeft het konftpenceel geldzakken tot barftens

toe opgevult, Juweelen en andere waereldfchatteti

verbeeld, deaandagt daar in fpiegelende, endoor
de rede den aart dier zaken befchouwende, on-

derwyfl het gemoed uit de gevolgen , dat

Die zig aan 't blinkent goud vergapen
,

En zoeken hunne ruft in 't geit ,

Steeds onruft vinden die hun kwelt:

Zoo wel in 't gretig zamenfchrapen ,

Als in V bezitten van hun wenjch ;

Dog fchoon het zelve nog genoegen

Nog ruft , maar onruft baart na 'r zwoegen ,

'T blyft egter't doelwit van den menfch.

Dus was 't voorhenen , en nog heden.

De Muntgod word fteeds aangebeden»

is zeker ^ zeit Ifidorus, dat de leerzafne vonden

van menfchelyk vernuft ontfpruiten uit goede op-

wedinge^ of uit natuurlyke gefieltheid. En daar

een deugdzame geefi het penceel geleid , is de verheel*

ding leerzaam. Hier in word ook L E ON A R D
VAN ORLY geprezen, als mede een DAMMO-
RI VAN LUIK welke door hun konftpenceel

meeft
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meefl Emblematifche Tafereelen , en zeedebeelden

vertoonden , die een aandagtig gemoed tot deugd
konden opwekken,
ABRAHAM van DIEPENBEEK

werd geboren in 's Hertogenbofch. Den tyd wan-
neer hy geboren is, weet ik niet, maar hy leefde

nog in den jare 1662. Hy heeft van der jeugt af^

en voorts den meeften tyd van zyn leven met het

behandelen van doorluchtige voorwerpen doorge-

bragt, dat is glas, 't welk hy zoo konftig met
beeldwerk en hiflorien heeft weten te bewerken
door 't penceel , dat hy in zyn tyd voor den bef-

ten meefter in die Konft wierd geagt. Kom, d$

Bie zeit

:

Hy wierd in Nederland genoemt de kloekjie geeft

:

Was mals in 'f fchilderen, heel los en poczelagtig^

Ook vaft geteekent: en zyn kleuren wonder kragtigi

Hy heeft de fchilderkonfl geleerd by den groo-
ten Pet. Paul. Rubbens; en vaneen edelmoedigen
geeft zynde, heeft hy zig niet vernoegtmetden lof

dien hy door 't glasfchilderen behaald had , maar
begafzig ook tot het Tafereelfchilderen. Hier by
('t geen wy in de befchryving van Gouda gevon-
den hebben) kwam nog een tweede reden, te

weten (nademaal het glas na het befchildert is , in

een oven moet gegloeit worden) dat dit hem in Ita-

lien zynde verfcheide malen mislukte , Waar om hy
't zelve vervloekte en zig geheel tot het paneel-

fchilderen begaf, 't geen hem zoo wel gelukt

heeft , dat de Prins der Nederduitfche Dichteren
j

J. vanden Vondel
,
zyn Pourtret door hem zelfge-

Ichildert, met dit vaers vereerde:

h Deel. T Duj



290 SCHOUBURGH DER

Dus teekende Abraham zig zehen naar het leven.

fVy kennen hand en geeft aan ommetrek en /treek,

Zy vloeijen evenryk
, gelyk een Diepenbeek.

T wel fchikken van natuur aan weinigen gegeeven

Is 't veld waar in hy weid met zyn hegaaft penceel.

De vond van 's mans vernuft ontziet geen zonneftralen

Nog zelfs Apelles oog in Kerken en in Zaaien.

Laat tuigen print en doek en koorglas en paneel.

Hier aan laten wy volgen deszelfs tydgenoot

JAN THOMAS, geboren te Iperen. Deze
had met den voorgaanden een zelve konftzog ge-

zogen. De reisluft en drift om in de Konfl vol-

komener te worden , dreef hem al vroeg naar Ita-

lien ,
berugt door zyne uitftekende meeilers in de

Kond. Door geftadigen vlyt en yver in de Konfl
opgeklommen , is hy fchilder geweefl: vandenBif-
fchop van Ments. En in denjare 1662 was hy
fchiJder aan 't Hof van den Keizer Leopoldus.

Op hem volgt zyn yverige tydgenoot

THEODOOR VAN TULDEN. Deze heeft door

zyn onvermoeit blokken genoeg te Verdaan ge-

geven dat het hem om een onverwelkelykenroem
te doen was; geiyk hy daar van ook proeven ge-

geven heeft, welke ten fpyt zyner hateren, zyn

vermogen in de Konfl melden zullen , zoo lang zy

in wezen zyn. Hy heeft vele roemwaardige Al-

taarflukken gefchildert : dog daar zyne neiginge

wel meed naar helde, was het verbeelden van
BoerekermifTen

, Bruiloften, en alle foort van
geeflige bootferyen. Hy heeft ook een goede
handelinge van 't etfen gehad, als men zien kan
aan den UlifTes van Primatisco van Bolonien , dien

hy te Parys gemaakt heeft. 1662 woonde hy in

'sHer-
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*sHertogenbofch5zyne geboorteplaats, en was om
zyne Konft by yder geagt. Zoo ook

JUSTUS ZUSTERMANS van Ant-
werpen ; die om zyn brave Konfl: by den Groot^

hertog van Florencen in groot aanzien isgeweeft,

en by alle de hovelingen bemind* Zoo werd ook
JAKOB SANDRAART van Amfler-

dam, zyn tyd- en konftgenoot , om zyn welftan-

dig ordoneren, en bevallig fchilderen aan 't Keur-»

vorftelyk Hof van Beijeren geagt, en geëert.

Nu verfchynt de berugte.

PAULUS DE VOS, geboren te Huift m
Vlaanderen* Deze is door de fortuin , alwaar zy
zig wende, zoo in Spanjen als andere Koning*
ryken en andere Vorften Hoven, gevolgt,enmet
gunft en voordeelen bekroont* Hy was een uit*

ftekend fchilder in Beeflejagten , waar mee hy
verfcheiden zaaien verciert heeft voor den Her*
tog van Aerfchot; daar hy in 't jaar 1662 nog
bezig was. Zyn Beeltenis nevens die van Theod.
van Thulden en Jufl. Zuftermans , gaan onder de

pourLretten van van Dyk , en Diepenbeek door

Pontius gefneden in print uit.

In dit zelve jaar 1607 den rp van Slagtmaand

is dat groote licht in de Konft ERASMUS
Q^UELLINUS tot Antwerpen geboren. Deze
was eerft in talen en letterwetenfchappen zoo

veer gevordert dat hy Magifter Philofophics was ,

dog hy begaf zig naderhand tot de oefFeninge der

fchilderkonft , en was van wegen zyn kloek pen*

ceel en ordeneren van Hiftorien beroemt, gelyk

tot Antwerpen in de Reefter of Eetzaal van de St.

Michiels Heeren, weike hy geheel befchildert

heeft met Hiftorien uit het Nieuwe Teftament

daar men eet en drinkt; (als onder anderen daar

T 2 Chrif-
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Chriftus aan tafel leit en Maria hem de voeten zalft)

te zien is. Deze als ook andere zinryke verbeel-

dingen die hy met een volgeeflig oordeel , en kon-

ftige behandelinge op de voorwerpen heeft weten

toe te paffen , doen ons zien dat hy een groot

meefter in de Konft is geweeft.

Dit, en niet anders heb ik van den grooten

Pet. Paul. R ub b e ns zynen onderwyzer in

de Konft konnen zeggen ; ook weet ik niet dat zy-

ne verheve Konft, die van zynen meefter over-

kraait ;
gevolglyk agt ik voldaan te hebben aan

den lof dien hy verdient. Waar en tegen Korn.

de Bie het zeil van zynen luifter zoo hoog in top

vyzelt; dat het bezwareiyk den wind van tegen-

Ipraak zal konnen uithouden. Dus zegt hy

:

Zoo dunkt my dat de geeft van Zeuxis of Urhin

Gemengt is met de ziel in 't lichaam van Quellin
,

Uit reden datzynKonJi heeft zulk een kragts vermogen^

Of hy het eerfte zog had uit Pikuur gezogen

Zoo wonder fchemeroogt zyn Konft op 't punt van

d'eer ;

Dit is onzen fchryver niet genoeg maar hy ver-

volgt aldus 'deszelfs Konft ten roem

Daar Griekenland voor zwygt^ zoo het op Konft wil

ftoffen ,

En jneentae waereld door zyn fchilders te overpoffeny.

Om dat Protogenes in niet een Koningryk

{Zoo fcheen) in 't konftpenceel vond ymand zig

gelyk.

Maar neen , Erasmus kan hun roemhft ftil doen zwy»

I
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Wanneer zyn ^waarde hand een proefjiuk toont

Dit gaat een toon te hoog.

De marmere beelden (de fchilderyen zyn door

de tyd uitgevvifl ) welke uit Griekenland naar Ro-
men vervoert zyn, zyn flalen dieonwederfpreke-

lyk toonen dat de Konft te dier tyd tot den iioog-

ften top geklommen was.

Al 't geen d'ouden tot roem derzelve gefchre-

ven hebben voor blaaskakery te agten , en Quel-
LiNus Konfl zoo hoog op te heffen, dat niets van
al 't geen d'oude Konftenaars berugt gemaakt heeft

daar by ophalen kan, fchynt my wat naarfnorke-

ry te zweemen. Had de Bie gezeit: dat Quel-
LiNus konflflukken in Konfl enkragt, dat waard
gefchatte tafereel dat St. Lucas naar de Heilige

Maria gefchildert , veer overtroffen heeft
,
dewyl

het tegen de zyne niet konde ophalen , 't waar
hgter te gelooven ; want het is gebeurt dat aan
een konftkenner een tafereel van St. Lucas ge-

fchildert (zoo men voor gaf) vertoont wierd ,die

het zelve met aandagt befchouwende ,
eindelyk

zeide : Lucas , Lucas ! ijoat zyt gy gelukkig dat gy
dood zyt ; want zoo gy thans leefde, en den kofi

met [childeren winnen moeji
, gy zoud naau droo^

brood konnen verdienen.

Het eerflgemelde fluk van St, Lucas was in

dien tyd, als myn meefler S. v. Hoogflraten aan
*t Hof te Weenen was

,
zoodanig door ouderdom

uitgefleten , dat het zyne kragt byna geheel ver-

loeren had : om welke rede Keizer Ferdinant het

hem deed copieren. Maar waarom getwifl?

onze fchryver is een Dichter , en de Latynfche

fpreuk van Horatius gek hier:

T 3 Pk-
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Pi^oribus atque poétis

Quidlibet audendi femper fuit cequa potejlas^

Zyn Zoon Joannes Erasmus Quellinus was in 't

jaar 1660 te Rome, toen pas 27 jaren oud, daar

hy grooten opgang in de Konfl maakte.

Onze Erasmus wiens Beeltenis zig in de
Plaat N onder aan doet zien , heeft ook een Broe-

ders Zoon gehad Artus Quellinus genaarat , wel-

ke de Beeldhouwers Kond oefFende. Vondel noemt
hem het ligt der Beeldhoumry , en Nederlandjehen

Fidias , en laat zig dus op zyn Beeltenis door Held
Stokkade gefchildert hooren :

Stokkade maalde aldus de helft van *t zigtb're deel

Van Artus Fidias. Waarom hem niet geheel^

Of t'effens lyf en ziel, zyn Konjï met al haar, vonken?

Zo heeft QuELLYN zig zelf in marmer uitgeklonken.

De Lezer zal ligt wel opgemerkt hebben , dat

3k in 't begin van Quellinus levensbefchryving ,

wanneer ik den inhoud van eenige zyner penceel-

;vverken aantoonde ,
gezegt heb : aan tafel leit ; ora

{aan te duiden dat de Joden voor gewoonte had-

den ^ op bedden aan te leggen in hunne maalcy-

den : egter zal het niet ondienflig wezen dat myn
pen hier omtrent wat breeder uitweid ; op dat de

fdiDderjeugt zig daar van bediene, wanneer zy
dergelyke voorwerpen vertoonen wil, en het dwaal-

fpoor van velen hier in myden.
Van waar, en wanneer de gewoonte van opdc

maalty ien aan te leggen onder de Joden ingekro-

pen 13, kan niet zeker gezegt worden. Hugo de

Groot is van gevoelen dat deze gewoonte onder de

Joden gekomen is, doornaarvolging van deAfly-
• riers
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riers en Perfen ; want Aüs lezen wy Efhii. 7 vs. S.

Dat Naman was gevallen op't bedde daar Ejiher op

lag, 'ï kan ook wezen dat zulks eerft tot de
Grieken , en van die tot de Joden over gegaan is.

By Plato leellroen : Jongens trekt Alcibiades de

fchoénen uit
;

op dat hy aanlegge. Dus , de voeten

ontfchoeit, en agterwaans van het bedde aflle-

kende , en Chriftus die wyze van aanleggen vol-

gende, is het gemakkelykte begrypen hoe Maria
de zufter van Lazarus de voeten van Chriftus ge-

zalft heeft.

Wy vinden by A. Byneus een opmerkelyke

plaats aangetrokken uit Ariftofanes, alwaar de ou-

de Philocleon onder andere dienden die hem be-

wezen wierden opteld : En voor eerfi myn dochter

waji ?ny , en zalft myn voeten ; en kufize nederbuk-

kende. Dus zeit ook Lucas in zyn Euangeiium
Cap. 7. VS. 38. EndeJfaande (tQ wete Maria) <7g-

ter aan zyne voeten
,
begon zy zyne voeten nat te

m^ken met tranen , en zy droogdeze af met het hair

van haar hoofd , en kufte zyne voeten , en zalfdeze

met zalve,

By de Joodfche meefters word ook gewag ge-

maakt van 't zalven der voeten. Johannis Licht-

forus heeft een plaats uit het Travaat Menachot ,

waar uit dit te zien is. De Meit ftaat 'er
,
bragt

een gouden vat vol oly , daar mede hy gezalft heeft zyn
handen en voeten.

Wy hebben ook niet ondienftig geagt de wyze
van aanleggen aan tafel aan te wyzen , door een

fchets getrokken uit een zeer ouden marmerfteen

,

waar op verbeeld is een beddeke by een tafel met
drie pooten , waar aan een man met zyn vrouw
leggen, welke Fulvius Urjinus doet zien. En wy
hebben dezelve na gebootft in de Plaat N nevens

T 4 de
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de Beeltenis van Eraf. Quellinus. Waar nevetis

wy ook een lütgedompte grafiamp doen zien ; ten

zinteeken dat die bovenflaande konftlichten door

den tyd, hun roem benydende, uitgedooft zyn.

Om dezen tyd vinden wy ook gemeld van eenen

KAREL ERPARD, en van de Bie in zyn

Culde Kabinet pag. 520. geprezen.

Doordien zyn konftpenceel vol levensaardigheid.

Den geeft verlokt , en door bevalligheid verleid.

Leiden , dat nevens andere Hollandfche fleden

mede heeft konnen roemen over het voortbren-

gen van ftedelingen, die als heldere fakkels in de

fchilderkonfl uitflikkerden
,
bragt ook in den

jare 1607

JAN LIEVENSZ. op den 24 van Wyn.
maand voort. Zyn Vader Lieven Hendrikze , was
een konflig Borduurwerker , naderhand een Pag^

ter. En ziende de groote geneigtheid , en drift die

zyn Zoon tot de fchilderkonfl hadde , beitelde hem
nog maar achc jaar oud om de gronden en begin^

zelen dier Konft vafi: te leggen by eenen Joris
Verschoten. Toen hy ontrent tien jaar oud
geworden was, zyn Vader ziende dat hy in die

drift volhardig bleef, nam befluit van hem daar in

te laten voortgaan , en bragt hem by den vermaart

den fchilder Pieter Lastman tot Am-«

fterdam ; by welken hy twee volle jaren bleef,

en braaf in de Konfl vorderde.

Naa dezen tyd heeft hy de Kond by zig zeiven

geoefFent
,
gebruikende het leven tot zyn onder-,

wyzer , en bragt het zoo veer door vlyt en naar-

ftigheid
,
(en 't geluk viel hem toe) dat alle konfl:-

kenners zig verv/onderden dat een jongen van
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twaalfofweinig meerjaren, zooveel doordeKonft

vermogt. In dien tyd fchilderde hy den Dcmo-
criet en Heracliet van Korn. Kornelisz van

Haarlem na , zoo even gelyk , dat men geen on-

derfcheid tuflchen die beide konde befpeuren.

Tot een ftaai van zynen byzonderen yver , en
onophoudelyke drift, verhaald de fchryver van

Leiden, dat wanneer in den jare 161 8, binnen

Leiden op den 4 van Slagtmaand een groote op-

roer ontfbond tuficnen de Remonflranten , Waart-
gelders en andere Borgers , zoodanig dat de Bor-

germeeflers genootzaakt waren , de Schutters in de

wapenen te doen komen , om de beroerte te ftil-

len
,
hy met dusdanigen yver zat te teekenen , dat

hy daar geen agt op gegeven had , of zig des be-

kreunde.

Hy heeft al vroeg fraaije pourtretten gemaakt;
als inzonderheid dat van zyn Moeder Machtelt

Jans van Noortzant , dat verwonderlyk konftigge-

fchildert was : als mede fraaije ordonantieftukken.

Onder deze was 'er een verbeeldende een Student,

geeflig van muts en kleedcren toegetakek, zitten-

de by een brandend turfvier in een boek te lezen.

Dit was levensgroot , en zoo konfhig gefchildert

dat de Prins van Oranje 't zelve dede koopen , en
vereerde 't aan den Arpbaffadeur van Engeland,

die het wederom vereerde aan zyn Koning, die

daat groot gevallen in had. Dit was ook de reden

wel , als hem de geneigtheid om andere landen te

bezien aankwam , dat hy zig naar Engeland begaf,

daar hy wellekom was; en den Koning, Konin-
gin , Prins van Wallis , en veel van de grootfle

Lords fchilderde, daar hy rykelyk voor beloont

werd. Dit was in 't jaar 1631. als hy ontrent 24
jaren oud was.

T 5 h
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In Engeland ontrent drie jaren geweefi: zynde

is hy wederom te rug^ekomen op Galais ; van daar

op Antwerpen, daar hyzig neerfloeg met er woon,
en met de Dochter van den berugten Steenebeeld-

houder Michiel Colyns trouwde. Veleroemwaarde
groote Hukken heeft hy in dien tyd voor Kloo-

fterpapen , en byzondere perfoonen
, gemaakt : ge-

Jyk ook in den jare 1640 , voor den Prins van
Oranje, en Borgermeefteren van Leiden twee
groote ftukken , waar van het eene verbeeld de
berugte daad van den Roomfchen Scipio Africa-

nus , daar hy de ondertrouwde Princefle hem aange-

boden haren Bruidegom ongefchonden te fchenk
weder geeft.

Hy heeft ook de eer gehad van op 't Raadhuis
te Amfterdam (nevens Govert Flink, en
Ferdinandüs Bol) een voornaam fluk te

fchilderen , daar J. v. Vondel dit volgende byfchrift

(door den berugte pen- en penceelfchryver Kop-
penol daar onder gefchreven ) gemaakt heeft.

De * Zoon van Fabius gebiet zyn eigen Vader

Van paert te ftygen , voor Stads eer en agt-

baarheid.

Die kent geen bloed ^ en eijcht dat hy eerbiedig nader.

Dus eert een man van ftaat ,
hetampt hem opgeleid.

Dit ftuk hangt in Borgermeeflers kamer voor

den fchoorfteen.

Zyn

De Borgermeefter * Sueiïb gebood lyn eigen Vader G.

Fabius Maximus , door den Raad van Romen als gezant aan

iiem gezonden , van 't paert te ftygen , door dien 'er een

•wet wa*: , dat niemant te paert zittende een Borgerraeefter

ïnogt naderen , om aan te fpreken. De Vader gehooriaam-

de dit bevel met eerbied, en bewees zyn Zoon dien pligt

*»t^e hem als Borgermeefter toekwam.
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Zyn brave fchilderkonfl: is ook door de Fenix-

pen van denzelven Vondel vereeuwigt. In zyne
Lofdigten op Schilderyen &c. op pag. 340 hebj'er

een opdebeelteniffe van den Borgermeefter Lamb.
Reinft , en Mevrouw Alida Bikkers &c. en nog
een zynde een gefprek tuflchen Schilder en Poëet,

op den Leeuw door hem gefchildert

,

Poëet. Wie voertme nu in een Woejlyn ?

Hier leit een Leeuw , en niet defchyn,

Hy vlamt op roof en Menfcbefpieren,

Schild. Hy heeft zyn wilden aart verleert.

Zoo temt de Konft den Forft der dieren
,

Die over alles triomfeert.

Hy heeft ook d'eer gehad dat hy de Afbeeldin-

gen van Michaël de Ruiter
,
Opper Admiraal en

Kornelis Tromp, Onder Admiraal van Holland

door zyn konftpenceel heefc afgemaald, op welk
laatfte Vondel zig dus laat hooren

:

Jurk , de Britfche Turk , de Zee wil overgapen ,

En vlooten flikken in zyn onverzade maag
,

Dan voert hy op den maft den Bezem tot een wapen
^

En dreigt uit nieuw Algiers de magt van s Gra-

venhaag.

Hoe lange toch ? tot dat de Zeeleeuw Tromp, verwildert

Getergt van wrake ^ metgevangens moordendMoet
^

Em fchoone waterverf ^ zig naar het leven fchildert^

Om's Vaders dood ontvonkt van nimmer blufchFren

gloet.

Hy vaagt in Ooft en Weft met 'sroovers bezemroeden

De beide ftraten van dit haven fchennendflyk ,

En geeffelt het, dat borft en lenden vreeslyk bloeden.

Ter ftraffe van geweld , geleên in Chriftenryk.

Dm
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Dan hoord men Askuéy en Monken, en Barklaien^

Geweldenaren van de vrye en ope Zee
,

Zig f enden adem op 't fchavot der baren fchreijen.

En deerlyk jammeren om 't afjlaan van den Vreê.

Wie beezems voeren wil
, geef Tromp de roên in

banden.

Dees voert het Scherpregt uit , in't aanzien van twee

ftranden.

En 't blykt aan dit volgende vaers dat hy on-

der anderen ook de beeltenis van Jan Vos gefchil»

dert heeft.

Dus maalt myhi'Evv.'^zm ^ omfia myndood te keven.

Ik poog de dood vergeefs t' ontvlugten door myn
fchacht.

'Tpenceel is magtig om de verf en ziel te geeven.

En die de dood verwint
, beeft overgroote kracht.

