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D E

GROOTE SCHOUBURGH
Der

NEDERLANTSCHE

KONSTSCHILDERS
En

SCHILDERESSEN.
TWEEDE DEEL.

At Ouders aangaande hunne Kinde-
ren, en opzieners ontrent de min»
derjarigen wel naar hunne befte

meeninge tot nut der zelve befluiten

konnen nemen van hen dit of dat

tot hun beroep /t zy Konft of hand-

werk, te laten leeren : maar dat de natuurdrift , wan-
neer die in de lente van hun jaren met kragt op-

welt, en de genegenheid zig een weg verkiert tot

hun koftwinning , veel zekerder het wit van hun be-

doehngen treft , en hun geluk bewerkt , zal dit vol-

gende levensverhaal beveftigen.

GERRITDOU uit Frieüand herkomftig, dog
geboren tot Leiden in 't jaar 1613 op den 7 van
Grasmaand

,
(wiens Beeltenis hier voor in de Plaat

A boven die van Bartol. van der Helft ftaat) was
de Zoon van Douwe Janszoon een