Ik word door LiEVEm hand onfterfelyk gefchapen,

Philips Angels die in den jare 1642, het lof

der Schilderkonfl fchreef , meld van hem met roem
aangaande zyne bedrevenheid in Hiflorykunde

,

pryft ook onder andere een fluk waar in hy de ge-

fchorte offerhande van Izak volgens de befchry-

ving van Fl. Jofefus, welke zeit: na Godt het

mornemen van den aartsvader geftuit hady zy mal-

kander ombelsden en kuften, natuurlyk en konftig

afgebeeld : als ook zynen grooten geeft , en zyne

vernuftige bedenkingen die hy ontrent de verbeel-

dinge van Bathfeba heeft doen blyken , daar hy 't

alles naar de bedenkelykfte wyze, en zoo als het

waarfchynelyk zig ontrent het geval heeft toege-

dragen, heeft afgebeeld. Maar hier in taftonze

Schry-
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Schryver mis , als hy ook het byvoegzel , te we-
ten een Kupido ('t welk hy noemt het WaereU-
beroerend kind) in de lugt van *t ftuk gemaald

j,

7net een vlammende pyl in Jieê van een gefcherpte flits ,

in welkers dunne rook men de teere leden zoetelyk ziet

wemelen
, pryft. Aangezien dit wel een zinnebeel-

dige beduiding van den ontfteken minnebrand in

's Konings hart aanduid, maar die in Bybelftof

nooit te pas komt. Maar 't gaat gemeenlyk als

Junius zeit : Dat de Schilders en Dichters van eenen

geeft gedreven
,

veeltyds iet nieuws plagten te onder-

nemen, Zyn beeltenis ftaat in de Plaat N ,
op de

hooge zy van Pallamedes. Volgt
FERDINANDUS BOL. Dezen (alzoo ik

zyn geboortejaar niet heb konnen opfpeuren ) heu
ik voeglyk' gedagt agter zynen konft- en tydge-

noot te plaatfen. Dordrecht matigt zig de eer van
zyn geboorte, gelyk Amfterdam die van zyne op-

voeding aan. Hy was twee of drie jaren oud, als

hy in Amfterdam kwam , waar hy tot redensge-

bruik gekomen , en zig geneigt vindende tot de

Konfl , onder den Grooten Rembrant zig daar

in geoeiFent heeft. De natuur en de fortuin waren
hem beide gunftig. Dus hy grooten roem,en veel

geld , tot dienfl van zyn ouden dag overgewonnen
had ; want hy flierf in een goeden ouderdom, op

jaar 1681.

Nevens een groot getal pourtretten, natuurlyk

en kragtig gefchrldert , ziet men ook menigte
van zyne roemwaarde konftftukken , zoo in Gods-
huizen als anderzins, die zyn konftroem wel altyd

zullen fchragen.

Inzonderheid gedenkt de groote Agrippyner een
zyner Konftwerken , 't welke hy in zyne Lof-

digten op Schilderyen enz. noemt het heerlyke

ftuk
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ftuk van Ferdin, Bol , voor den doorluchtigen

Zeeraat te Amllerdam> in 't Reisjagt gefchildert

aldus:

De groote Zeevoogdin bezweert den waterheilig

En Opperadmiraal y in haren dienjt getreên.

Dat hy de Zeevaart voor *s Lants Vrede en Vryheid

veilig y

En zeegene den houw en koopvaardy der Steen,

De Zeevoogt om dien lafi gehoorzaam uit te voeren
,

Neemt daatlyk Sterkheid , en Voorzigtigheid te haat.

Nu durft geen rover ,
nog geen ftorm de vinnen roeren*

Dus groeit de handel aan, ten wasdojn van den

Staat.

Ook zietmen nevens het grootfte gemelde groo-
te Huk ,

nog verfcheiden Konflftukken van hem ^
op 't Amfterdamfche Raadhuis, als een op de
Raadkamer , boven den fchoorfleen j waar in ver-

beeld ftaat de verkiezing der oudften in Ifraèl , om
nefFens Jetro den fchoonvader van Mofes, het

volk te rigten. En in der Schepenen Kamer ^

daar Mofes de Wet in fteene tafelen opSinai ont-

fangen hebbende, afbrengt, en die het volk voor-

houd, daar dit vaers op ziet

:

Hehreeufche Mofes heeft deJVet van Godt ontfangen^

Waar mede hy naar 't volk van boven wederkeert

:

Dat hem eerbiedig groet , en welkomt met verlangen.

De Vrye Staat luikt op , als 't Volk de fVetteneerti

Nog een proefftuk van zyn penceelkonft ziet

men in 't Borgermeefters Vertrek, waar onder

meergemelde Vondel dit byrchrift totverklaringe

van den inhoud gemaakt heeft :
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Fabrichis hrjud ftant in Pyrrhus legerteraen.

Het gout verzet hem niet ^ doorjchandelykezugtj

Nog Ekfants gebriefch , en felle dreigementen.

Zoo Z'-j:igt geen man van Staaf voorgaven^ neg

gefchenken.

Nevens deze verfch^nt

PALAMEDES PALAMEDESZ STE-
VERS. Deze word onder de Konflfchilders van
Deif geteld , alhoewel hy te Londen geboren is.

Zyiï vader die een Vlaming, en konflig werkbaas,

cm kroezen , koppen , vazen , enz. van Jafpis >

Porphier ,
Agaat en diergelyke koflbare gefteen-

ten te maken , was , woonde te Helf , als hy we-
gens zyn Koning Jakob van Schotland, wierd

ontboden ; en alzoo hy eenen geruimen tyd aan 't

hof opgehouden wierd , kwam zyn vrouw die hy
meé genomen hadde , in de kraam van dezen P a-

LAMEDES, dog hv kwam met zyne ouders we-
der te Delf, daar hy voorts is opgevoed , en zya
leven lang is biyven wonen. Hy is genoegzaam
zonder meefler , raeefler geworden, hebbende zig

alleen geoeiFent met de konfHlukken van den ver-

maarden EsAiAs vanden Velde , na te fchilderen,

waar door hy met den tyd zodanig,niet aJleen aan die

hande-

• Gajus Fabricius werd na den Veldfhg by dc Rivier LirLs

van vregen de Romeinen in Gezantfchap aan Pirrhus , Na-
neef van Achilles en Koiiing van Epieren , gebonden , dis

ïyn aanbrengen tceltcnd , dog zogr hem op zyn zyde te

trekken, eent door geichenken , door dien hy gehoord had
dat hy arm vv as , daar na door bedreigingen des ccocs , door
een ven-aarlyk br.eiTenden Olyfant, maar de Pvomein bleef

ftandvaft:g en onveriettelyk , niettegenfta:inde hy hem iier

vierde deel van zrn ryk aanbood , zoo hv by hem wilde biy-

ven , en toonde dar een edehnoedig Romein , de deugd én
getrouwheid meer dan *s wacrelds icaatren a§t, zit Lhms in
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handeling, maar ook aan dezelve wyzevanorda-
nantien ,

gewent werd , zoo dat hy Ruitergevegten

,

roerende en ftilllaande legers,en andere krygsgeval-

len zoo wel heeft weten te verbeelden , dat hy by alle

konflkenners in zyn tyd roem behaalde.

In de Plaat N ftaat zyn Beeltenis op de lagezy

van J. Lieven fz.

Hy had zoodanigen zugt, en begeerten om
grooter te worden in Konft , dat hy altoos voor

een fpreekwoord hadde : nog eerft te zullen be-

ginnen^ dog zyn edelmoedig voorneemen is door

de alvernielende dood voor altoos belet geworden^

op den 26 van Lentemaand 1638 ,
nog maar 3 1 jaar

oud zynde. Hy liet een ouder broeder na , Antony
Palamedesz Stevers genaamtjdie ook een goed
fchilder was, zoo in Pourtretten, als gezelfchap*

pen. Deze kwam in 't jaar 1636 tot Delf in 'tSt.

Lucas Gild, en was 1673 voor de iaatfte maal
Hoofdman van gemelde Gild.

NAARDIEN wy met een verandert Toneel
flaan te beginnen , en die toeilel een weinig tyd

vereifcht, willen wy den aanfchouwer, op dat

het wagten hem niet verdriete, ondertuflchen

met een korte redenvoering onderhouden : die-

nende tot meerder berigt van 't geen wy op pag.

97-98. gezegt hebben , van de OiFerhanden der Hei-

denen met der zeiver gereedfchappen , en byvoeg-

zelen : te . weten , dat een Konilfchilder moet
bedagt wezen, wanneer hy eenige Heidenfche

offerhanden met hun aankleven verbeelden wil

,

daar by het Beeld van die Godheid aan, en voor

wie het offer gefchied
,
op een verheven voetflal,

of in een holle nis te plaatfen : 't zy naakt, of be-

kleed, daar een konftoeffenaar vryheid toe heeft;
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aangezien de ervarenheid ons doet zien , dat de
Heidenfche Godenbeelden , *t zy man of vrouw

^

naakt verbeeld of gevormt , in hunne Tempelen by-

de altaren ftonden, ook zomwylen met üuiers,

pragtige kleederen en andere kollbare vercierfelen

omhangen wierden. Om dit eerfte gezegde te

beveiligen dienen deze regels uit Statius Papinius

:

De gryze Koormaagd voed ter haard/te 't waakvief

aan
,

En zal geen oog op de geheime fchaamte Jlaan,

en tot het tweede ontbreken geen getuigeniflerl

die zulks beveiligen. Trebellius Pollio verhaalt,

dat de Dwingeland Celfusmetden purperen fluyer*

van de Godinne Celeftis verciert wierd. En Vo-
piskus, datdeTyran Saturninus, wanneer hy van
de foldaten tot Keizer uitgeroepen was , het pur-

per kleed van Venus nam , en in 't byzyn der

krygsknechten met een vrouwen rok bekleed ,

wierd aangebeden. De Kerkroover Dionyfius

rukte Jupiter Olympius dert gouden mantel van de

fchouderen , onder voorgeven dat die des zomers

te zwaar, en 's winters veel te koud was; en gaf

hem eenen van laken in de plaats, die des zomers

dekken , en des winters verwarmen konde.

Ook moeteen konllfchilder weten ^ wanneer hy
de Feeilvieringen van Mars en Venus zal fchil-

deren , dat de afgodendienaars dezelve hebben ge-

viert met verwilTelde kleederen : Dat de Vrou-
wen een mannen lyfkolder of panfier aantrokken

,

een heimet op 't hooft zetten , en de mannen zig

in vrouwengewaad verkleedden. Dus deden in--

zonderheid de Aüyriers volgens de getuigenis van
Julius Firmikus: en Herodoot verzuimt niet dus-

L Deel. V da-
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danige dingen van de oude Babiloniers enEgipte*
naren aan te teekenen , welke gewoonte naderhand
tot de Grieken, en voorts tot de Romeinen over

gegaan is. Door welke wyze van doen zy de deur

openzetten tot dartele onkuisheid. Waarom ook
Ifraëis wetgever het Hebreeufche volk

,
gcneigt

tot de afgodery der nabuurige volken , zulk doen
Icherp verbied , als uit menigte van bewyzen te

zien is.

De reden waarom de oude Heidenen tot ge*

melde Godsdienft-pleging hunne kleederen ver-

wiflelden , willen ibmmigen dat deze geweefl is;

dat zy waanden in dusdanig gewaad die God-
heden aangenamer te zyn. Maar andere ver-

nuften hebben op zekerder grond befluit ge-

maakt , dat zulks uit loutere onkunde , en om dat

zy onzeker waren of hunne Godheden die zy dien-

den tot het mannelyk of vrouwelyke geflagt be-

hoorden, ontfproten is. Hier van daan is deze

twyfFelagtige aanfpraak welke in dusdanige offer-

handen plag gebruikt te worden
, by Arnobius te

boek geflagen: Sive tu Deus es, Jive Deal dat

is; Het zygy een God, of een Godinne zyt? ja de-

ze dwaling ging zoo veer , dat zy zelf fommige
hunner Godenbeelden in de gedaante van beide de
geflagten gevormt, ofFerdienfl toegebragt heb-

ben . Onder deze mag men de Cyprife Venus wel

de eerfte tellen.

Deze was (volgens de getuigenis van Makro-
bius ) met een vrouwenbekleeding en met een

mannenbaart afgebeeld , en werd van de mannen
in vrouwen gewaad , en van de vrouwen in man-
nenkleederen gedient. Dusdanig had het blinde

Heidendom oulinx ook de Fortuin (in het boekje

van den Heer Spon , van den Altaar der onbeken-
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de Goden aangewezen ) afgebeeJd. Men kan die

beeltenis, gevolgt naar het marnier by W. Goeree
in het II. Deel van zyne Mofaifche Hiftorie pag.

579 zien , met dit byfchrift.

FORTUNE BARBAT^ &c.
DE GEBAARDE FORTUIN.

Dus dient een konflfchilder agt te geven iii

hoedanige gedaante de Afgodsbeelden by de on-
derfcheiden oudcydfche volkeren verbeeld wier-

den ; want in een heel andere gedaante werd Ju-
piter by de Lydiers, als by de Sicioniers afgebeeld»

Deze verbeelden hunnen Jupiter in de gedaante

van een van onderen breed vierkant, en gedraaide

fpits opgaande piramide, daar mede te verflaan ge-

vende, dat het natuurlyk verflant (hy de Bajis ge-

leken) niet magtig is om de Godlyke en Hemel-
fche dingen te doorgronden , als die niet anders

als doorfcherpziende verligteoogen (door 'tfcherp

opgaande fpits afgebeeld) konden befchouwt wer-
den: en wanneer dePriellers *t zelve wilden raad-

vragen
,
droegen zy dat Beeld met veel plegtig*

heid en gevolg ( in een verguld fchip ,
omhangen

met zilvere kroezen en drinkfchalen ) op hunne
fchouderen door de ftraten om ^

zingende eenige

heilige liederen.

Anders werd zyn Beeld in Lydie gezien ; te

weten met een Geitevel, Diphtera genoemt, in

welk binnenfte men fchryven konde , om aan te

duiden dat Jupiter al de bedryven der menfchen
op aarde in zyn geheugen (even als door letteren

op Perkament) houd; op dat hy de goeden op
hun beurt beloone , en de kwaden door zyn blixem
ftrafFen zoude.

V % Ook
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Ook werd zyn Beeld by hen zonder blixeni in

de vuift vertoont , hebbende een byl in de hand

,

waar van Plutarchus deze reden geeft : Herkules,

hebbende Hippolite de Koninginne der Amazoo-
nen gedood , heeft nevens andere wapenen van die

overwinninge ook een byl mede gebragt, welke

byl hy ten gefchenkgaf aan zyn beminde 07;2/)/7fl/^,

die van het geflagte der Lydiers was: die dezel-

ve als heilig bewaarde
, gelyk ook de Koningen

een namaakfel daar van hebben gedragen , tot op
de Regering van Candaulus , die dezelve van een

dienaar zig agter na liet dragen. En dus had-

den de Lydiers tweederhande Beelteniflen van Ju-
piter , waarom zy hem Jiipter Labradus genoemt
hebben, want in die fprake wierdde Byl Labroum
geheeten , en met een Degen op de zyde , Carms
genaamt.

De Thebaners , en verfcheide Afrikaanfche vol-

ken verbeelden hunnen Jupiter Hammon met
Ramshoornen aan beide zyden van 't hoofd; en

zoo wy met Servius , dien grooten uitlegger van

Virgilius , over de reden van dit vreemd Hoofd-
cierfel raadplegen, hy zal ons zeggen: Dat Jupi-

ter Ammon daarom met Ramshoornen afgebeeld

word, omdat zyne Antwoorden of Godfpraken

zoo veel draaijingen en wendingen hadden als

zulke Hoornen. En die van Creta eerden Jupiter

(volgens zeggen van Eufebius ) in de vuurflenen,

en zwoeren by hem, dus: Zoo ik wetende bedrie-

ge zoo moet my de Vader van den dag ( alzoo

zweer ik by dezen fteen ) uit alle myne goederen uit-

werpen.

Anders was de Beeltenis van Mercurius gevormt,

of V in houd of fteen gebeeldhout, als hy voor den

God der welfprekentheid geëerd wierd. Anders
als
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als zy hem dienden als begunftiger dervrye kon-

flen. En weder anders, wanneer zy hem aanza-.

gen voor bevrediger der gefchillen : Dan zagmen
aan zyn voeten leggen een witte roede, om wel-

ke twee Hangen gevlogten waren , ter gedagte-

niiTe dat hy twee flangen vegtende ziende , dien

flryd door het tuflchenkomen van zyn roede had-

de gefcheiden. Waarom oudtyds de gezanten tot

het maken van vrede afgezonden
,
diergelyk een

teeken met zig droegen. Om dezelve reden werd
ook zyn beeltenis in de Galeryen en Twiilfcho-

len der oude Filofoofengeplaatll, nevens het beeld

van Minerva. Van welke beekenis zig dan een
konflfchilder (als een noodwendig bycieraad) wan-
neer hy een fchool of gezelfchap van oudtydfche

Letterwyzen , en Redenaaren verbeelden wil
,
zig

bedienen kan.

In een andere gedaante is Diana verbeeld geweefl:

by de Heidenen , daar zy dezelve eerden voor Be-

fchermgodin van de Jagt en BofTchen : Anders
als zy voor de Maan genomen , als de Ligtbrengfher

by nagt geëert wierd : want dan werd zy verbeeld

met een brandende fakkel in beide handen. Gelyk
men haar deeld dus beffcempelt ziet op een pen-

ning van Fauftina, met het bvfchrift DIANA
LUCIFERA.
Weer in een heel andere gedaante ftond haar

beeld te pryken by die volken welke haar hielden

voor voedfler , en voortbrengfter van alle levendige

fchepfelen. Dus werd zy geëert van de Ephe-
fers. Waar af het ruggefluk des pennings van

Keizer Klaudius de beflempeling draagt , waar op
men haar ziet in een Tempel portaal Haan , met
ditbyfchrift DIAN. EP HE. Waar van ons

Fr, Perrier een diiidelyke afteekening, (gevolgt

V 3 naar
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naar een uitgehouden t marmerfleen , uit Grieken-

land te Romen gebragt) in print, onder zyne

Roomfche Statuen'doet zien. In welk opzigt ook
Hieronimus in zyne voorreden van den Brief tot

de Ephefers zeit : dat zy niet Diana de Jagerinne ^

maar die met de veeIe mammen eerden. Dit was om
de kragt der opvoedinge te beteekenen

;
gelyk

door de omzwagtelinge van den navel der beelds,

benedewaards
,
(daar tuflchen zig verfcheiden kop-

pen van dieren doen zien) dat zy door 't ontflui-

ten van den band der geboorte de fchepfelen te

voorfchyn doet komen. Waarom Diana ook van

de Grieken Genethlios genoemt werd, om dat

zy het bewind over de geboorte heeft.

Ligt zullen myne kondgenooten zeggen : wie
zaldaar juiflzoo naauw agt op geven, zoo alles zoo

flipt naar de oudheidkunde niet is waargenomen ?

Ik antwoord ; niemant dan zulken die daar in ge-

oefFent zyn. En dus is het ook met de Hiftori-.

fche verbeeldingen gelegen : niemant zal de mis-

dagen daar in begaan opmerken dan die , welke

in de Hiflorien ervaren zyn, van wienmen debe^

rispingen te wagten heeft, en naar wiens opmer-

kingen de onbedrevene luifteren. Meer zouden
wy ter zake dienende konnen zeggen, zoo de To-
neelgordyn reeds opgefchoven ons niet gebood af

te breken.

Tot nog toe heeft deSchouburgh niet als Konfl-

fchilders vertoond. Voortaan zullen ook de berug^

te Schildereflen daar op verfchynen , en op haare

tydbeurten nevens de Mannen ten Toneel komen;
om den lezer door die veranderinge op nieuws te

verluftigen , en zynen yver door wakende begeerten

tot het gene zy zeggen gullen op te wakkeren.

De



Schilders en Schilderessen. 311
De oude gedenkfchriften melden van eene

Veftaalje maagt Lala i genaamt , die de Konft
van fchiideren verflond. Maar wat hoeven wy in
de 2 twyfFelagtige oudheid voorbeelden op te zoe-

ken ? de voorgaande eeuw levere ons 3 Marietta
Dochter van den berugten Itahaanfchen fchilder

Tintoret , in dezelve Konfl tot verwonderinge van
alle

1 Lala van Cyzieus^ of Spi^a. Beze (zeït Plinius) was zoo-
danig bedreven m depenceel'xonjl dat haar werk ongelyk waardi-
ger gejchat wierd y als dat van den Jchilder Sopilos : fchoondit
tot etn horgen prys verkogt w.erd.

2 Twyfilagtif^e oudheid. Wy fpreken dit niet tegen, nog
min den volgenden roem der doorluchtige vrouwen ,

maar zeggen dat de Dichters fomwylen de palen van vry-
heid wel wat veer uitzetten , en gC s olgelyk zoo heel veel
ftaat niet op dezelve is te maken : terwyl v. y ondertuf-
fchen gedagtig zyn aan de fpreuk van Gratiaan : De
waarheid komt telden zuiver voor onze oofen,voor al wannetr
z.y van veere komt-, want dan vat zy eenigeverfvan de harts»
togten , die zy op haren weg ontmoet.

3 Marietta Ttntoret geboren te Venetien , leerde de Konft
by haar Vader, waar toe zy zoodanig geneigt was; dat
zy gewoon was zig, toen zy nog jong was , in jongens
gewaat te verkleeden , om by haar Vader (wanneer die
groote werken buitenshuis Ichilderde) te mogen wezen,
w^ellve haar ook inzonderheid hef hadde , zoo dat zy voor
2,yn Zoon wierd aangezien. Zy heeft uitgefteken in het
fchiideren van pourtrecten , fchilderende veel Dames , die
graag by haar waren, wy4 zy dezelve, door haar zang
en fnarenfpel , waarin zy beroemt was , wift te vermaken.
*T geen haar inzonderheid berugt maakte was het pourtret
van den Biifchop Marco en dat van den Opperhofmeefter
van Keizer Maximihaan : welk pourtret zy aan den Kei-
zer vereerde , en zig daar door zoo beroemt maakte dat
zy daar door gelegentheid kreeg om Phihppus den twee-
den Koning van Spanje , en den Aartshertog Ferdinand tc

fchiideren. Zy ftierf in 't jaar 1 590 , oud zynde maar 30
jaren, en werd begraven in de Kerk van Santé Maria deli

Borto. DtéimeltSandrartsTuitjche Academie, ^zg, 170.

V 4
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alle die het zagen gevordert. 4 M. Propertia de

RoJJi beeldfnydrter van Bolonien , die konftig in

Perzikfteenen en marmer gefneden heeft : gelyk

de Roomfche 5 Claudia Stella onverbeterlyk in

koper deed. Andere hebben weder haar brein

gefcherpt op taalgeleertheid , ofandere pryflelyke

wetenfchappen. Vele Vrouwen hebben de eedle

zwanefchagt gevoert , en de wysheid boven alle

vergankelyke fchatten bemind en uitgekozen.

Men leeft van 6 Saffo , en haar hooggeroemde Dichten
,

Zoo lang als Febus blyv de pronkpraal aller lichten.

7 AsPAsiA bezat de gaven van verfiand.

8 The.

4 Properüa. De2,G fchoon en welgemaakt van lichaam , en
van de natnur begaaft met een fchoone z.mgllem , vei-

ftond zig meederlyk op de behandelinge van 't fnarenlpel

,

en andere fraai je konden en wetenfchappen , maar hetgeen
haar meeft berugt gemaakt heeft , was haar graveerkonft

op een Perzikfleen. Anderen zeggen • op een Porficr-

fteen , de grootte van een perzikfteen. Daar tot verwon-
dering van getuigt word : dat zy de gantfche Pajfte^ of het

Lyden van Chnflus en elk deel deszelfs onderjcheidentlyk daar had
op afgebeeld. Zy maakte ook pomtretjes heel mtvoerig
en konftig in marmer , Paus Clement de 2,evende van die

naam was begerig om haar te zien , en zond om haar

,

maar te hat,want zy een week te voren was overleden.

Zie J. Sandrarts^ Academie p. 103.

5 Claudia Stella, Weergaloos in 't behandelen van-'tgraaf-

yzer, aan de bekende print, naar de Schildery vanN.
Pouzyn (daar Mofes de Rots ftaat) te zien.

6. S A pp H O , geboren te Mitylene een voorname Stad , op het
Eiland Lesbos. Zy werd m haar tyd genoemt de tiende

Zanggodin. Zy leefde ontrent de vierenveertigfle Olym-
piade ^ ten tyde van den tyran. 7AeBaJilius Kennet,

in de Levensbefchryvlng der Griekfche Dichteren , op p. 90.

7. A s p A s I A , van Mileten , muntte-niet alleen uit in Konft

van Welfprekentheid , maar heeft vele door hareleidinge

daar in tot volmaaktheid gebragt , waar onder was ook So-

crates , die zig niet heeft gefchaamt zulks zelf te bekenneii.

Zie Thomas Stanley , in z.yn hek van ds oude Wyun p, 7 8,



Schilders en Schilderessen. 313
8 Theano hield het fchool van havenman^ inftand,

9 Arete heeft haar Zoon geleerdlyk onderwezen.

Terentia de vrouw van Cicero geprezen
,

Om haar verftand ^is door de fnelgewiektefaam ^

En tallooze andere
,
roemnigtig door haar naam ;

De Deugd van vele bralt op elpenbeene troonen
,

Zy leven na de dood geckrd met fchoone kroonen
,

Jls eertyds in triomf de groote Forft Auguft ;

, Der Frouwm deugd is aan geen volken onhewift ,

Jll d aard verheft haar lof ten trots van 't laftrend

drukken.

10 Maria brak de fles met Narduszalve aan ftukken

En gootze vroUk uit op 's Heilands heilig hoofd.

Al deze pryflelyke hoedanigheden, konften en
wetenfchappen , in zoo veele voorbeelden aange-
wezen , en die yder op zig zelf genoeg zyn , om
de bezitters der zelve een berugten naam te maken

,

en in roem te doen leven, bezat onze waardig ge-

dagte JufFrouw ANNA -MARIA SCHUUR-
MANS

8. T E A N O van Creta , thans Kandia , vrouw van Pythagoras »

nam het bellier der School na de dood van haren man waar

,

tot dat zy Arifi&f4s trouwde , die Pythagoras'm de wyzc van
leeren gevolgt heeft. Dezelve p. 306.

,9. Are TE, van haar vader Arifttppus volkomen in dewys-
heid onderwezen, leerde het zelve voortaan haren Zoon.
Zie den voorgemelden fchryver op p. 134.

ïo. Dit ziet op het gebeurde te Bethania Mark. Gap. 14. v. 3.

befchreven. Waar aan zig Judas ftiet : waar op z'g N,
van Brakel dus heeft uitgelaten.

Gödvrugte Maria, uw weldoen kan dien fnoodeny
Den huideldr iger ni^ i behagen \ waar tte is't ?

Blaft hyhaar toe , waar toe is dit verlies van noden;
Waarom deze Oly , dus zoo reukeloos verkwïji?

Men kon de mehe tot een hoogen prys verkoopen.

De Lydende Chriftus, p.a
«Pytagores, -V 5
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MANS te gelyk. Zulks als men ziet dat zy de
Schilderkonft ,

graveeren in koper , 't beeldfnyden,

en Boetfeerkonft verftond , inzonderheid ook de

Taalgeleertheid en Godvrugt bezat. Men met re-

den befluiten moet dat de milde natuur , ofom be-

ter te zeggen de fchikking des Hemels , heeft ge-

wilt dat alle gaven van 't vernuft in haar te gelyk

zouden uitfteken.

Zy is geboren te Utrecht in 't jaar 1607. tot

grooten luider dier Stad. Met haar 3 jaren kon
zy onderfcheidentlyk lezen , en op haar 6jaren kon-

ftig met de fchaar velerhande dingen fnyden. Met
hare jaren groeiden haar begryp

, geneigtheid en

zugt tot geleertheid, en geagte wetenfchappen

,

ruftende zy niet voor zy hare beooginge verkreeg

;

waar omtrent zy zonder voorbeeld gelukkig was,

om dat zy een vernuft bezat dat fix alles begreep,

een geheugen dat zonder miflen alles onthield , en

handen die tot alle behandelingen zig wiften te

voegen. Wy hebben haar beeltenis kondig geëtfl

voort met het graveeryzer opgemaakt
,
op haar

XXXIII jaar ci3. loc. xl. door haar zelf in koper

gebragt met dit Latyns vaers

:

Cernitis bic pidta noftros in imagine vultus

:

Si negat arsformam
,
gratia veftra dabit.

Dat is:

Gy ziet myn wezen op dit tafereel gemaalt.

Uw gunjl voltooit bet werk , indiener Konft aanfaalt.

Welke printverbeelding wy voor d'andere heb-

ben gekeurt om na te volgen in de Plaat M bo-

ven aan , ftaande op het voetftuk , welk het Tafereel

fchraagt, Pallas vogel. Al
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Al vroeg had zy zig een behandeling met het

penceel aangewend , en fchilderde allerhande foor-

ten van Bloemen heel natuurlyk , als ook veler-

hande foort van gedierten, als Slangen, Hage-

diflen, Rupfen en Flintertjes; het welke zy dog

maar voor uitfpanningen hield , wanneer haar geef-

ten door *t veel blokken in vremde talen haar eene

ademhalinge vergden. Vorder word van haar ge-

zegt, dat zy alleen met een mes, (zonder ander

Beeldhouwers gereedfchap te gebruiken) van Palm-

hout heeft gefneden Iwr Moeders, Broeders, en

haar eigen pourtret , zoo konftig en met zoo goe-

de gelykenis dat yder daar van verwondert ftond

te kyken. Ja men verteld dat de Konftfchilder

HoNTHORST dat van haar Broeder inzonderheid

heeft gefchat op 1000 gulden. Hier beneven had

zy ook haar beeltenis halver lyf van was geboet-

feert waar door zy veel roems behaalde. Maar het

gene haar boven alle berugt gemaakt heeft, was
haar weergalooze taalgeleertheid. Want men
zegt dat zy negen talen in den grond verftond

,

en fpreken konde. Daar en boven was zy door-

oefFent in de Natuurweetkunde, Bybelftofen Re-
denkond. Ja zoo dat zy het fynfle der talen be-

greep , en 't pic en merg der Filofofy en Bybel-

fchriften bevatte, en daar over met de geleerde

Mannen van hare eeuw brieven wifTelde. Maar al

dezen roem dien zy van wegen hare Konft en ge-

leertheid bekomen had , heeft zy eensplots verfne-

den, wanneer zy onder voorwending van den ne-

derigen Jezus in eenvoud te willen dienen , tot de
Labadeefche dweepery verviel ; die haar ook van
Utrecht , en hare vrienden aftrok naar Altena , daar

een zamenlevinge van eensgevoelende opgeregt

werd. Op welke wyze van verandering de Dich*

ter
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ter onder haar pourtret , dat door Munnikhiiizen

gefnedenis, aldus zinfpeek.

Hier ziet gy d'eedle Maagv^ genaamt weergadeloos ^

Eer zy voor JVaerelds lof het befte deel verkoos,

Zy was als zaamgeftelt van Wysheid^ Geejt en Deugd:

Haar liefde was gekruifi , het kruis was hare vreugd ,

Kon/l, Talen, JVetenfchap, Geleertheid, Grootheid, Eer
^

Met blyfchap ley zy 't al voor Chriflus voeten neer.

Zy is gedorven te Altena in't jaar 1678 in den

ouderdom van 71 jaren. En haar roem voor het

grootfte gedeelte met haar.

Nevens haar verfchynt MARGARITA GO-
DEWYK ten Toneel.

De Lezer wil het niet kwalyk nemen , dat ik

voor eene enkele reis myn voorgemelde perk over-

tredende, Margarita Godewyk fchoon ja-

ren later geboren nevens haar ten Toneel breng.

Dit gefchied , om dat al *t geen ik tot roem van An-
na Maria Schuurmans gezegt heb, en delofFelyke

voorbeelden daar toe aangehaald, tefFens, op
beide te gelyk zouden konnen toegepafl worden,

Margarita werd in den jare 1627 ,
op den

31 van Oegflmaand te Dordrecht, (alwaar haar

Vader in dienfl van de Latynfche School was) ge-

boren. Zy van de milde natuur met veel vernuft

befchonken, was zonderling ervaren inde Griek-

fche, Latynfche , Italiaanfche , Franfche en Engel-

fche tale
;
begrypende mede de Hebreeufche Boek-

Itave , en rymde geellig op Dichtmaat. Zy wifl

konflig met de naait te flikken, Landfchappen

,

Hoven , Huizen , Bloemen en allerlei flag van

Scheepsgevaarten
,
gelyk ook alles door Oly- en

Waterverf konllig af te malen. Tot welke
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penceeloeffening zy Nicol. Maas, tot onder-

wyzer gehad heeft. Zy wift ook geeftig met de
Pen en Potloot alle voorwerpen pryflelyk te ver-

beelden : kon ook geeftig op glas fchryven , en
verllond zig de Maatzang en Klavecimbalfpel.

Daar en boven begreep zy ook de Hemelloop-

kunde , en wat des meer is.

Math. Balen die van haar in zyne befchryving

van Dordrecht meld
,

getuigt dat hem na haar

dood vertoont zyn verfcheiden van hare gcfchre-

ven Boeken, als hare Latynfche , Franfche , en Ne-
derduitfche zinnebeelden

, metbeelteniflen, door

haar vernuft en Konft opgeciert : hare Latynfche

gedichten van verfcheiden floffen , ook ha-

re Latynfche brieven aan geleerde IMannen , in-

zonderheid aan den Heere Arnoldus Senguerdius

Profeflbr in de Filofofy tot Amfterdam , over ver-

fcheiden llofFe gefchreven. Deze drie ingebonde

ftukken nevens hare lofle nagelaten fchriften , en
verfcheide Halen van hare Konft, beruflen ter dier

tyd in het Kabinet van den Heere Samuel vander

Heiden.

Gemelde Balen heeft ook zyn Boek van Dor-
drechts afkomll met de beeltenis van die fchoone

paarl (gelyk zy die zelf naar 't leven gemaakt
had) geciert. Waar onder zig dit volgende by-

fchrift doet zien ,
gedicht door den Heer Samuel

van Hoogftraten:

Dus maalde Margariet haar iiiterlyken fchyn^

Ah jlontfe voor ons : maar om haren geeft in taaien
,

In Konjt in kennis , en in godvrucht f agterhaalen
,

Scheen Neftors levenstyd nog ^joel te kort te zyn.

Zy ftierf te Dordrecht op den 2 van Slagt-

maand 1677. Hoe
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Hoe verfchillig men de menfchelyke geaartheid^

en gevolgelyk de neigingen bevint , is min te ver-*

Wonderen , alsmen opmerkt dat dit aan de men-
fchelyke natuur eigen is, zoo veer, zelf twee-

lingen van eener dragt, niet alleen in geaartheid

zullen verfcheelen , maar zelf door een gants ffcry-

dige genegenheid gedreven worden ; een vaft

gevolg dat de onderfcheidene driften uit de ver-

fchilligenatuursgeftekheid voortfpruiten , en over

zulks de uitwerkingen door verfchillende en by*

zonder geaarde gemoedsdriften aangevoert, ook
verfchelen. Egter hoe verfchillig iets is, zoo is

'er niets dat meer het genoegen ftreelt , als het op-

volgen van de natuurlyke geneigtheid
; nog zyn

de Jichamelyke werktuigen (in opzigtvan eenige

behandelingeof uitwerkinge) gereeder , om dat het

werk van zelfs zig vlyd. Het levensbedryf van
ADRIAAN BROUWER zal ons ge-

zegde als in een fpiegel doen zien. Deze zyne ge-

negenheid opvolgende, die tot boerterye helde,

heeft niet anders beoogt als de zelve op het

natuurlykfl: door 't penceel af te malen ,
( 't geen

hem boven anderen gelukt is ) en daar door den
eernaam van een groot meefher bekomen.

Potfig was zyn penceelkonfl: , potfig zyn leven.

Zoo de man was, was zyn werk.

Sommigen willen dat hy geboren is te Oudenaarden
in 'tjaar 1608. Maar een gefchrift door den Heere
Nicolaas S'ix Leerling van den Leidfchen Ridder en

puikfchilder Karei de Moor , onder de papieren van

zyne voorzaten gevonden, en my ter hand ge-

ftelt, doet my zien dat hy een Haarlemmer van

geboorte is. En als men op waarfchynlykheid bou-

wen
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wen mag , wanneer 'er geen zekerder bewyzen
voor handen zyn , moet het hier plaats grypen

;

aangezien die gefchrift eene zekere handleiding

daar toe aan my ojitdekt.

Voor eerft dat hy een Leerling van Frans Hals is

,

die te Haarlem altyd gewoont heeft. Immers my
is nooit gebleken dat Hals in Braband gewoont of

zyn Konfl geoeffent heeft, en Brouwer hier

door gelegendheit zou gehad hebben om van hem
de Konfh te leeren.

Ten tweede om dat my toefchynt dat hy van
geringe ouders geboren , en by gevolge niet van
Oudenaarden tot Haarlem gezonden is, gelyk lui-

den van vermogen wel gewoon zyn te doen , wan-
neer 'er m hun Had geen bekwame meellers daar

toe gevonden worden : maar het tegendeel blykt

;

want Brouwer werd van Frans Hals die

een vluggen geeft in hem befpeurende ingenomen
en tot de Konft gebragt , waar omtrent dat meer-
gemelde gefchrift onder meer omftandigheden
meld: dat Brouwer nog jong zynde van zyn
moeder wierd gehouden om loofwerk en vogelt-

jes met inkt op lywaat te trekken, het welk hy
dan naderhand overftikte met de naald , en tot mut-
fen en borftlappen gefneden, aan de Boerinnen

verkogt.

Dat Frans Hals geval lig daar voorby komende
en ziende hoe los en geeftig hy dit werk behan-

delde , hem vraagde : of hy niet wel zin zou heb-

ben om een fchilder te worden? daar hyftraks ja

op antwoorde, indien zyn moeder zulks wilde

toeftaan. F. Hals vraagde het zyn moeder,
die zulks inwilligde, mitshy haarjongen den koft

geven wilde.

Frans befpeurende in korten tyd dat'er een

groote
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groote geeft in den jongen ftak, en dat hy dage°

lyks in de Konfl buiten gemeen toenam , zette hem
op den zolder

,
afg'efcheiden van zyn andere Leer-

lingen , alleen. Maar de nieusgierigheiddejeugc

eigen dreef hen om ter fluik zomwyl by hem te

komen; om te zien wat hy maakte, en zy ver-

wonderden zig telkens over zyn vaardigheid
,
geef-

tigheid en vindingen , waarom zy verding met hem
maakten van heimelyk voor hun wat te fchilde-

ren , 't geen hem in de gedagten kwam
; gelyk

hydan voor hun maakte de vyf Zinnen, de twaalf

Maanden , en dergelyk , daar zy een ftuiver of

twee voor 't ftuk aan hem voor betaalden. Deze
dingen los en geefhig opgefmeert bevielen hun
zoo wel , dat zy hem fpoorden om wat meer tyds

daar aan te belleden met beloften van het loon te

verdubbelen.

Maar alzoo Brouwer veel voor zyn meefler

werken moefl , en weinig te eetcn kreeg (want
het wyf van Frans, Brouwers hollen

romp wel met wind zou hebben willen opvullen)

werd hy verdrietig by zig zeiven , en opgeftookt

door de andere Leerlingen, waar van Ostade
een was , befloot hy van zyn meefter weg te loo-

pen
,
gelyk hy deed. Maar niet wetende ( naar dat

hy de flad doorkruid had) waar te belanden
;

aangezien zyn moeder toen al gellorven was , en

hy vriend nog kennis had
, liep hy met den avond-

ftond in de kerk en zette zig onder het Orgel

( daar men des winters avonds gewoon is > tot ver-

maak der Borgers
,
op te fpelen ) bedroeft en rade-

loos neer , daar hy van iemant die hem kende (ter-

wyl die wel aan 'thuis van zyn meefler kwam) ge-

zien werd , die hem ziende zoo bedrukt en met

de tranen op de wang ,
vraagde wat hem fcheel-
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de. Brouwer biegte zuiver op, deed beklag

over zyn mishandeling, toonde hoe weinig hy om
en aan had , en dat het van binnen nog fchraal-

der geftelc was , dat hy daarom van zyn meefter

was weg geloopen , dat hy nu niet wifl: waar te

geraken , en egter niet weder doril t' huis komea
bedugt voor flokflagen. De goede man met den
jongen verlegen , bood zig ten voorfpraak voor

hem aan , en beweegdè hem onder zyn geleide

weder te gaan naar 'thuis van zyn meefter, die

vaft aan alle hoeken van de ftad naar hem had doen
zoeken , om hem wederom te lokken ; dewyl hy
reeds groot voordeel van hem trok ; want elk even
gretig werd om een ftukjefchildery van dien vrem-
den meefter (dus wift Frans het werk te doopen)
te hebben.

Brouwer kwam dan met hangende vlerken

weder in zyn huis. Frans toonde zig geftoort

en gebood hem uit zyn gezigt naar boven te ver-

trekken , met bedreiging in dien hy zulks weer
kwam te doen , hem dit en dat te leeren. Maar
onderwyl wift onze vriend, Frans zoo wel zyn
pligt ontrent den jongen aan te wyzen, dat hy
beloften daar ontrent deed. Voor Brouwer werd
ook een pak op de voddemarkt gekogt, maar'c

was zoo nieuwerwets of 't met Noachs Ark van de
eerfte waereid was overgebleven , en 't pafte hem
( want hy kleen naar zyn jaren was) als David het

harnas van Saul. 't Moeft wel paften; want
Frans zey : 't kleed ftaat wel , en of 't aan je

lyf gefchildert was. Brouwer kreunde 't zig

ook niet veel , was 't wambus hem te wyd
,
hy

hoefde 't weer niet te ontknoopen wanneer hy 'c

aan , of uit trok.
,

Hy met dit pak wat te vrede geftelt, begon
I. Deel. X weer
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weer naar(lig tc fchilderen , en Frans deed groo-

te winft met zyn pcnceelwerk; aangezien alle lief-

hebbers even gretig waren om wat van dien nieu-

wen meefter (daar Frans alleen bezitter van was)

te hebben.

Dog dit duurde niet lang, aangezien fommige
van zyne meedeleerlingen , welke agter dien ge-

heimen handel van Frans, als ook agter den
prys gekomen waren , hem dagelyks opftookten

,

zeggende : dat hy een groote zot was , indien hy
zig langer dus door zyn meefbcr liet blintdoeken.

Dat hy te groote meefter in de Konfl was, en al

te groot voordeel aanbragt, om zoo liegt be-

handelt te worden. Zy rieden hem eindelyk ander-

maal uit de flaverny re ontvlugten , en zig naar

Amfterdam te begeeven , alwaar zy wifhc^n dat zy-

ne flukken tot een hoogcn prysverkogt wierden.

Brouw ER nam zyn flag waar als Frans uitwas,

en peurde voort naar Amflerdam , zonder zig van

eenjg berigt aan den eenen ofanderen konilminnaar

te voorzien. Zulks hy daar gekomen zynde niet

wifl: tot wien hy zig zoude wenden : maar verne-

mende naar eenig konftkooper of iemant die handel

met fchilderyen dreef, geraakte hy by eenen 'Dan

Zmneren toen waard in't fchilt van Vrankryk, die

in zyn jeugt de Konfl geoefFent had , en zelf een

Zoon had Hen rik van Zomeren genaamt
die fraaije Hiftorien

,
Landfchappen en Bloemen

fehilderde. Deze nam hem in , en zette hem te

fchilderen. Hier kreeg onze Brouwer een vet-

ter keuken dan hy gewoon was te hebben , 't geen

hem wonder wel geleek , en naderliand verklaar-

de oogen, om de waardy van zyn penceelkonfl

te zien.

Nu fehilderde hy met grooter luft en yver ee-

ni-
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nige kleenellukjes: dog zyn huiswaard ziende dat

zulks zoo gemakkelyk ging, befloot daar uit dat

hytot grooter ondernemingen bekwaam was. Des
ried hy hem , iets van meerder beilag op een ko-

pere plaat té fchilderen , om daar mee aan te too-

hen wat hy in de Konft vermogt ^ gelyk hy deed.

Hy fchildcrde een gevegt tiiflchen Boeren en Sol-

daten, ontdaan (zoo 't fcheen ) uit het fpelen

met de kaart, waar van de bladen alzins over

den grond verftrooit lagen. Hier flaat de een

den anderen met een bierkan op den kop, daar

leit 'er een op den grond geflagen ^ die de dood-

verf al gezet heeft, egter zig fchynt te willen

wreeken door zyn degen , welken hy tragt onder 't

worfhelen uit de fcheê te trekken. Aan den an-

deren kant ziet m'er een in volle gramfchap, met
het mes in de vuifl van zyn floel opryzen, als

wilde hy tuflchen de kampioenen indringen. In 't

Verfchiet ziet m'er een in allen haafl: met een tang
in de hand den trap afkomen , enz.

Alles was zoo natuurlyk naar den aart der hartstog-

ten , in de wezenstrekken verbeeld , en zoo verwon-^

derlyk vaft gereekent, enlosgefchildertdathet wel
tot een proefftuk van zyn Konfl kon verflrekken.

Ondertuflchen had het gerugt al verfpreit dat

BirouwER die nieuwe meefler was, welkers

Konfh een tyd lang door Fr. Hals was uitgevent,

en dat die van hem weggeloopen zig tot Amfter-
dam onthield, daar flraks de liefhebbers van de
fchilderkonft jagt op maakten , om na te fnufFe-

len in wat hoek hy tot Amfterdam zat. 't Lekte
eindelyk uit dat hy by van So?neren t' huis lag. Des
de Heer du Fermandois, die groote begeerte had
om een ftuk van hem te hebben hem daar kwam
opzoeken, en het gemelde konftftuk ziende

X 2 ftraks
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ftraks bevallen daar in had , en naar den prys vraag'

de. Nu had zyn huiswaard hem voor at al herige

dat 'er zoo een Heer, die ook al verfcheidenmalen

had komen vragen om iets van hem te mogen
zien, komen zoude, endathy loo Ducacons voor

gemelde fluk eilTchen moeft, 't welk hy met
fchroom deed , niet denkende dat iemant hem voor

een ftuk zoo veel geld zou geven : waarom hy ook

,

wanneer gemelde Heer 'them vraagde, een lange

wyl flond te dralen , zyn knevels op te ftryken

,

en dikwerf te zeggen: ik Jyebb'er veel arbeid aan

hefteed^ eer't 'er wilde uitkomen dathy'er loo

Ducatons voor hebben moeft, 't geen gemelde
Heer du Vermandois hem flraks bewilligde, en
verzogt hem mede te gaan aan zyn huis, om zyn
vollen eifch in Ducatons te ontfangen , Adriaan
flond te kyken, denkende als nog dat de Heer
met hem fpotten wilde, dog Zomer knikte hem
toe, dus nam hy de fchildery onder zyn arm en

ging met den Heer meê , die hem zyn geld , wel

vergenoegt met dien koop zynde, aantelde. Dit

ftuk heeft naderhand gehangen in 't kabinet van
den konftminnenden Keurvorft van de Palts.

Hy niet gewoon zoo veel geld te handelen wifl

van blydfchap niet hoe hy ras genoeg met dien

buit zou gaan ftryken , en florte (t' hui^ gekomen
zynde) het geld uit op zyn bed, en wentelde zig

daar in.

Eindelyk verzamelde hy dezilverefchyven weer

by een , en ging daar meê ten huis uitflryken

,

zonder dat men wifl waar hy vervaren was. Na
't verloop van negen dagen kwam hy zingende en

fluitende in den laten avond weer t' huis , en ge-

vraagt: hoe hy zoo vrolyk was, en of hy zyn

geld nog had ? gaf hy tot antwoord : dat hy zig
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"oan dien ballafi ontjlagen had. Op deze wyze
leefde hy doorgaans , en was zig niet magtig, als

hy geld had, van drinken, zwelgen en Boer-

ceryen tp onthouden.

Dezé nette verhandeling bepleit genoegzaam het

gediiig over Brouwers geboorteüad, en wyft
dié aan Haarlem toe : egter willen wy geen uit-

fpraak daar over doen , om geen onregt vonnis te

wyzen , en d'een of ander Stad hare geboortelin-

gen ontwringen , terwyl hy ook in vroeger tyd

met zyne ouders kan uit Vlaanderen in Holland
vervoert wezen : of 't kan wezen dat Frans Hahy
Brouwer met zig uit Vlaanderen heeft mee
gebragt; aangezien wy uit de aanteekeningen

,

welke Vincent vander Vinne de oude, op de ag-

terzyde der Begraafnisbriefjes van Frans en Her-

man Hals gehouden heeft, zien, dat zy te Meche-
len geboren waren. Dat hy in Braband geftorven

is , en over de wyze van zyn flerven en begraven
daar over valt geen gefchil

,
wylallegedenkfchrif-

ten en geheugenilTen daar in eens zyn ,
uitgezon-

dert dat de een in zyneaanteekeninge wel wat net-

ter is
,

gelyk ik meergemelde gefchrift in dit op-

zigt bevind en dat op 't end aantoonen zal.

Hy was van der jeugt aan tot boerteryen ge-

neigt, en beluft om allerhande potfen uit te voe-

ren, 't Gebeurde dat hy voorby een wolfpinders

winkel komende (hoedanige winkels gewoon zyn
des zomers met open veinilers , en *s winters met
dooroliede papiere raamen gefloten te worden) zyn
kop door den raam ilak , om te vragen , hoe laat

het aan de klok was
, dog zig zonder antwoord

af te wagten voortpakte. Deze aart groeide in

hem met de jaren op. Nogtans was hy nietmis-

deelt van verftand , maar heeft dikwils zyn vernuft

X 3 onder
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onder zyne potfemakeryen doen blyken. Waar*
om wy een Aap nevens zyn Borftbeeld vertoonen

in de Plaat O. JVÏen kan niet zeggen dat de for-

tuin zig ontrent hem als een fliefmoeder gedragen

heeft, maar dat hy zelve door zyn lofle verander-

lykheid , en verwareloozing in armoede is verval-

len die hem heeft doen omzwerven, 't Is gebeurt

(verhaald Kom, de Bié) dat hy tot Amflerdam eens

naakt en bloot (op Zee van roovers geplondert)

aangeland, het penceel te hulp nam om aan geld

te geraken. Dus voorne'^iens iets uit te voeren waar

by hy lang bedagc kon blyven , laat hy een ruuw
linnen kleed en mantel maken , befchilderende de-

zelve met vremde looveren en bloemen ; zoo dat

het een nieuwe flof fcheen te gelyken , hier ging

hy na dat het wel glanzig met fernis overftreken

was mede langs de ftraat, daar ftraks 't oog van
de Juffrouwen (die gemeenlyk op wat nieuws gezet

;zyn) op viel
;
gelyk ook in den Schouburgh,

Maar dit fcheen hem niet genoeg te wezen dat hy
de waereld dus ftilzwygende bedroog. Wat doet

hy? Hy maakt juifl als de Komedie eindigde op
het Theater te wezen , en treed in dat gewaad met
een natte doek in zyn hand voor 't oog van al de

aanfchouwers , die heel verwondert toezagen, in

verlangen wat daar van komen zoude.

Als hy zig dan dikwerf had om en omgekeerd

,

zoo dat zy hem genoeg van agteren en van yM^txi

bekeken hadden
,
fprak hy hen alle op dusdanige

wyze aan : Dames en Heeren , gy Ji(iat met "cer^

"Uiondering te zien naar dit vremde klecd^ ja vele juf-

frouwen hebben reeds al in de winkels doen verneinen

of diergeiyh ftf ook ergens te bekomen is; maar gy
moet weten dat ik'er de maker afben ^ en niets meer

daar van is dan gy ziet. 't En is zitlks niet als gy
waan^
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'üoaaj2t dat het is : want als gy mfi wat het was gy
zond het niet begeren : Hy nam daar op den natten

doek, veegde al de met waterverf gefchilderde

loovers en bloemen van het zelve af, eavervolgde
met zyne aanfpraak aldus: Gy alle meende dat het

een kojtelyke gefigureerde ftof was , maar ziet nu

dat het is een rouw linnen kleed. Dus is het ook

met des waerelds fchoonheid , daar yder zoo na tragt ,

gelegen. Haar glans is maar blanketfel van bedrog en

ydelheid , en die afgevaagt , is zy niet anders dan dit

Jlegte kleed ^ dat niemant van u zou begeren.

Mundus exteriora rerum ojiendit , interiora tegit.

Des waerelds fchoonheid is maar fchyn ,

Fan binnen vals en volfenyn.

Kom de Bie , na dat hy van onzen fchilder ge-

zeit had dat hy

IV2s traag in 't fchilderen , en mild in het verteren.

mengt in zyn Rym een verhaal , wat wyze
Brouwer fomtyds gebruikte om aan geld te

komen ( als hy in de kroegen door de waarden ge-

kerkert wierd) en zig zeiven te loflen; te weten
dat hy dan inkt en papier deed komen , een fchets

of teekening maakte, en hen daar meêbydeneen
ofden ander konftkenner zond , om *er twee ofdrie

hondert guldens voor te halen; en wanneer 't ge-

beurde dat'er minder voor geboden wierd , het

liever aan de vlam opofferde, dan dat hy zyn vol-

len eifch daar niet voor zou genieten. Non credo.

Dog zoo ik 't gelooven moed, wil ik 't eerder

gelooven als 't geenhy voor de v/aarheid verhaald

X 4 op
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op pag. 269. te weten. Dat een Petrus CavallU

nus ^ Roomj'ch fchilder (dog van een Heilig en
Godvrugtig leven ) een gekniiften Chrïftus gejchildert

heeft 5 die in St. Paiilus Kerk te Romen opgehan-

gen
,

tegens de Heilige Brigitta gefproken heeft.

Dit word verhaald voor waarheid, en geen won-
der, 't ftaat aangefchreven en gedrukt, Nellevite

de fan^i del ordine de F. Seraf Razzi, Maar dit

overgeflagen.

Zyt gy belufl: lezer, om te weten den inhoud

van zyn konftfhukken die hem zoo veel roems na^

dragen , ik heb de moeite genomen om ze na te

fchryven.

Zyn fchilderkonft heftont In fnakery en buetfen.

Die hy zoo geejiig mft met zyn penceel te toetfen,

Dat niemant zyns gelyk , in deze tyd en is. 1

Dies 't 'ujerk komt over een met zyn gefteltenis.

Hier ftaat een lompe boer van dronkenfchap te fpoinven,

En 't wyf met ecnen ftok gereed zyn buit te towwen ,

Daar zietin een bootsgezel met 'f piiitje in zyns

vuift,

En hier een fielenrot dat 7net de kaarten tuift.

Daar zuipt een gulzigaart den pot uit onder 'r pypcn
,

Of wil de huiswaardin kwanzuis na 't voorfchoot

grypen.

Daar vcgtmen om't gelag met bezem bank en ftoei y

Daar zietmen boers gevry , cn diergelyk gewoel.

Na dat Brouwer dan eenige jaren tot Am-
flerdam gewoont en zyn Konft met veel roem ge-

oefFenthad, kreeg hy geneigtheid omzyne konft-

genooten tot Antwerpen te gaan bezoeken , en
begaf zig in die drift op de reis, zonder eens in

agc te nemen dat de Staten toen met de
Spaan-
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Spaanfche Nederlanden in oorlog waren , en zig van
een vrye pas te verzien. Waarom hy ook zoo
haafb hy te Antwerpen kwam van de Spaanfche

foldaten voor een fpion aangezien , opgevat , en op
^cKafteel gevangen gezet wierd. Menigmaal zugte

hy over zyn los bedryf. Menigmaal beklaagde hy
zyn voornemen, en wende zig te vergeefs in Am-
fterdam. Dog geen ongeluk zoo groot ( zeit de fpreuk )
of daar is een geluk by.

Wat gebeurt'er? de Hertog van Jerdenborg zat

in dien tyd ook op 't Kafteel gevangen
, dog eg-

ter zoo dat hy vryheid had om binnen den ring-

muur , verzeld met twee foldaten te mogen gaan
waar 't hem lufle. Deze op een tyd voorby de
traliën der gevangenis waar in Brouwer zat

wandelende , wierd van hem wanende dat hy de

Gouverneur was, toe gefproken, en om zynver-

loffing gebeden , aangezien hy daar onfchuldig ge-

zet was. De Hertog vraagde hem wie , en van-

waar hy was , en wat hy in Braband kwam doen,

't Antwoord was ; dat hy een fchilder was , en
van Amilerdam was gekomen om zyn Konfl tot

Antwerpen te oeiTenen. 't Eerjie (2Lnt\voorde de
Hertog ) moet ik gelooven^ maar van het laatjle zal

ik de proef nemen , en vervolgde , ik zal u verwe
,

en al 'f geen daar toe meer noodig is bezorgen, waar
meê Brouwer in zynfchik was, hopende dat

dit een beginzel tot zyn verloffing mogt wezen;
gelyk het ook gebeurde.

De Hertog die dagelyks van groote luiden be-

zogt werd, ook van Pet. P aulus Rubbens,
welke dien zeiven naamiddag hem kwam bezoe-

ken, nam dit waar, en verzogt aan Rubbens
dat hy door een van zyn^ Leerlingen fchildergereed-

fchap wilde laten brengen , alzoo daar een fchil*

X 5 der
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der gevangen zat dien hy tot zyn vermaak wat
wilde laten maken dat R u b b e n s ftraks inwil-

ligde en daags daar aan vroeg morgens het verzog-

te deed brengen.

Brouwer was niet traag om zig tot een b'e-

gin te fchikken , en 't geval wilde dat hem een

voorwerp in 't oog kwam waar van hy zig be-

diende. Sommige Spanjaarden die zig om een

hoek neerzetten om een kaartje te fpelen
, plaat-

ften zig juifl zoo dat zy hem tot model verllrek-

ten , van welke hy ftraks een affchetzing maakte,

(den yver in 't fpelen, en den ernfl der wezens-

trekken prente hy voorts in zyne gedagten ) en
voorts met de penceel aan 't werk in wemig
dagen een konflig tafereel voltooide, waar in de

Hertog groot gevallen had ; om den ernfl dien zy

in 't fpeelen betoonden , en de natuurlyke verbeel-

de magere getaande Spaan fche troonien. En in-

zonderheid om een die in 't verfchiet zat te kakken,

waar in het drukken , als wilde het zig niet ge-

makkelyk ontladen , zoo natuurlyk en potfig ver-

toont was , dat men 't zelve zonder te lachen niet

konde aanzien.

RuBBENs die(als ik gezegt heb) kennis aan

den Hertog had , kwam hem kort daar aan bezoe-

ken , en vergat uit nieuwsgierigheid niet te vragen

:

wat die arme fchilder voor hem gemaakt had? 't

geen de Hertog hem vertoonde. Die dit ziende

Itrak uit verwondering zeide : op myn ziele...

't is van Brouwer! en bood den Hertog ftraks

<5oo gulden voor 't zelve, dog die wilde het om
de geeflige verbeelding tot zyn vermaak, en ter

gedagtenis van dit voorval, behouden.

Pv UB BE NS, die niet dulden kon dat zoo brave

konftenaar zoo flegt gehandelt wierd, ging ten

eerften



Schilders en Schilderessen. 331
eerften naar den Gouverneur , welken hy te kennen
gaf, dat'er een konftig fchilder, uic Holland ge-

kómen, op enkel vermoeden dat hy een befpïeder

mogt wezen door de foldaten was aangehouden
,

en in de gevangenis gebragt : dat zy te onregc

vermoeden op hem hadden opgevat , dat zyn
Hoogheid daar ontrent wel geruft mogt wezen,

dat hy met dien toeleg niet tot Antwerpen geko-

men was : maar alleen om zyn Konft te oefFenen , en

over zulks , dat hy mogt in vryheid gefteld wor-
den 3 't geen de Gouverneur op't woord van Rus-
sens toeftond. Dus werd hy uit het gevangen-

huis gelaten , en was bly over zyne verloiTmg.

RüBBENs nam hem mee naar zyn Huis, liet

hem ftraks een pak kleeren maken , zette hem
nevens hem aan zyn tafel , en nam hem mee by
braaf gezelfchap, dat geregelt leefde, en toon-

de met dit doen- dat hy groote agting voor hém
had. Maar onzen losaart , ftrekte dit niet alleen

tot een laft, maar \ fcheen hem een veel enger

gevangenis te wezen dan waar uit hy gered was.

Des ontweek hy R u b b e n s , en volgde het oude
fpoor van zyn ongebonden leven.

'T leed niet lang of hy verliefde op de Vrouw
van een Bakker die konftminnen de was en ook
handel daar meê dreef. Deze maakte verbant met
Brouwer dat hy hem in zyn huis zou nemen
mits hy hem in de Konft onderwees. Dit was een
regt kolfje (ais men zeit) naar zyn hand; om ge-

melde reden. Brouwer onderwees hem niet

alleen in de Konft , zoo , dat hy een goed fchilder

wierd (gelyk wy van hem zullen melden) maar
maakte ook dat hy pluimgraaf wierd. Zy waren
knapen van eenderhande leven , en voerden te za-

men menige pots uit, waar onder waren van dien

aart.
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aart , waar door de Schout gewoon is een thea-

ter op te regten. Des nam hy voor, wanneer de
kerftlok vol was, een reis naar Vrankryk te doen,

denkende dat ondertulTchen die fchuk wel vergee-

ten zou worden. Zyn Reistoerufting was ras

vaardig; aangezien hy niet anders met zig nam
dan zyn goudgevende penceelen. Hy verUet

Antwerpen, maar niet zyn lofle wyze van leven.

Na dat hy eenigen tyd te Parys en elders om ge-

zworven had ; en Venus en Bacchus tefFens te yve-

rig gedient had , kwam hy ziek zynde te rug tot

Antwerpen, en arm zynde tot het Gailhuis, daar

hy na verloop van twee dagen kwam te llerven ,

en voorts by de dooden in den pellput geworpen
met llroo en kalk gedekt werd. Dit viel voor in

'c jaar 1640 wanneer hy pas 32 jaren oud was, en

liet meer na dan hy konde meê dragen : en wilje

weten (Lezer) wat"?

Men hoorde na zyn dood niet om het goed krakeekn ;

Want Jj}' niet agter liet ah morfige pencelen ,

En Èzely en Palet

Een Leerling van R u b be n s , die by geval het

overlyden van Brouwer hoorde verhalen ,maak-

te dit terflond aan zyn meefter bekend , de welke

zulks met ontfheitheid en tranen in de oogen aan-

hoorde. Zyn edelmoedige inborft, totmedelyden

bewoogen (hoe wel Brouwer zig des onwaar-

dig gemaakt had) gaf llraks order dat het doode

lichaam opgegraven en in een kift gelegt wierd

,

niet kennende dulden dat zulk een groot konfle-

naar zoo onwaardig gehandelt wierd, en liei

het zelve in de Kerk der Karmeliten begraven.

üeJyk zyn levenswyze van die van anderen ver-

fcheel-
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fcheelde, zoo was ook de v/yze van zyn begraven

,

want hy tweemaal begraven wierd ; eerft verag-

telyk, daar na van een deftige Lykftatie gevolge

in een ander graf (daar dit Vlaams gedicht op zin-

fpeelt) geleit:

Niet oin zyn edeldom
(jf

dappere oorlogsjlagen ,

Wierd B r o u w e r na de Kerk van 't Kerkhof heen

gedragen.

Maar d' eerjie grafjleê'was i'OGr zynen roem te kleen.

Men verhaalt dat R u b b e n s voornemens ^rkrd

om ter gedagtenis hem een aanzienlyke Tombe te

laten opregten , en dat het Mor/^/ daar toe al gereed

was ; maar alzoo die berugte Konftenaar zelf

kort daar aan kwam te fterven , is zulks agter ge-

bleeven.

Niemant moet zig verwonderen als ik zeg , dat

'er in des menfchen geeft eene fympatie is of ver-

borgen trekking ingefchapen tot zulke die van
een gelykgeaarde natuur zyn. Dit willen wy niet

alleen door het gemeene ipreekwoord , Elk mint

zynsgelyken ; maar klaarder door dit volgende voor-

beeld bevefhigen. Van
JOOST VAN CRAASBEEK. Deze vras

van zyn ambagt een Broodbakker, te Bruflel,

maar door de dagelykze verkeering die hy met yldr.

Brou^joer en Browjoer met hem had , wierden zy

als Broeders met malkander, zoo dat in wat drink-

winkel de een was de andere daar ook moeft we-
zen. Want als Joost zyn dagwerk verrigc

had, was hy ftraks by Brouzier^ welken hy dan
onder 't fmooken van een pypje en potteke bier

gezelfchap hield, tot dat Browwer dan mede
zyn
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xyn penceelwerk volbragt hebbende, zy te zamefi

naar de kroeg gingen om wat te kouten , en de
een of de andere poes aan te regten.

• Joost die een oplettenden geell moet gehad

hebben, ziende hem dagelyks zyn werk begin-

nen, aanleggen, en voltooijen, kreeg een bevat-

ting van 't zelve , en Doeg de hand mede aan 'c

penceel.

Brouiver dit ziende onderfteunde dit beginzel

door vafte leerleflen , en ftookte dit konflviiur nog
llerker aan ; dat zoo veer ging dat Brouwer in

hem zyn regte Beeltenis in fteê van een fpiegel

konde zien ; want hy was hem niet alleen geiyk

geworden in llordig leven, drinken, potzema-

keryen, maar ook in de penceelkonfh zoo veer dat

het den konfikenneren genoegen gaf. In Braband

zietmen nog op ^erfcheide plaatfen van zyne

ffcukjes die om hunne koddige vindingen en wyze
van fchilderen geagt zyn by zulken die niet

vies vallen om ze aan te raken uit vrees van zig te

bevuilen. Want al wat uit zyn penceel kwam
waren fchyters , fpouwers , dobbelaars , tuiffchers

,

bordeelders
,
luizeknippers en diergelyke walgely-

ke drolligheden , daar de kamer van Rbetorica dit

vaers op gecompmeert heeft

:

Al 't geen wierd afgemaalt door 't konftpenceel van

Brouwer ,

JVas eenen fatterick, een fchyter ofte fpouwer^

En zoo de mee/ter was zoo was ook zynen knegt ,

fVant Graasbeek fchilderde mee tuiffchers of gevegt^

Men vej'haalt onder de potfendiehy uitgcvoert

heeft, dat hy vermoedende dat zyn vrouw
wtl liever een ander dan hem zag , daar op deze

wys
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wys proef af nam. Hy trok zyn wambes open en

befchilckrde zyn bloote borft even als of hy zwaar

gewond was, en zyn lippen en wangen met wit

beflreken , maakte een luid moort gefchreeuw en

ging voorts op den grond als of hy dood was uit-

geflrekt neer leggen. Zyn vrouwdaar op boven toe

gefchoten maakte groot misbaar , viel huilende op
het lyk zoo zy waande neer, waar na hy llraks

oprees
,
zeggende : Nau gby zottinne houd u bak-

huis , ik zie wel dat gy my lief hebt , ik ben 7iiet

dood.

Zulke en diergelyke potfen heeft Graasbeek
meer gefpeelt, waar door hy Brouwer niet alleen

in zyn Konfl, maar ookinzynen klugtigen handel*

van leven heeft willen naarvolgen. Ik verwonder-

de my dat niet een der Brabandfche Plaatfnyders

zyn Pourtret in koper gebragt hadde , tot my be-

rigt wierd', dat hy dat zelf met verf beter heeft

gedaan, dan de befte Plaatfnyder , wantdiekonde
maar het weezen verbeelden. Maar hy maalde by
het wezen zyn aart , en ganfche levensbedryf.

Want fomtyds heeft hy zig gefchildert gapende >

fpouwende , 'taangezigt getrokken alsofdebrande-

wyn op zyn tong beet, of ook wel met een plaa-

fter op 't oog. Waar door zyne gedagtenis le-

vendig blyft. Had Graasbeek aan den Dich-
ter ^an Vos kennis gehad en zulke tafereelen aan

hem vertoont
, hy zou wis gezeit hebben , als hy

deed aan L. den Schilder , wanneer die hem zyn
fchildery vertoonde:

Ik min dit Beeld ; want 't is heel losgemaakt : maargy.
Dat haat ik^ zyt zoo los als uwe fchildery.

JA-



336 SCHOUBURGH DER
JAKOB BAKKER (want die volgt nu) is

geboren te Harlingen, maar heeft den meeften tyd

zyns levens te Amffcerdam doorgebragt. Joach,

Sandrart gedenkt aan hem in zyn Duitfche Acade-

mie
^
dog zonder eenig tydmerk. Hy is geftor-

ven in den jare 1638. op zyn dertigfte jaar als uit

dit vaers af te leiden is , welk zeit : dat hy

Was dertig jaren oud als hy ky V k'oen af;

Ah hem de bleeke dood kwam rukken in het graf»

en dus geboren in 't jaar 1608. Volgens fchryven

van K, de Bie. Maar onder zyn Beeltenis door

T. de Keyzcr gQ^childeri^ en door Theod. Matham
gefneden flaat: OBIIT XXVU AUG. Anno
MDCLI. iET. XLII. by gevolge geboren in 't

jaar 1609. welk afbeeltzci van ons gevolgt, wy
vertoonen in de Plaat M nevens Rembrant. Hy is

berugt geweefl, inzonderheid van wegen 't fchil-

deren van Pourtretten, welke hy konflig, mee
een goede gelykenis en vaardig opmaakte.

'T is byna niet te gelooven 't geen van zyne

uitftekende vaardigheid in 't fchilderen verhaald

xvord ,
namelyk : dat hy een vrouw van Haarlem

gekomen om uitgefchilder t te worden , met kraag

,

kleederen, twee handen levensgroote ruim hal-

verwegen en wel gefchildert
,
op eenen dag vol-

tooide , en zy met het fluk voor den avond naar

Haarlem vertrok.

Hy heeft ook by de Konflbeminnaars veel roem

behaald met het fchilderen van Hiflorien, tot

fchoorfleenftukken , als anders.

Jan Vos heeft op een zyner Konflflukken ver-

beeldende een Harderin , die van Cbimon begluurt

word, geplaatil in de groote zaal van Abrah. van

Bafle, dit volgende vaers gemaakt: . Van
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Van Bassen hou togjlant; de Nimf die ziet

Jlapen ,

Is niet docrr't groot penceel ytnaar doornatuur gefchapen^

Laat Cimon tog bezien y a'/> hem de borjl doet

bradn.

Men kan den lujl
,
by 'üyyl^door d^oogen ook 'cerzaan ;

Dies zjr een 'j:eimg ftil ; hier moet geen "coetzool kraken»

Gy zult, zoo gy u rept , de Felduifnf -vjakker maken»

Zy brand ons nuzy flaapt ;i?idien zy ivakker "J^ert ^

Zoo maaktze ons heel tot afch; "ixant oog ont*

Jieekt het hert.

En Lud. Smids laat zig op d'Iphigenia van Cy*

prus, door J. Bakker gemaakt, dus hooren:

Mars , tredend in een zaal , die men verkeeren zou

In eenen Heemel, door de geejiigjfe pcnceelen

,

Zag op een -'jeldtapyt , een Jhimerende "crowx,

Hy boog zig, en begon haar öoitte borjl te ftreelenj

En fchoof zyn gladden helm \:an V \:oor hoofd, om
die mond

Te kujjen , daar Natuur voot opgetogen flond,

Vtowü) Venus Ifprak hy : (dog het 'xas een Harderinne^

Dien * Cimon vind in 'r Bofch) hier is den Oorlogs*

god!

IVaak op ;gun hem de vrugt eens'oan uvo 'xedenninne;

Met "xeek hy
,
fchamende zig het ge^'aand genot !

Hy meende Venus lag hier "coor zyn dartele oogen :

Maar ojjy , door Bakkers konjt , en verf, en doek ,
bedrogen.

ik
• Bokkatius in *i T9Cap. zyner vertellingen zeit : dat r/ww»

een plompaard
, dog van grooren huize", door het gezigt

van deze ichoonheid, veranderde in een vcrlhindi» minnaar,

I. Deel. Y
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Ik had byna vergeten (en zou dus zyn roem by ver

^

Züim benadeeld) van zyne uitftekende vvyze van tee-

kenen te melden. Zeker hy heeft zyne Academie-
beelden, inzonderheid de vrouwtjes zoo konftig op

blaau papier met zwart en wit kryt geteekent, dat

hy daar door de kroon van alle zyne tydgenooten

heeft weg gedragen, 't Is ook haaft aan de zugt der

papierkonftminnaars, wanneer 'er van zyne tee-

keningen op een verkooping komen , te zien wat
agting zy voor dezelve hebben.

BARTRAM de F OU CH IER geboren

te Bergen op den Zoom
,
by gelegentheid dat zyn

Vader Paulus de Fouchier , die uit Vrankryk
kwam om de Nederlanden te bezien , en de be-

legering van Ooftende by te wonen in den jare

1596 , komende te Bergen op den Zoom , verliefde

op de Dochter van Joan Spruit die een cenige Doch-
ter was en veelgeld bezat, en met dezelfde trouw-

de; uit welk Huwelyk onze Bar tram ont-

fproot op den 10 van Sprokkelmaand 1609. die

al vroeg door zyn geneigtheid blyken deed dat hy

tot de Konft geboren was ; waarom zyn Vader hem
bedelde by den berugten Ant. van Dyk die toen

te Antwerpen woonde
, by v/ien hy zoo veer

in de Konfh vorderde dat hy een goed pourtret

konde fchilderen. Maar alzoo gemelde van Dyk
door zyn veelvuldig werk, en bezoek van groote

Heeren ,
zig zóódanig in zyn tyd bezet vond , dat

hy weinig agt op zyne Leerlingen geven konde,

fcheide hy van hem af, en begaf zig in den jare

1634 naar Utrecht by J^an Bylaert, by welken

hy twee jare bleef, wanneer hy naar Bergen op den

Zoom, tot zyn ouders trok met voornemen om
de Konft by zig zeiven te oefFenen. Dog 't leed

niet lang of de Reisluft dreef hem na Rome, daar
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hy zig naar brave voorbeelden , inzonderheid de
penceelwerken van Tintoret oefFende.

In dien tyd itond het Roomfche Kerkbeftier aan

Urbaan den achttien die Konftminnende zynde veel

gelegentheid gaf tot hetaankweken en voortzetten

van jonge meefters, daar hy zekerlyk groote op-

gang gemaakt zou hebben , zoo niet een tuffchen-

x^al hem en zynen konftgenoot Joan Frede-
RIK VAN YsENDOREN, door een gevegt te-

gen twee 'Spanjaards 5 die hen voor Ketters hadden
uitgemaakt, en gedreigt aan den Raad óev Inqui-

fitte aan te klagen , van dat voordeel had berooft

;

want zy zig hier door genootzaakt vonden Rome
in alleryl te verlaten, en zig ftil naar Florence te

begeven , daar zy een wyl hun verblyf hielden

,

en hun Konft oefFenden. Van daar reisden zy naar

Parys , en kort daar aan naar Antwerpen , alwaar zy
affcheid van malkander namen. Ysendoren
begaf zig naarWyk te Duerftede in 't Stigt,(daar

hy naderhand nog Opperfchout geweeit , en
gellorven is in 't jaar 1 684.) en Fouchier naar
Bergen op den Zoom daar hy vele jaren de Konft
geoeffent heeft

; dog ziende dat zyne behandeling op
de wyze van Tintoret geen deurgang vont, flapte

hy in tyds daar van af, en fchilderde gezelfchap-

pen op de wyze van Adr. Brouwer, daar hy veel

beter by ilond. Ook oeffende hy het glasfchilde-

rendaar hy veel geld meê won, en dus mee onder

de gelukkige mag geteld worden.

Hy ftierf , na hy eenige dagen ziek geweefl had,

en werd in de Groote Kerk van zyne geboorte-

fcad begraven in 't jaar 1674.

De zon in 't prilfle van de lieve lent uit de
blaaubenevelde oofterkim opgerezen , verbeeld de

Y 2 jeugt;

\
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jeugt; in vollen luider aan den Hemel opgeklom-»

men, de volkome jaren van :^ei:ryp en oordeel ;

en hellende naar de weflerkim /den avond van hec

menfchelyke leven, die eindelyk in den donkeren

nagL van de dood verdwync. De Konfl heeft meé
haar jeugt ; dat is haar 'beginzel en opgang , die

met de jaren aanwafl, tot in hare volle hoogte,
waar na zy weder , of door gebrek van kragten of

oordeel
,
ailengskens afneemt, min of meer na zy

eenen korten of langen levens avond heeft. Dus-

danige verfcnilligheid heeft men konnen befpeuren

in het penceclwerk van

HERMAN ZACHTLEVEX, Deftuk-
ken van zyneerflen tyd waren eenvoudig

,
zyndede

natuur, zoo in fchi'kking als koleur gevolgt, ik

heb'er gezien die my wonder wel gevielen. Maar
naderhand , zoo 'tfchynt^ niet te vrede met de fchik-

kinge der natuur ; dat is de voorwerpen te fchil-

deren zoo als ze hem in 't leven voorkwamen (wyl

die zig ailezins niet even behaagiyk voordoen) zoo

heeft hy een eige fchikking , of om wel te zeggen

een byeenfchikking, van verfcheiden behaaglyke

voorwerpen te gelyk in zyn werk gebragc ;
uitge-

zondert eenigc gezigten die hy aan den Ryn vlak

naar 't leven gevolgt heeft, die ook door kenbare
teekenen de plaatfen aanduiden , en van zyn

ander werk duidelyk te onderfcheiden zyn. Di:

zeg ik niet , om dat ik oordeel dat hy met zulks

te doen tegen de konftregeien misdaan heeft, ge-

heel niet; in tegendeel moet ik zyn groot vernuft

en fraaije vindingen in dit opzigt pryzen ,
dewyl

hy al het fchoone heeft weten uit te kiezen , en by

een te fchikken, zoodanig dat zyne penceelkonil

(de mode mag hare rol daar meé onder fpelen zoo

alsze wil) altyds plaats zal ingefchikc worden in é
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deberoemfle konllkabinetten. Ja ik moet tot zy-

nen roem zeggen , dat my onder de Nederlandfcne

Landfchapfchiklers geen bekend is , die zyne ver-

fchieten zoo helder en dun , als ook de graden of

trappen van wyking, beter en bevaliiger heeft waar-

genomen , of ook zyn werk woeliger , en cierly-

ker geflöffeert , te -weten dit zy gezegt van Huk-
ken die van zyn beften tyd zyn ; want zyn laatile

werken voldoen myn oog zoo wel niet , om datzy
al te bontkleurig zyn. Hy was buiten zyn {chil-

deren ook by uitnementheid vlytigin naar 't leven

te teekenen dat hy op een vaardige dog vafte wyze
met zwart kryt wiil te doen. Hy is geboren te

Rotterdam in 't jaar 1609. maar heeft den mee-

flen tyd van zyn leven te Utrecht gewoon t daar

hy ook geflorven is.

De Puikdichter J. v. Vondel^ die (nevens an-

dere van zyne tydgenooten ) ook kennis aan hem
had , en vermaak daar in vond , als hy eens zyn
konflboek met zyne voornaamfte teekeningen

doorbladerde , maakte daar op dit volgende vaers

tot zyn lof

:

Lujl het iemant Zacht te leve
Lugt te fcheppen naar zyn vjil

,

Die blyf t' huis , geruft en ftil

:

Hy kan Jtil den Ryn cfftre\:en ,

Fan oud Utrecht^ en den Dm;
Tujfcben £ oevers van de ftroomen ,

TuJJchen 'xynberg , bofcb , en boomen
,

Zig verluftigen alom ,

Sloten
, fteden y en landowxen

,

Kudden , vee , en dcrp , en vlek ,

Akkers , en gebuurte , en hek
,

BroUy en rssaterval aanfcbowjien ^

Y 3 In
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In zyn kamer ^ zoo hy maar

Opfl.i deze konfip'apïeren ,

Zoo vol levens , zoo vol zimeren
,

Dat natuur by 'ïi^ylen daar

Stofn jlaat
,

toornig , en verbolgen
,

Over dat, en over dit

y

Over Z\jüarty en over -imt

,

Ligt en fchaditvy)
, fnel in V volgen

Fan haar niezen: kan de Konji,

Kan de hand van dezen trekker

My dus volgen tot den Nekker ?

Heeft hem Pallas met haar gunjl

En genade dus bejcheenen ?

Zeker laat de vlugge Faam
Dan braveeren met zyn naam

:

Laat hem dan zyn naam vry lecnen

Van het Leven: imnt hier leeji

Wat hy trekt met duim en vingeren ,

Los en levendig in V flingeren ,

Dat de bladen leven geeft,

TVien verdriet het op dees blaren
,

Dus dsn Ryrftroom op te vaaren "?

KORXELIS ZACHTLEVEN, de broeder

van Herman , fcaiiderde konilig gezelfchappen

van boeren en foldacen. Ik heb Kordegiarden met
foldaten van hem gezien , elk in zyn byzonder be-

dryf natuurlyk los , en geeftig gefchikt , en gefchil-

dert. Daar drie afvier fpeeiende met de kaart,

ginder weer die met malkander zitten te kouten

,

of een pypje onder den fchoorlleen fmooken , op
de \v\'ze van Adr. Brouwer. Dog doorgaans ziet

men dathy op den voorgrond byeen gefchikt heeft

allerhande foorc van krygsgereedfchappen , als

vuurroer , degen , piek , hellebaard , vaandel

,

trom O
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trom , ook wel een gepluimden hoed , en gebor-

duurden draagband ofzyde lluier met goude franje

enz. 't weik hy alles naar 't leven fchilderde , en
ook natuurlyk wift na te bootfen. Dus zietmen

ook boerewooningen van binnen in te zien , en
allerhande huis- en bouwgereedfchappen op gelyke

wyze als voor byeen gefchikt en gefchildert, ge-

lykikookdergelyk van Dav. Teniers heb gezien,

wiens wyze van fchilderen hy nabootlle.

Ik gis dat hy ouder geweell zal hebben als zyn
Broeder, aangezien men zyn beekenis mee teld

onder de pourtretten van Ant. van Dyk ; waarom
wy hem ook in de Plaat P boven zyn broeder heb-

ben geplaatffc , wiens borilbeeld op een ovaal tafe-

reel gemaalt, door een kindje word opgeheven,
aan wiens voeten een kleen tafereel word gezien

,

waar op een Ryngezigt, gelyk hy dezelve dik-

werf verbeeld heeft
,
afgefchetO: ftaat.

Onder debefleDifcipeien van Herm. Zachtlcverij

word geteld WILLEM van BEMMEL, ge-

boren te Utrecht. Deze trok naar hy zyn werk
redelyk wel verfhond, naar Romen, zoo om de
Konrt naar brave voorbeelden voort te zetten; als

om dat zyne geneigtheid helde tot het verbeelden

van Italiaanfe Gezigten, of Landfchappen. Over-
zulks teekende hy met grooten vlyt en yver te 77-

•L'o/i, enbragtdeafteekeningen daar na op paneel,

zoo geeftig en natuurlyk dat hy grooten roem daar

door te Romen kreeg. Van daar trok hy naar

Duitsland , daar zyne meefte werken zyn , inzon-

derheid te Norenburg ; hy heeft alzins in zyne
{lukken, de wyking, licht, en fchaduw wel we-
ten waar te nemen ; en egter word *er getwift , of
zyn vernuft en zinryke geeft , ofzyn penceel meeft
geroemt moet worden.

y 4 SA-
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SALOMON KONING is geboren te Am-

llerdam, dog van Brabandfe ouders, want zyn
vader Peeter Koning was een Juwelier van Ant-

werpen van geboorte, en der Schilderkonft gene-

gen , waarom hy ook zyn Zoon tot zyn twaalfde

jaar gekomen, namelyk in 't jaar 1621 (want hy
was 1609 gebooren) beflelde by Da'oid Kolyriy

tot Amllerdam , om in de teekenkonfl onderwe-

zen te worden. Naderhand om de Schilderkonfl:

te leeren
,
by Frangois Vernando , en eindelyk by

KicoIaas Mooyaart, Naa welken tyd hy de Konft

voor. by zig zeiven met veel vlyt en naarfligheid

oeffende : en kwam 1630 in 't Schilders Gild tot

Amflerdam, Hy was een goet Pourtret Schilder

,

dog van natuur meer genegen , tot het fchilderen

van Hiftorien , zoo in 't kleen , als levensgroot.

Tuflchen dezen tyd en den jare 1 660 , heeft hy
verfcheide brave konllwerken gemaakt ; als voor

den Heere Johan Huidekoper , een fluk verbeel-

dende Tarquinius en Lucretia. Voor Ludowyk
van Ludiek, een David en Batzeba, welk fluk

naderhand de Ambafladeur van Portugal heeft ge-

kogt. Voor Jan Pieterfe Bruyning , daar Judas

de dertig zilverlingen voor des Hoogenprieflers

voeten nederwerpt. Voor den konfllievenden Ge-

rard Luiken , de verbeelding van Sahmon den af-

goden offerende , en meer andere. Ook verfchei-

de flukken voor den Koning van Denemarken :

waar door zyne gedagtenis nog eeuwen lang zai

leven.

JAN BAPTIST VAN HEIL, geboren te

BrufTel, in 't jaar 1609. was een braaf Schilder

in devote ordonantien, en pourtretten. Hywerd
de befle , in vergelyking van zyne Broeders Da^

M £ L en L E 0 in Konft geagt. Van zyne werken
word
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word getuigt 5 dat zy geeftrg van vinding zyn.

JVant in mv ^werken, kort gezeit,

Is geeft in overvloedigheit,

ZeitK.d. Bic.

Zy waren alledrie 1661, nog in leven, dus

word 'er gezeit , dat de dood niet ligt zal

Van Heilens hiijier doen vergaan

Die in drie levens nog bejtaan,

Zyn tydgenoot, ROBERT van HOEK,
geboren te Antwerpen , fchilderden by uitnement-

heid klein en net , heele legers , met hun aankleven ,

als kanon ,
legerwagens, en tenten, alles in zyn

kleen bellek, dat het bezwaarlyk door d'oogen

was na te fpeuren , 't welk in dit tweeregelig Re*
ferein word te kennen gegeven

,

Zeldzaam en veel , al even ceL

Veel en klein , even rein,

't Is veely zegt Gratiaan, als de menfchen zig

ever ons verwonderen; maar nog meer als zy ons

beminnen. Het goet gefiarnte helpt daar toe iets ,

maar het vernuft doet het overige; dit voltooit^ 't

geen 't ander alleen begonnen heeft. Dit kan in allen

deele toegepaft worden, op den braven Konfl-
fchilder

DAVID TENIERS den Jongen, geboren te

Antwerpen 1610. Deze werd door de gelukftar

van zyn Vaders vernuften Konfl van jongs afaan
voorgeligt, waar door hy naderhand agt geven-
de wat aan zyn Vaders penceelwerk nog ontbrak,

Y 5 het
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het zelve in zyne tafereelen , volkomender naar de

Konfl: gewrogt heeft. Facile eft iircentis addere^

men kan ligt by een anders vinding wat toedoen

,

zeit de fpreuk, waar door zyne penceelkonfl haar

beminnaars en begunftigers heeft gevonden.

De Koning van Spanjen is zoodanig op zyn

Konft verheft geweeit , dat hy een lange Galery

aan zyn Hof liet maken , enkel en alleen om vol

te hangen van zyn penceelkonil:. Koningin Krif-

tina heeft zulk gevallen in zyn Konft en Perfoon

gehad , dat zy hem ten bewys van hare gonll be-

ichonk met een goude keten en medalje, daar hare

beeltenis boven op geflempelt was. Met gelyke

gift belchonk hem ook de Aartshertog Leopoldus

,

die hem daar en boven Edelman van zyn bedkamer
maakte.

De Graaf Fonfoldani zond hem naar Engeland

om de befte Italiaanfe Konft op te koopen, die hy
bekomen konde, en fchonk hem voor zyne moei-

te een zwaare goude keten. Ook was hy byzon-

derlyk geliefE van zyn Hoogheid Don Jan van Oof-

tenryk. Om kortte gaan, de fortuin heeft hem
met veel gedult gedragen, zulks hy wel onder de

gelukkige Konftfchilders mag geteld worden. Hy
had een teekenagtig en vleijend penceel, en wilt

zyn beelden een levendigen zweem by te zetten*

En wat de verkiezinge zyner voorwerpen aanbe-

langt, dit geeft /u de Bic in die volgende rym te

kennen.

In al deJiukkendie gemaakt zjnvan zyn hand^

Is 't Boerfche keukengoed
, cf geefiige aperyen

Ofbeejlen of gefpook mn helfche razernyen,

. Of dronkemans gevegt
, hyzonder in het klein ,

Het 'xerkt natuiirlyk^ en vsrtoont zig €yen rein.

Na'
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Natuur en brengt niets voort dat aangenaam kan a^^-

zen

;

Of 't komt als levend uit Tenicrs penceel gerezen.

Zyn Beeltenis flaac in de Plaat P onder aan.

Na deze verfchynen ten Toneel

ADRIAAN en IZAAK van OSTADE. De-
ze waren , zoo ik 't wel heb , Lubekkers van ge-

boorte , maar hebben hunnen meeften levenstyd

tot Haarlem gewoont. Adriaan is geboren in

'c jaar 1 6io , en geftorven 1685. Adr, Brou^ccer en

hy waren op een tyd Leerlingen van Frans Hah^
en IzAAK VAN OsPADEeen Leerling van zyn broe-

der ;
dog ftierf eer hy de hoogte van den kond-

berg beklommen had , waar zyn broeder de laurie-

ren voor zyn yver en moeite plukte. Deze maak-
te in den jare 1 662 al zyne Konfl en huisraad , dien

hy had tot geld, en kwam van Haarlem met dien

buidel naar Amfterdam , met voornemen , om daar

mee (bedugt voor de geweldenary der Franfen)

naar Lubek te vlugten
;
dog de Konffcminnende

Konflantyn Sennepart wifh hem zoo fchoon te

belezen , dat hy by hem bleeF in zyn huis, alwaar

hy die konflige gekoleurde teekeningen , die

de Heer Jonas Witzen naderhand nevens eenige

Teekeningen van Battem kogt , voor 1 300 gulden

gemaakt heeft: die ik verfcheide malen met groot

vermaak befchouwd heb.

Boere hutjes, keetjes, ftalletjes, inzonderheid

binnehuisjes , met al hun bouwvalligen huisraad.

Herbergjes en kroegjes , met hun gantfchen toe-

ftel , heeft hy zoodanig geeflig en natuurlyk we-
ten te verbeelden , als ooit iemant gedaan heeft.

Als ook de beekjes in hunne bekleeding, en aller-

hande bedryven , zoo natuurlyk boers en geeflig.
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dat het om te verwonderen is , hoe hy 't heeft weten
te bedenken. Met een woord

,
hy heeft het

gantfche boere leven zoo natuurlyk door 't penceel,

als L. Rotgans doorde penafgemaalt. *t Luftons

hem te hooren , daar hy in de Kermisvreugt het

danffen van een boere meid befchryft , en dus

vervolgt

:

en danjie voort op 'f klinken van de /naren.

Een jonge boer
,
nog glat van kin , en zonder hairen ,

Bekleed haar linke zy , en leid haar met de hand.

De hoed ruft op een oor. 't Beki^ylde pypje brand

Alfmookende in zyn vwnd. Zy hupplen op en neder

,

En draaijen als een tol, en glippen heen en 'voeder.

Kees Rootneus ftrykt de veel, en vult ter-voyl zyn darm

Met bier. De danjjer vat de vryfter in zyn arm:

Zy vangt den adem van boer J ewis aan de tippen
,

Na V fluiten van den dans , van zyn hefmookte lippen:

Den adem die nog ftinkt naar 't ingezwolgen nat

Uit boere kroezen , toen hy op de bierbank zat.

Befchonke Teix^es hlooft , en voelt zyn boezem blaken.

De kinkel fchurkt en grynft , na 't drukken van haar

kaken
,

Gclyk een Sater
^

die, op fnoepery belaft^

De Veldgodin verraft , en met haar 'joeêrml kuft.

Het krielt in 't dansvertrek van Frouwen en van

Mannen.

Mynooren ^vcorden doof door 't klappen van de kannen:

Daar zitten in een hoek tix>ee liefjes zy aan zy ,

En koozen mond aan mond , ver'uoart in vryery.

Gins klinkt een durpmufiekvan meer dan dertig keelen;

En udiltzang zonder zin verminkt in alle deelcn.

tWyl home Lammeit zit op radde PFyburgs fchoot.

En zingt van Velzens 'iiraak, en lantheer Floris dood,

Zyn
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Zyn Beeltenis kan men zien in de PJaac waar

by zig fommige van zyne geètfte printjes doen
zien, nevens een kinije dat zig over der zeiver

geeftigheid fchynt te verwonderen. Dus hebben

wy om dat zyne levensbefchryving(by gebrek van
meerder berigt) wat fchaars uitkomt, het met de
print willen goet maken.

KORNüLIS BEGA was zyn eerfte en

befte Leerling die hy in de Konft opgekweekt heeft,

Zyn Moeder was Maria Kornelifz. Dochter van
den vermaarden Korn. Kornelisze van Haarlem y die

fraai teekende en fchilderde, en zyn Vader een

houte beeldfnyder Pieter Janze Begyn genaamt.

Hy werd een groot meefter in 't fchilderen van
Eoere gezelfchapjes , maar tefFens een lofle knaap,

zoo dat zyn Vader hem niet meer voor zyn Kinc

kennen wilde. Toen wilde hy ook niet langer den
naam van Begyn voeren , maar veranderde die in

Bega, Zeggende : myn Vader zeit tegens my
Bega^ Begay maar In wat jaar hy tot Haarlem
geboren is weet ik niet, maar wel dat hyin'tjaar

1664. op den 27 van Oegftmaand aan dePeftge-

ftorven is. By welke gelegentheid my verhaald is

dat hy een Juffertje had daar hy byfter op verliefn

was , zoo dat als die door de Peft befmet wierd

,

hy zig van haar niet wilde onttrekken ; fchoon

zyn Moeder en de Heelmeefters hem zulks met
geweld tragten te beletten, en ernftig afrieden

digt by haar bedfteê te komen. Zy op het ui-

terfte van haar levens tydftip gekomen, fteldehy

zig door liefde verrukt als ontzinnig aan , en wil-

de haar op 't laatft vaar wel kuffen , dog zulks

werd hem belet : dus nam hy den ftok van een
Raagbol , en ftak die haar toe, 't welk zy aan 't

eene eind , en hy aan 'tander einde drywerf kufte,

ne-
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nemende dus van elkander het laatfte affcheid.

Dog hy wierd mee door het peflvuur befmet , en
volgde haar in kort door dien zeiven weg in 't

prilifce van zyn levenstyd.

Zyn penceelkonfl gefchat onder de belle foort

van dien aart, pronkt in de geagfte konftkabi-

netten van Nederland , enz.

Zyn Beeltenis door zyn fladgenoot L. vander

Koogen in zyn jeugt geteekent
,
gevolgt, flaat in

de Plaat O neven J. Ovens,

Zvn tvd- 5 flad- , en konftgenoot L E E N-
D E'R t V A N D E R K O O G E N, afkom-
llig van 's Moeders zyde van de Beerefi;eins(waar

onder groote beguniligers en voorftanders van
de Konft oudtyds zyn geweefl, daar van Man-
der ook met roem van meld in zyn Schilderboek)

heeft de Konfl geleerd by Jaques Jordaans, toi

Antwerpen.
Onze V A N D E R K o o G E N 5 van zyn meefler

t'huis gekomen , maakte inzonderheid konfrater-

fchap met Korn. Bega fporende elkander aan tot

den opbouw van de Kond , en zy tekenden met mal-

kander dikwils naar 't leven. Hy had dezelve zui-

vere , vlakke , of breede behandeling van de tee-

kenpen als Bega : dog kloeker , en eenen weg
gearceert. Ook fchilderde hy zyne Beelden groo-

rer , en veekyds levensgroot. Hy heeft ook ee-

nige platen geëtft in koper
,
redelyk fraai en

kloek maar wat ruuw op de wyze als die van
Carrats.

Dog aangezien hy niet om den broode (als het

fpreekwoord zeit) behoefde te fchilderen, heeft hy

zig zelf ook niet hard aangeport , maar alleen als

zvn lufl hem daar toe van zelf aandreef , en dus

ook zoo veel niet gemaakt dat hy buiten zyn ge-
*
boor-
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boorteftad Haarlem (daar hy ook overleden is in

't jaar 1681) is berugt geworden. By gevolge

konnen wy weinig van hem aanfchryven ; dog dit

zullen wy weer aan den Lezer goed maken met
een vreemd potzig en geeftig voorval , dat hem in

zyn leven ontmoet is, daar ik zelf om lachen moet

,

terwyl ik het fchryf.

Hy leefde buiten Huwelyk op dien tyd te

Haarlem in de Schachelflraat by iemant zyner

bloedverwanten in den koft, wordende van de Huis-

genooten in 't gemeen Leenden Oom genoemt,
gelyk men dikwils bedaagde vryers dus noemt.

Wy willen hem ook voorts Leenden Oom noe-

men.
Wat gebeurt 'er ? op een Avondflond komt ze-

kere Juffrouw , hun allen wel bekend , aanfchellen

,

en vragen of de Heer van der Koogen
t'huis was ? 't antwoord van de meid die opende

was ja ; waar op zy vervolgt hem wel eens te wil-

len fpreken. De meid met die boodfchap agter

komende , had elk ftraks het oog op Leenden Oom ;

terwyl de meid fpottende (niet wetende datzy een

waarzegiler was) zeide : Leenden Oom daar komt

een vryfler om u te vryen. Men had de Juffrouw

dan in een kamer laten gaan. Leenden Oom, die

wat verzet ftond over dit voorval , en gehoort heb-

bende van de meid , dat de Juffrouw zoo net aange-

daan was, wou ook zoo ongezien niet voor 't ligt

komen , kemde zyn lokken uit , haalde zyn kou-

zen op , en ftreek met vinger en duim de kreuken
uit zyn breeden bef, zoo goed als hy kon , trad na
vore , en groette de Juffrouw. Deze wilde zoo ftraks

haar boodfchap niet zeggen ,maar maakte eerft een
voorbereiding , waar in zy hem vergde belofte

van zwygen , en 't geen zy hem peggen zoude aan

geeu
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geen menfch te openbaren : 'c welk hy haar beloof*

de. Dog onderwyl werd alles door de Huisge-
nooten , zonder dat zy zulks wiften

, afgeluidert*

Haar aanfpraak was dan dus : Myn Heer
, gy

zult vremt op hooren
, dewyhnyn bootfchap heel bui*

ten gemeen is , en hoedanige gy bedenkelyk van uzv le-

ven nooit ontmoet zult hebben. Mogelyk zal ze ook

van u voor onbetamelyk worden opgenomen. Dog
voor iny, ik vind 'er geen onvoegzaamheid^ in. i

fpreekwoord zeit : 't is evenveel wie 'f vraagt , ah
't wel Jlaagt. Gy zyt een jongman, die by 7ny^

en myn vrienden altyd voor hups en eerlyk gehouden

is : gy kent iny,en weet ook wie ik ben. Ik , en gy ,

leven beide buiten belemmeringen geruft van 't geen

onze Ouders ons hebben naagelaten. Een gerujt le-

ven is een gewenfi leven. Maar ondertujjchen gaan

onzejaren de een voor en de ander na voorby , en wy
worden niet jonger ofjeugdiger. Onze vrienden gaan

almee de een na den ander uit de waereld, en dat het

ergft van alis y de beftefterven 't eerft ^ en wy mif-

fen hun gezelfchap en aanfpraak. Deze van onze

vrienden zyn te groots om ons aan te zien
,
genen le-

ven wy te lang , om dat zy graag aan 't grabbelen

waren. Dit bemerkende trek ik iny meer en meer van

hun af; maar dus word dit leven hoe langer hoe een-

zamer. Dit zoude my te eer doen befuiten een ge-

zellig leven aan te vangen , en indien gy ook zulks

van zin wierd^ gy zoudmy niet ongenegen vinden.

Leendert Oom , die nooit zulk een predikatie ge-

hoord had, nog ooit een bootfchap ontfangen

welke zyn ingewanden zoo ontroert had , zeide

,

met een bevenden mond , en lillende beenen.

Wel Jufrouw! wel Juffrouw dat komt my vremt

voor

!

Dit heb ik (antwoorde zy) voor af wel geweten^

en
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en daarom zeide ik van V eerjie af dat het u vreemt

zm voorkomen. Maar neem wjo beraad, ik verg

u niet dat gy my op Jiaanden voet ü-vj bejluit zeggen

zult. Onze ftaat en afkomji zal niet veel van mal-

kander verfchillen
, gy kond het overleggen, 'K heb n

myn hart geoper.baart
,
gaa gy nu met het irjoe te ra^

de: en hoe gy het goed vind, wy ^xi'len altyd even

goede vrienden blyven: en gy "xeet dege'jooone ^xegen^

en middelen (indien gy 't goed vind) waar door dia

zaak moet behandelt -jcorden , enz.

Hy meer en meer verlegen met dus onverv/agt

aangeklampt , en overrompelt te worden , was zoo

bedeed, dat hy niet konde fpreken alsflamerende,

en met afgebroken woorden : Wel Juffroirjo I ivet

hoe ! ik weet niet , trouwen ! wel ja , ik kan 't niet

zeggen. Het komt my zoo vremt en onverwagt

voor,

Zy , bemerkende hoe byfter zyne herfenkas doot

deze boodfchap ontzet was , zeide eindelyk met
bedaartheid en op haar vriendelykfl , om hem tot

bedaren te brengen , en zyn ongerufthcid te flillen

:

dat zy niet kwam om over die zaak te hejluiten ^

maar alleen om die voor te ftellen , en dat hy zoo

langen tyd 'zan bedenken konde nemen , als't hem goed

dagt. Hier meé brak zy af, en hy liet de Juffrouw

heen gaan naar haar huis.

Zoo haall hy nu agter in de keuken kwam
,
ging

het klugtfpel aan. Want zy hadden alles afgelui-

ftert , en fpotten met die vryery. Dog Leendert

Oom wilde niet zeggen , hoe zeer zy hem op alle

wyze zogten uit te halen, maar zat dien ganrfjhen

avond als een ftokbeeld , kon ook dien gantfchen

nagt niet ruften , en nam vaft voor zig uit dien

ilrik te ontwarren.

'T geviel als hy voormiddaags uit ging
,
gelvk

I. Deel. Z hy
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hy gewoon was,::aar de markc ot ciders.dat juifl: deze

Juffrouw ais of: wezen wiide ; dwars over zyn weg
komt. Hy neemt kort beraad, roept , her. : hem Juf-

fröj\!:. Die daar op Ibl flaande, van Leenden Oom met
beitorve lippen haar paspoort kreeg, met deze

woorden : Juffmtm daar gijier avond afgefprokenu
daar zal niet in gedaan worden. Heel ^l

, myn
Heer , antwoorde de Juffrouw , en daar meé groe-

ten zy malkander. \ Is zedert onder dat geiiigt

altyd gehouden voor een fpreukje: Daar gijlcr

mmd if gefproken is, daar zal niet in gedaan mr-
den. Hier meé eindigde dit klugtfpel.

Hoe door verfcheiden w^en en toevallen vele

tot de Konrt gekomen zyn , heeft van Mander en
na hem *S. Hoogflraten door verfcheide opmer-
kelyke voorbeelden aangewezen ; onder welk ge-

tal ook de konfti^e Scheep teekenaar.

W ILLEM VANDEN VELDE v. el mag be-

trokken worden. Hy v ^ r i : c : L c : c c r c b : ren in

't jaar 1610. en tot dc Z ^v r: j : : d na-

derhand gelegenthe ia : d:._:

met een Zeejacht de O:: c i te

verzeilen, endoor af- en aan ...... ^.r. uver

en weer te brengen.

Hy die nu den Scheepsbouw , en der ze]ver toe-

rufling in den grond verftond, ondernam door de

pen allerhande zoo groote als kleine vaar cuigen op
papier en gewitte paneelen te teekenen , zelf Ad-
miraalfchappen en heele vloten volgens het Zeege-

bruik in 't zeilen te verbeelden , en dus aan de Sta-

ten een zigtbare vertooning nevens zyn woorden
tot verflag te geven, welke hem byzonder daar

voor loonden
, gelyk hy ook tot hun dienil daar

tot gehouden werd. Als Opdam in 't jaar

mee
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met zyn Zeehulk (Dit gebeurde door verzuim van
agtgeving op de Boskruidkamer ) aan flarden

fprongjhad hy den laatften maaltyd aan boort by
hem gegeten, die zig verwonderde dat iemant uit

konftheidigheid zig zoo na by't gevaar dorft bege-

ven : en Gerard Brand in zyn Levensbefchryving
vanMichiel de Ruiter op 't jaar 1666 teekent aan
op pag. 476. Dat de vermaarde Scheepteekenaar

Willem vanden Velde in de vloot kwam
met voornemen om de voorvallen van 't aanftaande
* Zeegevegt naar 't leven af te beelden : ten wel-

ken einde zeker Galjootfchipper hem rondom zou voe-

ren
, of ter plaatfe daar hy het befte gezigt voor

zyn teekenen zou vinden.

Naderhand geraakte hy in dienfl: ( ik weet niet

by wat toeval ) van Koning Karei , en gevolgelyk
van Jakob , voor welke hy vele konfhige afteeke-

ningenvan Zeeflagen
,
Zeegevallenen andere ont-

moetingen
,
op gewitte paneelen , en opgeplakte

doeken geteekent heeft. Hy ondernam ook met
olyverf te fchilderen in zyn ouderdom.

Zyn juiften fierfdag weet ik niet^ maar wel
den dag van zyn graflegging , uit een Begraafnis-

briefje by de Dochter van Adr. vanden Velde ter

gedagtenifl^e van haar Grootvaders overlyden be-

waart, waar op dus (omciert met verbeeldingen

van de dood
,
wyze van begrave

,
opfl:andinge , en

Hemelvaart in plaatdruk) te lezen fliaat Mr.
fV7n. F, Velde Senior , late painter of Sea-Fights to

their Majeflies King Charles 11. and King James.
En dat hy gedragen is uit zyn huis in fack Field-

fireet in Fickadilly ^ to the Parish Church- cf St,

* Dit gevegt viel voor op den ii. ii. 13. en 14 juni

ï666. tuffchen M. de Ruiter, en Monk Adm. der Éngel°

Tclien omtrent Olknde , &:c.

Z i



356 SCHOUBURGH DER
James's. En daar begraven op den i6 van Win-
termaand 1693.

Nu volgc JOHAXNES MYTEXS
,

gebo-

ren te BruiTcl in 'tjaar 16 12 den 17 van Bloeimaand.

Deze had in zyn jeugt de Konil geleerd
,
eerftby

den vermaarden konilfchilder Ant. van Opftal ,

naderhand by Nicol. "cander Horjl: daar hy door

zyn natuurdrift ,
vlyt , en gefladige oeffening

(dingen die te zamen moeten gaan, omineenige
betragringe , als Arijloteles zeit , door te fleken )

zoo hoog ten top der Konft fteegdathy in zyn tyd

bekwaam gekeurd wierd om de Beelteniffen van

Graaf Hendrik van Xaiïbu, en des zelfs Gema-
linne de Gravinne van Stirom, den Graaf van
Bentern en meer Grooten te fchilderen ^ waar door

hy grooten roem behaald heeft. Dog hy begaf

zig naderhand geheel totdenprinthandel. 'Hy had

een Zoon Kornelis genaamt , die een braaf plaat-

fnyder was, als inzonderheid aan 't pourtret van

zyn Vader door hem in koper gefneden te zien

is.

Hem vo]2;t de groote Landfchapfchilder

EMEERAAD. Deze heeft lange ja-

ren te Rome gewoont. Hy was een groot mee-

fter in die Konfl. De meefte en befte van zvne

werken zyn met beelden van Erasmus QuUïnus
,

en met heeften door anderen opgeciert. Verfchei-

de zyner voornaamft - tafereelen hangen in de Kerk

van de Karmeliten
( Defcalters genoemt ) by andere

brave Konft te pronken.

Nevens hem verfchvnt dekonftige Glasfchilder

PIETER JANSZEN geboren tot Amfter-

dam in 't jaar 1 61 2. Hy was een Leerling van den

braven Glasfchilder Jan van Boskborjl van Haar-

lem
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Jetn die zyn levensloop eindigde in 't jaar 1672.
van wien nog verfcheiden gefchilderde glazen in

de Kerken van Nederland te zien zyn.

PiETER Janszen eerfl genoemt, was een

konilig teekenaar op papier, van welkers waarde
wy in het levens bedryfvan zyn Leerling ^^?2 Pie-

tersze Somcr zullen melden. Hy ftierfin een goe-

den ouderdom in 't jaar 1672.

Hier aan volgende verfchynt

THOMAS WILLEBORTS B£)S-
'SAERT geboren te Bergen op den Zoom. De-
ze was een goed fchilder van groote beelden en
pourtretten. Hy heeft in zyn tyd Romen , Duits-

land, Spanje en Engeland zyne Konfl: doen zien.

Inzonderheid was hy om zyn verftant ,
gedrag en

Konfl geèert by den Prins van Oranje Hendrik
Frederik (naderhand verwiflelt in Frederik Hen-
drik) en zynen Zoon Prins Willem. Gerard
Segers was zyn leermeerfler in de Konfl geweefr.

Hy is geboren in den jare 1613,^ en woonde
1660 in Antwerpen daar hy de Konfl met yver

oelFende.

Daar is geen reden van te geven
,
ja ik ben dik-

wils verwondert over de verfchillende geneigtheid

der KonfloeiFenaren in opzigt der verkiezingen

hunner voorwerpen. De een valt op droevige

,

de ander op vrolyke verbeeldingen. Deze ophec
waardigfle, gene op het veragtlle , en op affchu-

welyke voorwerpen , als

OTTO MARCELIS die byna niet anders

dan vergiftige flangen, padden, en hagedifTen

fehilderde : en egter heeft hy 'er altyd (om dat

hy dezelve zoo nacuurlyk wifl na te bootfen) wei

by geflaan, zoo in Engeland als in Vrankrykdaar
hy voor de Reine Mere fehilderde, die hem

Z 3 een
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een vrye kamer , tafel , en een pijhïet voor vier

uuren 3aags fchilderen gaf. Hy heeft ook lang in

dienft van den Groothertog van Florencen ge-

weeil, en Napc;ls en Romen bezogt, daar Guel-

hclmo van Aelfl: die een Difcipel van hem ge-

weefl is , mee hem verkeerde, en menige klugt

met hem uitvoerde.

In de Bent doopten zy hem met den bynaam
Snuffelaar; om dat hy allerwegen naar vremd ge-

kleurde of gefpikkelde Hangen, hagedilTen ^rup-

fen
,

'ipinnen
,

flintertjes, en vremde gewallen tn
kruiden omfnufFelde.

Zyn reisiull voldaan , kwam hy weder in zyn
Vaderland , en na dat hy twaalf jaren getrouwt was
geweeil, overleed hy in 't jaar 1Ó73 j'^"

ren oud.

Zyne Weduwe , die na hem nog twee mannen
overleeft heeft, thans nog in leven, heeft my
verhaald : Dat hy die dieren buiten Amjterdam op

een ftuk laag Jand daar zy beft konden aarden , tot

dien einden omheint
, dageiyks fpysde : als ook een

hok agter zyn huis had , om de zehe gereed tot zyn

dienfl aan de hand te hebben , en dat fommige /lan-

gen door den tyd zoodanig aan hem gewent ivierden
,

dat^ 'üjjnneer hy de zelve mlde nafchilderen ^ hy de

zehe door zyn maalftok op zulk een 'uijyze fcbikte ,

als hy die noodig had , en zy dus bleven 'leggen tot hy

de zelve gefchildert had.

-. Zyn Bedtenis (laat in de Plaat R onder aan, en

nevens het zelve eenige kruiden waar onder zig

een flang vertoont.

De menfchen (zeic de gemeene fpreuk) /ft/T/ï hy

"iieranderifigen^ \ Kan den lezer niet onaangenaam

wezen dac wy fomwyle eens van perioonen ver-

wifï
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wiflelen

,
op 't voorbeeld van den Schouburg h , die

niet altyd rimpeltrekkende Katoos ten Toneel
voert, maar by beurten ook Democriten die de
waereldfche dingen belachen. Droevige fpelen

gaan gemeenlyk meteen vroJyke klugc verzeid : of

men gebruikt potfemakers om de opgefpannen
geeften verfriffing te geven. Dus fchikt het zig

ook veekyds in onze befchryving van 't leven der

Konftfchilders. Dan voeren wy eens ernftige be-

dryven ten Toneel , dan weder klugten. Dog de
volgende levensrol loopt verkeert uit; want zy
verandert van blyfpel in treurfpel.

PIETER VAN LAAR, ^Ludtrs Bamboots

,

is geboren te Lare buiten Naarden , van eerlyke ou-

ders, die hem zedig borgerlyk en beleeft hebben
opgevoed. De Zon van zyne geneigtheid ftraal-

den al vroeg door de kimmen van zyn vernuft,

en de uitwerkfelen zyner eerfte begrippen deden

al vroeg zien waar toe hy in de wieg gelegt was

;

want daar was niets of 't wierd door hem met
kool en kryt befchreven. Van dit beginfel tot

een bekwame handeling zoo van de teekenftift, als

't penceel aangegroeit (dog ik weet niet wie zyn
leermeefter in deKonft geweeft is) had hy het ge-

luk van zig een vafi; denkbeeld te konnen inprin-

ten van alle voorwerpen, of verfchynfelen die

hem voorkwamen. Ja 't was hem genoeg die maar
eens gezien te hebben , om daar na die op zyn tyd

te pas te brengen. Waarom ook de Italianen die

met hem verkeert en ommegang met hem gehad
hadden , naarmaals getuigden dat hy meer in zyn
vernuft als op papier gefchetft heeft, ja dat hy de

menigvuldige fchilderagtige veranderingen , die in

Velden, Valeijen, Bergen, Boomen, enz. door

min en meerder Zonnelicht veroorzaakt worden

,

Z 4 zoo
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ZOO natuurlyk in agt nam even of hy diergelyk

voorwerp ten model voor zig gehad hadde.

Hy begaf zig al vroeg , eerfl naar Yrankryk
,

en voorts naar Romen, daar hy 1 6 agtereenvol-

gende jaren gebleven heeft, yverende dagelyks tot

het voortzetten van zyn Kond, dewyl hy 'aange^

Ipoort wierd door zoo veele fraaije voorbeelden die

Romen in die tyd hadde. Waar door hy 't eindel yk
zoo veer bragt dat hy op de lyftder braafflekonfte-

naars geteld , en by hen ook om zyne welleventheid

en potfemakerye geliefc wierd.

Hy was , wanneer hy aan zyne bezigheden was

,

ftil, en zat heel opgetogen van gedagten. Dere-
den daar van was

,
gelyk ik al heb begonnen te

zeggen , om dat hy onder 't fchilderen geen ge-

bruik van 't leven maakte, zelf niet ontrent zyn
beekjes , maar zig van het denkbeeld dat hy daar

van gevormt had bediende. Waarom hy ook ge-»

woon was wanneer zyne geeflen , door gefladig

bedenken , fchenen vermoeit te wezen , de zelve

weder door een vrolyk deuntje op zyn viool te fpe-

]en te ververflen.

De Romeinen gaven hem ten bynaam Bamboot-

zio , een naam daar zy zulke luiden , die zig op 't ma-
ken der Italiaanfche grappen , vremden aart van
buigingen of vervringingen der lichamen , en gce-

ilige figuurmakeryen verdaan , meé benoemen.

Nu had hem de natuur in zulk een vorm gefcha-

pen dat die hem maar aanzag, om zyn wanftaltige

figuur moefl: lachen , want zyn onderlyf was drie-

maal grooter als zyn bovenlyf
, hy had een gants

korte borfl daar 't hooft tuffchen 'de fchouders in-

zonk, en over zulks geen hals. Daar benevens was
hy van een vrolyken en potfemakenden aart

, gelyk

wy door fomraige flalen zullen aantoonen.

V
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Men verhaald dat hy eens uit enkel klugt zig

toetakelde met eemchorteldoek tot onder de okze-

len gebonden, en zig dus in een winkel daar veel

gegang voorby was aan de poft van de deur Helde,

zoo dat die voorby gingen hem voor een grooten

baviaan aanzagen , daar hy zelf hartelyk om lachen

konde. Dog ik denk dat het diergelyke vernuf-

telingen geweeft zullen hebben, als die te Amfter-

dam voor by een kruitmengers winkel kwamen,
daar een gekleede Aap op't venfter zat, dien zy

vraagden , Manneke , wat weg moeten wy gaan

naar het Raadhuis?

Maar een geeftiger en geloofwaadiger klugt-

fpel door hem bedreven verhaald Joachim Sandrart

in zyn ïcutfdv JlCvitcmic op pag. 311. daar hy
aldus (in 't Nederduits vertaald) zeit: Bambootz'io

wift zyn bovenlyf nog veel korter in te dringen

dan het was , zoo dat het fcheen wanneer hy dan-

fte dat het alleen een menfchenonderlyf was, daar

een hoofd op ftond , en nogtans was hy zoo ras en
gezwint met zyn lange beenen , dat het voor hem
geen werk was over een ander heen te fpringen.

'T gebeurde opeen tyd dat hy, Pauzyn, Glaude,

Lorene , en ik (zeit gemelde Sandrart) uit reden om
ons wat te verluftigen te TkoU gekomen waren

;

en dat hy ziende een regenbuy opkomen , in aller

yl zonder dat wy daar agt op gegeven hadden \
gezelfchap was ontduikt, en weg gereden.

Nu gelyk hy potfig van aart was, zoo had hy
wanneer hy de Poort van Romen zoude inrvden

zig voorover gebukt gehouden, en het paarde-

kleed over kop en bult heen gehaald, en was dus

op een galop ter ftad in gereden.

Wy waren dan verlegen niet wetende waar hy
vervaren was, en vraagden zoo haaftw^aan de

Z 5 Poort
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Poort kwamen aan de Schildwagt, of zy niemant
voor ons hadden zien binnen ryden , die tot ant-

woord gaf, dat hy het paart van Fiterinno wel
had zien loopen

, dog zonder man daar op , alleen

met een bedekt Valies, en weerzyds laarzen.

Des wy by malkander gekomen, t'elkens ons
niet konden onthouden van te lachen, als wy'er
maar aan gedagten , dat hy voor een overdekt
Valies was aangezien , en de wagt dus bedrogen
had. Diergelyke potfen fpeelde hy meer waar-
om elk graag in zyn gezelfchap wilde wezen.
Maar hoe klugrig en potfig hy was zoo zal nog-
tans het einde van zyn levensrol doen zien dat het

zeggen van Vosmeer in Vondels Gysb. van Amftel

:

Ik ben een Goojers Kind, vervallen in Gods toren.

Te Laren opgevoed

;

op hem kan toegepafl worden.

Ondertuffchen verlangden zyne ouders en vrien-

den om hem eens andermaal te zien , en lieten niet

af met brieven op brieven aan hem te fchryven

,

waar onder ook waren eenige Hollandfche konfl-

minnaars , die hem toonden (terwyl de faam zyn

roem al had over gekraait) dat hy in 'Nederland im-

mers zoo wel zoude ftaan met den prys voor zyn
werk als te Romen. Waar op hy befluit nam om van
daar te vertrekken, gelyk hy dan gevolgelyk in

den jare 1639 te Amfterdam aanlande, en van
daar te Haarlem by zyn Broeder , die een School-

meefter was
,
ging inwonen , daar hy vele konflftuk-

ken gefchildert heeft , die naderhand tot een groo-

ten prys en meer dan hy te Rome daar voor hadde

gekregen werden verkogt, zulks dat zyn werk
in ItaSen wierd opgekogt, en naar Holland ver-

zon"
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zonden, om een voordeel daar meé te doen. Vele
ftukkcn neb ik van hem gezien die hoewel bruin

,

en droevig egcer heel natuurlyk verbeeld waren.

Gelyk ook andere die my wonderlyk wei be-

vielen.

Hy fchilderde veeltyds flruikrooverye , enlta-

liaanlciie pleiflerplaatfen. En al 't geen 'er in ver-

beeld was , zoo paerden als menfchen , was won-
der geeftig van gedagten , en konflig gefchildert.

Vericaeiaen van zyne voorname ftukken komen
in pnnt uit, waar onder ook een flruikroovex'y in

een rots , en de zoo genaamde Kalkoven.

Tot zyn zeftigile jaar gekomen zynde, wierd

hy gepia':igt met een benaude bord, 't geen hem
den moet uitblufle. De droefgeeftigheid, daar hy
zig aan overgaf, verzwaarde zyne kwaal , zoo dat

hy wars van langer te leven zig zeiven in een water-

put verdronken heeft. Ditfchynt«S. v.Hoog/i, niet

duifterlyk te beveiligen, als hy in zyn Boek op
pag. 311. zeit : dat Franchko Framenko^ door

Bernyn zerhluft ^ mijirooftig door middel Don een

Jirop naar 't huis der fchimmen voer, daar hemBam.'
boots , zoo men zeit , naarmaaïs ging zoeken.

Dus is het klugtfpel van 's mans leven in een
treurgeval verkeert.

'T is gebeurt dat als Bamhoots te Rome was

,

hy met nog vier Hollanders gefterkt, zekere

Paap ,
(die hen beflraft en gedreigt had over het

eeten van vlees in den Vaflen) op een eenzame
plaats ontmoetten , en den zeiven in 't water fme-

ten , daar ^?2^r. Bothmcdt by, en daadplegtig aan

was. En het is opgemerkt, en nagefpoort dat de zel-

ve alle vyfhun einde in *t water hebben gevonden.

De nette tyd van zyn geboorte weet ik

^iiet, maar 't een en ander dat ik van hem wee:

,

doet
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doet my befluiten dat hy al vroeg in de zediende

eeuw geboren is ; want hy leefde tot zyn zeftigfte

jaar,en indenjare 1675 ,aisS. v. Hoogft. zyn fchil-

derboek fchreef was hy al dood , als blykt uit het

even aangehaalde. Dus hy om de flreek van 161

3

geboren is. Zyn Beeltenis flaat in de Plaat R bo-

ven aan , aan zyn opgekrulde knevels te kennen.

Deze Bamboots had ook een Broeder jonger dan
hy, die zig ook in de fchilderkonfl: oeffende , en
met hem in Italien was : maar deze , wanneer hy
over een brug van balken en horden gemaakt

,

om van den eenen rotsagtigen heuvel tot de ande-

ren , over een kaskade , ofwaterval ,te komen , met
zyn Ezel meende te ryden , florte de zelve in , zoo

dat hy verdronk met zyn Ezel.

Gelderland , hoe wel op veere na zo vrugtbaar

niet in 't voortteelen van penceelkondenaren als

wel andere Nederlandfche Provinciën , heeft egter

mee in der tyd konftoeffenaars voortgebragt , die

door hunne fraaije uitwerkfelen verdienen , dat zy

om hunne gedagtenifle levendig te houden , ne-

vens anderen eens weder ten Toneel worden ge-

voert. Onder deze was
nikolaasde helt stokade,

geboren te Nimwegen in *t jaar 1613. Weinig
van zyn pryflelykfle werken zyn hier te Land te

zien
,
aangezien hy zyn befte tyd te Rome en

Venetien heeft doorgebragt. Des moeten wy den

lof dien zyne Konft verdient, uit het gerugt

van Vrankryk (daar hy met Sandrart

verfcheide groote werken voor den Koning ge-

maakt heeftj en Zweden herwaarts over gebragt,

afleiden.

Zyne Beelden waren valt geteekent, en zagt,

poe-
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poezelig en bevallig gefchildert, waarom die ock
het oog van Koningin Chriftina, en 't keurig Hof
van Vrankr^ k behaagt hebben.

Hy was 1662 nog in le\'en.

Van hem word getuigt dat hy altyds de voorwer-
pen, fchoon dezelve menigwerf door anderen wa-
ren afgebeeld , in een andere gedaante door zyn
konilpenceel vertoonde , ook daarom voordagtelyk

een ander * Tydftip in de voorwerpen heeft be-

fpiegelt ; als by voorbeeld in zyn Andromeda
Doch-

* Tydftip^ Oudtyds hebben de Konfïfdulders geen tyd-
fnp in agt genomen ; maar dikwerf de Hiftorien in haar
gevolg Terbeeld, als by voorbeeld, verfcheiden Adammen
en Evaas , in een zelve tafereel : hier , daar zy door den
Schepper gevormt worden , daar waar zy zig aan de ver-

boode vrjgr bezondigen , ginder daar zv zig uir verlegen^

heid verichuilen. Verder daar zy uit den lullhof worden
uitgedreven, en eindelyk in 't verichiet, daar Adam den
Akker boud. Zoo heb ik ook gezien Cain daar hy o5"ert

,

daar hv zyn Broeder Habel dood llaat , en daar hy vhigt

,

in een zelve ftuk. Zelf van Aér, BUemaard een van onze
oude vermaardile meeilers heb ik een ihik gezien waar ia

Juno verbeeld i^ond , opgaderende de oogen , uii den afge-

houwen kop van Argus, om de ftaanen van haar Paauwen
meête eieren. En in 't verfchiet was Argus Capende , en
Merkuur met opgehevenzwaart gereed om den flagte geven
verbeed. Maar de later konik>eïfenaars hebben aenrydAip
in agt genomen; dat is, van een Hutorle alleen vertoont,

't geen in een oogenbhk daar in voorgevallen is ; en dus ge^
legenheid ge . onden , om van andere omllandigheden , naar
mate der menigerhande veranderingen daar in, en by voor-
vallen , andere tafereelen op te üaan.

Dierhalvtn zeit de Heer Gerard van Loon in zyne Inla*

ding tot dt fmnïnzkund* ^g.^. z.yné»ki0êdanige ^mnhiiemsls
uoAAjhttftls de héutdieTvyz^m , tftoflkt ievtrbteld* uuAt»
vsM dien AJirt zyn , datt^ »f ttn eêmigtu tydjii^ mies xjÊmdêmIMm
kcmMtn vwixlien. By voêrbttld ; XM wtétg mem mtit »f ttu tm
den tAfden penning, bet aMMvsmgemvMn eembelegt bttrtergêsm

dér fUd , tn htt Mtmkkeu van deyfMndlyke he^tivit vtrbttiem^'.

dewji dit éUis cp |«f9 tydjitp ksn vforvtik».
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Dochter van Cefeus der f Mooren Koning , en
KalTiope, om welker hoogmoed, zy dat droevig

lot moeft ondergaan.

Demeeften hebben Andromeda, met betraande

oogen ten Hemel geflagen , of als met de doodverf

op de lippen naar het Zeemonfler omziende en

dus klagende verbeeld

;

O Rots! O Rots! verboor 77iyn zugten; en ontjluit

Dees ketenen , of fpwu) die yz're krammen iiit.

Ik zie 't gedrogt van verr het ruime pekel fcheuren.

Help ! help! ag ! ag ! van "uoien zal my nog hulp gebeuren

!

Maar onze Held verbeelde haar , van de

rots verlofl, fchaamrood voor zig neerziende,

waarop Lud. Smids ziet, en Perfeus dus fpreken*

de invoert:

Andromeda ! vergun dat ik uw zagte hand

Van dit hard yzer vry: het monjler is verflagen.

En dobbert hier , met door gekorven inge-wand.

Reyk toe, Gy zult in plaats van yzer paerlen dragen.

Schaam u voor Perfeus niet, Hyflaat zyn oogen neer
,

Om die niet , met den glans der naakte leedematen

Te kwetzen. Ween ook niet, ofchoone^ ween niet meer.

Dwing dog de droefheid ^ en de fchaamf u te verlaten.

Ook
t Andromeda was een Moorinne. Dog niemant van dc

oude of nieuwtydfcheKonftfchilders heeft myns wetens vig

van de waarheid der Hillorie , in dat opzigt bedient ; maar alle

hebbenze Nafo , welke zeit : ten waar een Zeekoeltje haar

hairen v erwaaid hadde, en Perfeus de laauwe tranen over

hare wangen had v.ien leken
,
hy zou gedagt hebbe dat het

een marmer beeld waar geweell , &:c. Veel Itgt om dat

iy 't alle niet geweten hebben ; of die vryheid aan zig ge-

nomen ; aangezien een getaande huid zoo oogvleijendc

niet is , als een blank vel.
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Ook heeft J.

v. Vondel , der moeite waart

geagt
,
zyn pen te verfnyden , om eenige van zy

ne konflllukken onder zyne RymoefFeningen te

gedenken: als namentlyk de Klelia by den Heerc
Hoogenhuis. Waar op hy dus zeit:

De Roomfche Klelia ontzmm met d'eedk maagden

De gyzeling : en V oog der fchilt^jcagt en de üoot

:

Waarom zy zulks Por/enne en alden Raat behaagden
,

Dat d eerjte, op 'sFyands eifch ^ een Riddersbeeld

genoot.

En op het uitdeelen der graanen door Jofephin

Epypten.

Geheel Egypte brengt den Ryksvoogt fchat en have

En leeft nu zeiden jaar by 't uitgereikte graan.

Het vrye volk door noot uoord 's Konings eigen Jlave.

Een mans voorzigtigheid kan duizenden verzadn.

Dus ook J.
Vos

5 op 't zelve fluk in de

Trezory

:

De honger dryft het volk naar Jofephs fchuur om graan.

De voorzoig is een burg voor land en onderdaan
;

Men zorgt aan 't T, in ixieeld , totjieun van andre tyen.

De Schatbcjoaarders zyn tot heil der Burgeryen.

Zyn Beeltenis zietmen in de Plaat R boven aan,

op de linkerhand van Bamboots.

'T word voor een van de bevattelykfte ftellin-

gen der Natuurweetkunde gehouden. Dat de ei-

genaart en geneigtheid , even als degelykheid der

wezenstrekken en andere kenteekenen in , of door
de
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de voorttellinge van Vader, tot kind overgaan}

omdat de daagelykfe voorbeelden zulk bevefligefli

Jdam fFillaerts waar van wy op pag: 60 ge-

dagt hebben, was een braaf Schilder en zyn Zoon
ABRAHAM WILLAERTS was daar mee coege*

neigt, van der jeugt af aan. Hy is geboren tot

Utrecht in 't jaar 1613, heeft de eerfle fonda-

menten van deKonft by zyn Vader geleerd; daar

na nog een jaar by ^an Bylert, Na dien tyd by
Simon Vo'èt te Parys , daar hy zyn tyd zoo wel

heeft waargenomen, en zoodanig in deKonft door

yver en naarftigheid gevordert is, dat hy weder

tot Utrecht gekomen by Graaf Maurits tot Bruf-

fel ontboden wierd , om voor hem fommige din*-

gen te teekenen en te fchilderen. Maar wat 'er aan

fcheelde , of wat de reden was , dat hy voor fol-

daat met de Vloot die toenmaals naar Africa zeil-

de, en te land gezet meê naar de Stad St. Pauloin

Angola trok , is wat twyfFelagtig. Dog men
zeit dat hy weder gekomen , meer aangezien was
by den Graafdan wel voorheen. Naderhand heeft

hy langen tyd de Konfl geoefFent te Amesfoort,

ook op de plaats van Jakob van Kampen ,

die een vermaart Bouwmeefter, en konftkundige

was: daar en boven geneigt, om de jeugt waar

in hy een goeden geeft zag , voort te helpen , en haar

van zyn vernuft gulhartig meê te deelen. Gelyk wy
hem daar over ook in 't levensverhaal van Mflr/^fax

Withoos zullen pryzen. Willarts was 1660 nog
jn leven , en woonde binnen Utrecht.

Dit zelve jaar 161 q werd ook geboren teBruf-

fel JACQUES van ARTOIS. Deze was ver-

maart om zyn natuurlyke, lofle en zagte behan-

delinge , zoo ontrent luchten, verfchieten als

boomcn, welker ftammen met mos begroeit of

mee
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met klimop bewoelt , hy geeftig wift te fchi^

deren, gelyk ook zyn Landfchap met welge*

Vormde Beekjes op te eieren.

Hier zagmen Celadon by zyn gewolde fchapen.

Daar zagmen Koridon by * Amarillis Jlapen.

Hier werd het Land geploegt omtrent een boers gebugt.

Daar inaayt men 't koren af^ of andere zomervrugti

Hier fpoeitmen tot de Jacht ,
op 't brommen van den

horen.

Daar zietmen wind en brak den Haes op 't fpoor na-

fporen.

Hier zit een Harders knaap ^geruft in'
t
gras ^ en fpeelt

Den veldtdeim op zyn fluit ,
terwyl zyn makker kweelt^

Hier Jlaat een boere meit , naarJlem , en fluit te lid-

Jlnn,
Vergeet bykans haar 'vee (den Dag reeds aan *t ver^

duijl'ren)

Naar Jlal te dryven voor het vallen van den Nagt.

De berigten, die in twyfFdagtige zaken maar ge-

houden moeten worden voor giffingen , zouden my
al dikwils (zoo ik geen voorzigtige overweginge ge-

bruikt had) in verwarring gebragt hebben ; als by
voorbeeld omtrent den berugten Konitfchilder Bar-

tolomeiis Breenberg, Hier van wilden fommigen
my verzekeren , dat hy tot Utrecht geboren , en de
Meefter van Korn. Poelenburg geweeft zoude zyn.

Hec

Amarillis , is niet zoo zeer een eigen naam als wel een
naamgeving tuffchen gelieven in gebrmk geweeft. Waarom
ook L. Smits, in 't kantfchrift op de Minnedichten van
Nafo leit : Dit zeit kzvanzui: op het AmanlUtje van denkuis^

fchen Mantuaan; zynde een liefhehher van Kajianje'n tgtlyk hy
ulf verhaald in 't twsede Herdm^ex.. cirt,

L Deel. Aa
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Het eerfte kon waar wezen , maar het laatfle heeft

geen waarfchynlykhcid
; aangezien dat Poelen-

burg geboren zynde 158Ó , en Breenberg geflor-

ven 1660, al vry veele jaren in dien tulTchentyd

verlooptn zyn voor eens menfchen leven. Wy
hebber, caarom lievc^r hem voorby geflapt , tot wy
klaarder berigt van hem bekomen : en hebben al-

leen zyn naam gefpek, op't einde van dit eerfte

Deel ; om de Lezers met ernfl te verzoeken , dat ,zoo

zy ietsmogten v/eten aangaande zynen geboortetyd,

en leven5(als mede van Gabr. Metzu. Ger. Terburg,

of Gerard van Siïl , Konflfchilders
,
waardig een

grooteRol op onzen Schouburgh,my mondeUng,of
zoo de zelve buiten de Stad wonen , door een brief

daar omtrent berigten. Gelyk wy ons ookna'tzig

toefchynt met fchaarfe berigten zullen moeten be-

helpen , ontrent Bartolomeus vander Helft , die met
Gerard Dou,twee lichtende fakkels in de Konfl, met
het openen van ons tweede Deel , nevens hunne
BeeltenilTen ftaan ten Toneel te komen.

\YY hebben reeds een goed getal konftfchil-

ders ten Toneel gevoert , veler verfchillige

wyze ^van penceelbehandelinge gezien , en hun-

ne klugtige levensrol hooren fpelen. Zeker

Pifturaas konflfchool heeft al menigerhande flag

van konflkinderen aangekweekt.

Men mag in 't algemeen van deze konflfchool

zeggen : dat zy is een fchatkamer, waar in alle

de Beekeniflen van de zienlyke Natuur
,
levendig

nagebootfi: , en de maenigerhande bedryven der

waereldüngen zyn opgefloten, waar uit alle konll-

lievenden, hoe verfchillig van neigingen zugt

,

hun keur en genoege konnen vinden. Sommi-
ge
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ge fchryvers verkiezen waardige ftof, anderen weer
beuzelingen tot hun voorwerp : fommige verfny-

den hun pennen om Heldenlof te brommen , en
hunne beroemde bedryven voor de vergetenheid

op duurzaam perkament te printen : andere in te-

gendeel hebben zig afgellooft op ik weet niet

wat , zelf op den lof van den Ezel , en den Uil te

befchryven. Beide bereiken zy hun oogwit, meer
of min, na dat zy die ftoffe volgens haren aart,

en vereiflen fchryfftyl hebben weten voor te ftellen.

Het ^een en ander , zoo wel het Heldhaftige

,

als het potfige , kan den Lezer om de geeftige vin-

dingen vermaak geven, nogtans verdienen deeer-

fte , naar mate van hun waardiger befpiegelingen,

meerder roem.
'T luft ons Joan PaJJerats den fchryver van het

ixtare lof des Uils , van wegen zyn gefchildert Uilt-

je te hoore : dat dus in vaerzen gebragt is.

Een Uiltje (wie zou 't zoo verzinnen ?)

Zat geeftig op zyn gat te [pinnen

Als (ïoude Besjes by dm haart

:

dagt by my zelf 'k wou uoel een "vcebben

Vin dezen draad gefponnen hebben.

Zulk was my immers zoo veel waart ,

Als '? geen van Herkules gefponnen ,

Of van Sardanapaal , verwonnen

Door ligte vrouwen , was gewrogt,

Bekoorlyk Uiltje ! geefiig ,
aardig

,

En by den Athenienzers waardig

Gefchat ^ als Heiligdom gekogt
j

Om hunne Tempelen te eieren^

En uit GodsdienjUgheid te vieren
-j

'K verwonder my niet dat gyfpint;
Maar lach Jleets als ik gae bedenken

Aa 2 Dat

I
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Dat pallas u die konjl kwam fchenken ,

En boven alle Foóglen mint.

Dus is het ook geleegen met de KonftfchilderS,

"'fommige zetten zig tot het verbeelden van groot-

fe en deftige waereldfche gevallen : andere leggen

enkel toe op klugt. Dav. Teniers heeft meer
als eens zulk huiflelyk bedryf , als het fpinnen en

diergelyke foort van handwerk door Apen ver-

beeld , zoo geeftig dat die alzulk tafereel befchou-

den zig van lachen niet onthouden konden ,
terwyl

zy onder die verbeeldingen , hetmenfchen levens*

bedryfzoo geeflig zagen afgefchetft. Ik heb een .

foldaten kortegaard door Apen van hem verbeeld

gezien , en een weerga tot het zelve , waar in ver-

beeld werd een misdadige , die voor zyn Hopman
te regt gefield word. Deze Rechter zat in een

kindere kakzetel zoo parmantig als een Boere

Schout onder zyn Dorpraaden te pryken in de

Nagt ,
gelykerwys de ouden plegen te vonniflen.

Zyn Geregtsflaf vertoonde een lange Bengaalze

gefchilderdeTabakspyp : voor den zeiven verfcheen

de misdadige , die zoo eenvoudig langs zyn neus

heen zag , als of hy 't niet had konnen gebeteren :

Hy werd van twee Apendienders geknevelt met
foldatelont, weerzyds vafl gehouden, tuflchen

deze en den Richter flond de befchuldiger meteen
lange gefronfte bek , als de verkens het ftroo ee-

ten. Vorders was het foldateleven , de gantfche

toeflel , en elk op zig zeiven zoo potGg gekleed

en toegeruft, in deze tafereelen vertoont, dat zelf

een Kato zou gekokerm.uilt hebben, zoo hy zulks

gezien had. Dus konnen ook de menigerhande
potfige vertooningen van den koddigen ^an Steen ,

van wien wy in 't vervolg ftalen zullen aan-

toonen, de aanfchouwers doen lachen. Men
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Men mag van gemelde Konflenaars zeggen als

Jiinhis van Pyrcicus , dat hyfchynt verjtands genoeg

te hebben om bet grocte in de Konji te volgen , ten

nvaar zake dat hy zig "wiïlens tot allerlei geringe din-

gen begeven hadde. Daar iraren weinige die Pyr-

cicus in de Kor.ft te boven gingen {zt\i Plinius) maar

ik weet niet of hem zyn voornemen bedorven heeft

;

want alhoewel hy een grooten luft tot Jlegte geringe

dingen hadde
,

nogtans verkreeg hy hier in den

grootften lof. Hyfchilderde Baartfcheerders , Schoen-

makers winkels^ cn Ezeltjes, en diergelyke dingen

vieer: zynde in deze dingen uit der mate vermake-

lyk , zoo dat de alderftatelykfte tafereelen van ande-

re konflenaars , minder plagten te gelden dan deze

grollen van Pyrcicus. 'T is even dus ook met de

penceelkonfl van de voorgenoemde T(?«/>rx en Jan
Steen gelegen. Hunne potfige tafereelen v/crden

gretig gezogt en wel betaald
,
terwyl andere Konfl:

traaglyk aan den man wil. En wy zyn ook met
Junius van gedagten dat zulken geen vernuft ont-

breekt om waardiger voorwerpen met roem te kon-

iien verbeelden , wanneer zy zig daar toe flelden,

daar wy ook al dalen van gezien hebben. 'T is

waar dat dusdanige tafereelen met potfige voor-

werpen,den eenen tyd min, en den anderen tyd meer
beminnaars aantreffen , en dat al degeenen die op
een onflerfelyken naam hebben gedoelt , altoos zig

met groote gedagten , en waardige verbeeldingen

hebben opgehouden : maar wie kan de Natuur-
drift paaien zetten ? wy willen de zelve ook geen
wet voorrchry\'en j aangezien de konfllievenden

zoo wel met het een als het andere gedient zyn^maar
willen wel ten befte raden. Onderwyf denken
vry aan 't zeggen van Longinus : Het en is niet

cnmogelyk dat die genen welke den geheekn tyd hunms
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levens ontrent geringe en gants Jlaafagtige bekomme-

ringen verjlyten , iets zouden uitrechten het welk de

ver^vondering der volgende eeuwen kon verduuren^

En dat een vrolyk gemoed (naar 't zeggen van Cas-

ftodorus ) altyd iets ongemeens uitwerkt , 't

geen beide op onze klugtigen ^. Steen kan toe-

gepafl: werden, als die altyd vrolyk van geeft,

door zyn vernuft en penceel dingen heeft konnen
uitdrukken , zoo in opzigt van de natuurlyke ver-

beelding, als wyze van fchilderen , dievervvonde-

ringe verdienen. Van heteerfte gezegde is elk die

zyn konft kent bewuft, en het laatfte word be-

veftigt door twee ftukjes, waar van de Heer de

Meefter tot Middelburg in Zeeland bezitter is

die zoo uitnement (naar het getuigen van den Konft-

fchilder Nicolaas Verkoljc) doorwrogt , en kon-

flig uitgevoert zyn , als ooit Ger. Don gedaan heeft

,

waar door hy een eeuwigen naam gemaakt heeft.

Beide zyn zy groote Meefters in de Konft ge-

weeft, en die elk in het byzonder hunne voor-

werpen natuurlyk hebben weten te verbeelden.

Maar ook is het te beklagen dat zulke groote

Mannen in de Konft niet hebben toe geleid tot

het verbeelden van waardiger voorwerpen , wat
prys zou groot genoeg geweeft zyn om de zelve

te betalen ?

De Hiftoryfchryvers die de gebeurde zaken

aan de geheugeniflc der volgende eeuwen fchake-

len , leveren ons menigte van grootmoedige be-

dryven, en gedachteniswaardige gevallen op, welke
verdienen dat de grootfte Konftenaars hun vleit

,

en konftpenceel daaropafflooven. By voorbeeld,

verbeeld u eens Zenohia Koninginne van Afia , daar

zy met haar twee Zonen
,

gevangen te

Rome gevoert, den Zegewagen \^xi.Aurelianus

moet
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moet verzeilen, om demenigerhande gemoetsdrif-

ten die in ziilkeen vertooning zig opdoen. De moet
des Triumfeerders : Zenobiaas fhantvaflig en on-

verzetbaar gemoec, in haar wifleivailig lot, waar
van zy al voorens gezegc had, dat zy daar in niet

konde overwonnen worden : de beweeglykheid
der genen welke haar ongeval bejammeren : An-
deren zyn 'er weer die haar val met een grimlag

befchoLiwen , wanende dat de luider der verwin-
ning als erfpagt Rome alleen toekomt.

OfMartius Coriolanus , daar zyn Vrouwen Moe-
der (bewogen door 't gekerm en de tranen der

Romaninnen) hem te voetvallende fmeeken , dat

hy dog het verwoeden dier Stad en volk ftaken

wil ; en daar tegens over Martius in dien toeftand

,

dathy niet weet tot welken kant, of tot zyn flaat-

zugtig voornemen of tot het verzoek van zyn
Vrouw en Moeder

,
hy overhellen wil.

De Schilder kan zig daar in ook een ander tyd-

flip voordellen , of verbeelden (als by voorbeeld

daar de Dichter zeit

:

Hy heft zyn Moeder op , omarmt zyn Frouw,,.,)

zyn grootmoedig voornemen in zyn krachtigfle

drift geduir. In afdand buiten de Legertent van den
Veltöverden , kan men ook Roomfche Kerkmeef-
ters en Prieders, (het gezantfchap dat hy gehoor
weigerde, en't geen een wezendyk deel van de
kenbaarheid van die Hidorie helpt uitmaken) ver-

toonen,als verlangende wat uitflag de voorfpraak

van Volmnnia en Firginia tot behoudenis der Stad

geven zal , en Rome in 't blaau verfchiet.

Of verbeeld Berenice , daar zy door lad van den
Roömfchen Raad geboden het Vordelyk Hof

A a 4 te
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te verlaten, vanTitus Vefpafianasaffcheit neemt»
Daar in de kragtige Hartstocht van liefde zig ver-

toont, op het punt vanfcheiden, en hoe Titus he-

nen gaande zyne gemoetsdrift , en tranen
,

flry-

dende tegen de Vorftdyke grootmoedigheid , voor
het Hofgezin tragt te verbergen.

Strekt de genegenheid van den konftoefFenaar

tot het bewerken van een woehger tafereel
,
hy

verbeelde EteokJes en Polinices , Zonen van Edipus

Koning van Theben , uit Jokajia geboren , met de
degens in hun vuifl, twiflende over 't Ryksbe-
wint , en geeft agt op de hevige drift van toorn

en wraakzugtin de wezenstrekken en 'tgantfche ge-

laat. Aan den anderen kant de bezorgtheid van 't

Hofgezin om het woeden te fluiten , en onder dat

gewoel Jnügcns met Jokafia haar moeder, zoekende

hare Zonen tot ffilte te brengen met dus te fmeeken

:

Ach , Folmces daagt ge uiv broeder uit ten Jlryd

!

Laat u door't fcbreijen van Jntigone be^u^egen;

Alyn Zoon, omarm, omarm uv) Broeder ^ en

verMyd

U^v droeve Aioeder ; Jlort zyn bloed niet door wj/
degen.

Kom , kom EteokJes voldoe wöo woord en pligt

:

Vergun me dat ik -v^eêr fJDce Zonen mag vereenen.

De Kondenaar kan het tafereel voorts vullen

met het vertoonen van een Koninglyk Paleis , en by^

voegzelen die zulke HiftorifcHe verbeeldingen

grootsheid en luifler byzetten ; wanneer zy volgens

de Konfl tot redding en welfland van de beelden

gefchikt woorden. En om een denkbeeld van de

verfchillige gemoétsdriften in zulk een voorval te

bevatten, wil ik den weet- en leergierigen raden

met aandagt , voor hy 'c penceel in de hand
neemt.
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neemt , het treurfpel door Racine ben^t te dooi'

lezen.

Ofheeft een Konftfchilder Juft tot verbeeldin-

gen die van een fbider aart zyn , en waar in de
gemoetsdriften zoo kragtig niet doorlleken, hy
maale op zyn tafereel den Macedoner waereldvorft,

daar hy aan Jpelles tot belooning voor zyn konfl-

werk zyn geliefde Carnpaspe fchenkt. Hy verbeelde

Alexander als den voornaamflen perfoon in 't midden
van 't fluk

,
Jpelles nevens hem , die hy zyn fchoo-

ne aanbied, houdende met zyn linkerhand de reg-

terhand van Jpelles, en wyzende met de andere

op Campaspe, die op een pragtige zetel gezeten,

verbaaft over dit vremd voorval ApeUes aanziet,

die zig voor over bukt, en Alexander met een
eerbiedig en neérgeilagen wezen zyne dankbaar-

heid voor het waardig gefchenk te kennen geeft.

Zeker een zeltzaam voorval
; dog ik wil het den

Lezer te rade geven , wie van beide , of Alexander

,

of Apelles bed by dezen handel gedaan hebben ?

immers dit is 'er van, datdemeefce Konftfchilders

thans liever zouden willen dat hun Konflwerk mee
harde Ducatons geloont wierd, dan met eenhalf-

flere Hofpop.
Dog dit overgeflagen zeggen w^*, om den af-

gebroken draad van onze redenvoering weer t' za-

men te knoopen :

Indien nu zulke of diergelyke verbeeldenswaar-

dige gevallen (gelyk 'er by menigte in de oudt}-dfe

fchryvers zyn) met hunnen vereiften zwier , en on-

derfcheiden gemoetsdriften door vafte en kenbare
wezenstrekken , door een penceel van zulk ver-

mogen als dat vany^jyiiSrffWjWasafgemaalt, in die

uiterfle uitvoerigheid en kragt als dat van Gerard

Dou, en aan elk deel in't byzonder zoo veel tyd en ge-

A a 5 duit



378 SCHOUBURGH DER
duit aangewend was als hy aan zyn tapyten en teen-

werk doorgaans hefteed heeft : men zou op een

tafereel , de Konfl , in vele wyzen van fchilderen

verdeelt , en de volmaaktheid in vele voorwerpen
verfpreit , in een enkel konflwerk zien te zamen
gevloeit.

Maar wat zal ik zeggen ? de gaven der Konft
zyn zonderling gedeelt. De een bootfl de natuur

in 't ruuw , de andere in 't net na. Deze verkieft het

waardiglle, gene het geringde voorwerp der na-

tuur, elk daar zyn drift hem na toe leid, endathem
befh ter hand ftaat ; en die daar van affiapt loopt

gevaar van zyn roem te verliezen, even gelyk

iemant die niet zwemmen kan, en zig van grond

begeeft gevaar loopt.

In de Redenmeeflers en Letterwyzen vind men
het even dus geflelt. Sommige hebben de gaafvan
wel te fchryven , andere van wel te fpr.eken. Af-
deplus onder de Argiven

,
Demojthenes onder de

Athenienzers
, Efchines onder die van Rodus , Ci-

cero by de Romeinen, w:iren boven mate welfpre-

kent, dog wilden nimmer hunne Or^rz>72, of Re-
denvoeringen in gefchrift over geven

,
zeggen-

de : Dat zy de pen niet dorjien vertrouwen den roem

dien zy door hunne tong verkregen hadden.

Om weder tot de Konftfchilders te keeren,

zeggen wy: dat wy niet alleen hebben ondervon-

den , dat dezelve doorgaans voorwerpen tot hun

befpiegelingen gekéurt hebben , die met hun aart

over een quarnen: maar flemmen ook met Fr.

Junius : Dat de konftenaars hunnen arbeid ontrent zoo-

danige dingen gelukkiglyk hebben hefteed , tot welke zy

door een heymelyke toegeneigtheid der natuur wierden ge-

ïeit^wsL^r van wy't bewys niet veer hoeven te zoeken,

maar gereed aan de hand in ^, Steen bevefligt zien.

De
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De ouden hebben daar doorgaans agt op genomen,
en uit de werken geoordeelt, van wat aart den
maker was. Parrhafius fchilderde doorgaans niet

als tafereelen van ontucht
, ( vg,n welke ftukken by

Suetonius in 't leven van Tiberlus gemeld
word) waar uit hy beOoten heeft, dat hy zya
gantfche vuile wyze van leven daar door te kennen
gaf. Dog ik wil dit tot geen vafte regel te boek
ftellen, zoo min als om dat Androcydes by zyn
Scylla de vifTchen zoo wonder natuurlyk hebbende
afgemaalt, hy daarom voor een grooten visvraat ge-

houden wierd, en de byzondere lufh dien hy daar

toe hadde, hem te pas gekomen was in 't fchil-

deren van dezelve, 't Welk Flutarchus aanhaald

Sympos lib. 4 quaefl. i. Maar wel, dat onder alle

voorwerpen,dat gené,waar op de genegenheid krag-

tigft werkt, volmaakter dan eenig ander verbeeld

word. PHniiis geeft ons daar een zoet voorbeeld

tot beftempeling van 't geen wy zeggen aan de

hand in zyn xxi Boek daar hyzeit: Paufanias ver-

heft zynde op Glycera heeft een fchildery naar gela-

ten die Stephanoplocüs , dat is
,

kransvlegterefje ge-

naamt ixiïerd , en om dat hy de zelve met een zonder-

linge toegencigtheid tot Glycera had gemaakt , zoo ge-

viel dit eik , en "werd onder alle zyne konftwerken

het befte gekeurt , en hoog geroemt.

Dewyl het dan dus gelegen is , dat door de ver-

fchillige neigingen, deze op dit, gene op wat an-

ders doelt, en dat het geen van iemant uit een na-

tuurlyke geneigtheid verrigt word, 'tbefi: gedaan

word ; zoo willen wy (als gezeit is) ons daar niet

tegen zetten , willen alleen de fchilderjeugt

die het nog onverfchillig is , tot wat voorwerpen

zy zig wend , en nog niet door gewoonte aan

geringe dingen verflaafc is, raden, zig tot waar-
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dige befpiegelingen te gewennen , naar het voor-

beeld van u-irijïotcles , die niet afhieJd van Frotoge'

nes aan te manen dat hy de daden van den Grooten

Alexanda' zoude afmalen ; ten aanzien van de een-

"mngduurcnde roem dezer dingen , enz.

Of eindelyk wilien wy aanpryzen Bybelfche ge-

fchiedenilTen die menigvuldig ni getal menigerhan-
de keuriloften opleveren , als aan de menigvuldige

gefchilderdeea in print verbeelde tafereelen te zien

is: inzonderheid het nieuwe Teflament, daar een

Konflfchilder een open veld vmd om in te weiden,

en uit te keuren zulke voorwerpen waar aan hy too-

nen kan wat zyn penceel in de Konfl vermag, zoo
ontrent de Hiftorien, als de natuurlyke verbeeldin-

gen van den veranderlyken aart der tydftonden van

den dag en nagt, welke naar mate der verfchillige

ligten de voorwerpen met verandering van koleuren

temperen ; een waarneming dientlig om aan te dui-

den op wat tydllond zulks 't geen de konftenaar ver-

beeld is voorgevallen. Of lult hem grazige valeijen

,

Landfchappenjitilie wateren, onftuimige Zeen,Ber-

gen met groen bewofle kruinen,die hoe veerder hoe

meer door de tulTchen lugtals met een blaau floers

bedekt worden te verbeelden, daar 's keur t'over. Of
dunne wolken waarin de voorwerpen allengs door

verdikking of afltand verflaauwen. Alsinopzigi;

van dit laatfte de Hemelvaart van Chriftus ; waar

aan ik gedenkende, tefFens ook gedenk aan die

fraaije gelykenis die een Dordrechtfe Dichter daar

op gemaakt heeft , waar door hy met zyn pen , als

door verven, het verdwynen van den Heiland Je-

fus uit het oog van zyne jongeren dus affchildert

;

Gejyn een Adelaar zyn 'ixieken

Met vreugde klapt , ^ivanncer hy licht

Der
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Der Zonne met een hel gezicht.

Ziet in bet nugtere cojien krieken

,

Dat moedig naar het zuiden klimt ,

fj yl hein door de uitgefpreide fcbachten

De zonneflraal in de ocgen glimt,

Hj 'cliegt bet naa met fnelk krachten.

Tot by allengs al kJynner fcbynt.

En eind'lyk voor ons oog verdomt.

In een andere Redenvoering zalien wy terprorf

brengen wat de leiding vermag ontrent zulken

die van een lagen geeft zyn , en of die door deftige

voorbeelden aangefpoort bekwaam gemaakt kon-

nen worden tot groote ondernemingen in de Konft.

BERECHT.
Tot dienft van den Lezer hebbén wyhieragter

aan gevoegt een Naamltst der Konst-
scHiLDERS en Aanivyzuig tot byzondere zaak-

lykheden de Konft betreiffende : geeftige Annvoor-
den ,

potleryen enz. in de levensbedryven der Konft-

fchilders aangemerkt, in dit eerfte DeeL* ais ook
een Naamrol van de Beelieniflen der Schil-

ders ,
gelyk de zelve volgens de letteren ABC,

en de Bladwyzing volgen , en van ce bvzondere
platen; dienende inzonderheid voor de Boekbinders,
cm de zelve op hare regte plaats in te voegen.

NAAM.
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Antwerpen op de Konftka-
mer onthaal: wierd, befchre-

ven. 24Ó. 247. 248
M Mierevelt verkrygt door
zyn Konlt van Hertog Ai-
bertus, in de hevigfte ver-

volging vryheid van Gods-
dienll:. 47
Gevaarlyk geval van Dirk
van Hoogftraten in Duits-
land. 160. 161

Jan van Knik Wouterze,
werd om de belydenis vaö
zyn geloof verbrant. 51

Uil , kwaad voorteeken voor
Kamphuizen. 125

Bereei:enis van 't woort Ty-
ran. ^3
Hoedanig onder de Heide-
nen de OJerdieren wierden
gekranli wanneer de zelve
voor den outaar geitelt , of
ter üachtinge geleid wier-*

den. 99
O^erltier moeft wit wezen
die voor Hemelgoden ge-
flacht wierden , en pikzwart
Bb 2
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wanneer de zelve aan een]

onderaardfche Godheid ge-

'

offert werd. loo

Een zwyn wierd aan Vems op
de Bruiloften om de voort-

teelinge te begunftigen , aan

Ceres om dat zy de akkers

niet omvroeten zouden ge-

ofFert, een zogende Bigge

aan de Grensgod Terminus,

en aan Jupiter een zwyn

,

fchaap en ftier, alle vyfja-
ren. 109. iio

Aan de Tuingod Prtapus

wierd jaarlyks een Ezel , en

de ingewanden aan Vefta

geoffert. iio

Menfchflachting op de Feeft-

dag van Saturnm , ontfpro-

ten uit misduiding van het

Orakel. item.

Aan Bachus, wierd een Ram
of Bok geoffert, en derede
waarom. 1 1

1

Alle de gereedfchappen

Slachtbyl , Meffen , Schote-

len , Kroezen, Wierookkan-
delaar , de Kiekenkevie

,

Wichelftaf, Altaar en Tem-
pelcierfelen , en wat voorts

tot den toeftel der Heiden-
fche offcrhande behoorde

,

befchreven en in print ver-

toont. 104. &c.
De Feefldagen van Mars en
Venus wierden van de man-
nen in vrouwen _gewaat , en
van de vrouwen in mannen
kleederen geviert. 305
en de reden waarom. 30^

Menigerhande verbeeldingen
wmjupiter , Venus, Diana,
Mercurius enz. aangewezen.

307. 308. 309. 3 ro

Fabel van Pan cn Seringa ver-

klaart. 157
Wie Pomona , Vertumnus bo
Amarillis

f Andromeda en

Taeton was 206. zyn val in

vaerzen afgefchetft door J.v
Vondel , en L. Rotgans. 107
Dryvoetichragen ; wat ge-

bruik de zelve hadden , haar

gedaanten aangewezen op
een penning van VitelUus

,

Antoninus en M. Lepidus#

143
Altaar van Hoornen door
ApoUo te Dedos gebout,
geeftig op de mannen toe-
gepaft. 108

't Kleederfcheurenby de^oude
Hebreen in gebruik.

' Om
welke rede , en op wat on-
derfcheiden weizen 't zelve

gefchieden , aangetoont. lor
Oudtydfe wyze van Dooden
begraven zoo by Joden als

Heidenen, nevens de ver-

fchelige omzwachtelingen
der Lyken , uit oude beftem-

pelingen betoogt, en door
een printverbeelding ver-

toont. 189. 190. 191. 191
Aanwyzing der misflagen be-

gaan in 't verbeelden van het

Kruis van Chriltus. 193. 194.

195
En in de wyze van het zelve

te dragen. ig6
Dat ook de Booswichten die

met Chriftus gekruift wier-

den , ook een opfchrift der

befchuldinge boven hun
hooft gehad hebben , be-

toogt. 197
Bericht ontrent de gedaanten

der Graffteden. 199. 100
De hcrkomft der Graffchrif-

ten , en tot wat einden de
zelve in gebruik zyn geko-

men ,
aangewezen. 200. 201

Aan de vinding van 't Heilig

Kruis door Helena weinig

geloof toegefchreven. 279
ook het verhaal van Longi-
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nus , die de zyde van Chrif-

tus met een fpeer doorfte-

ken heeft, tegen gefpro-

ken. ' 2.81

Wat Ltf/rf vanCyjcicus, Af^-

rietteTintoret, Propert'ta^Clau-

dia Stella ,
Sappho , Afpafia ,

Teano van Creta , en Arete

berucht gemaakt heeft. 311.

Potfige bedryven van Adr.

Brouwer. 315. 316. 327

Is tweemaal begraven. 331
Kluchtfpel van Bamboots te

Rome voorgevallen be-

fchreven. 361. 361

Geeftig Huwlyks verzoek van
een juffrouw aan de Konft-

fchilder vander Koogenpot-
lig afgeflagen. 351

Geeftige wyze van de laatfte

affcheitkus van Bega aan zyn
beminde. 349

Dionyfms rooft uit fpotterny

de goude mantel van Jupi-

ter Olympms. 305:

Potfig bedryf ontrent Fr.

Hals gcpleegt. 93
't Kluchtfpel van Adam en

Eva door Rembrant ge-

ftoort. 2^6
Belachlyk byvoegzel agter de

Beeltenis van Kleopatra ge-

fchildert. 103
Stekehg antwoord van Rafael

tegens M'ich. Angelo , en van
M.Angelo tegens de Paus. 78
Grootmoedig antwoord van
Rubbens aan^^» Buc de Bra-

gance. 69
Geeftig antwoord van Ant v.

Dyk aan de Koningin van
Engeland. 187
Van Rubbens aan de Alche-

mifi Brendel. 73
Van een Beeldfnyderaan zyn
Biegtpaap. 127

Van een Satyr aari xyn huis-
waart. 157
Van een Schilder als hem eea
tafereel van St. Lucas ver-
toont werd. 293

Potfig antwoord van A Brou-
wer aan zyn huiswaart. 125

Slecht antwoord van Adr. van
Linfchoten aan een Predi-

kant. 146
En van Em. de Wit aan de
Conful van de Koning van
Denemarken en aan G. lai-

res. 284
Hoe het Tydftip in een Hifto-

rie van de Schilders moet
waargenomen worden. 365
En de misflagen daar ontrent

begaan door verfcheiden

voorbeelden aangeweTien.

item.

Hoe , zoo iemant met nut na
't naakte leven teekenen wil,

hy zig voor af moet oef-

fenen naar teekeningen en
pleifter van de befte mee-
fters; zoo om defpierender
menfchen Hchamen als het

fchoonfte van het fchoonc
te konnen onderfcheiden.

Wort ook een zekeren weg
aangewezen om de ge-

moedsdriften door vafte

kentrekkeninder menfchen
wezens te verbeelden. 263.

2(^4. 265. 266
Hoe dat fommigc Schilders

even als de Dichters waardi-i

ge en grootfe voorwerpen

,

andere weer het veragt-

fte , of enkel potferyen heb-
ben verbeelt met voorbeel-

den betoogt. 372. 373
En eindelyk de Schilderjeugt

tot het pryffelykfte aan-
fpoort. 379
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Konftfchilders en SchilderelTen,
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Plaat B Pag. 2(5.
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Plaat C Pag. 44.
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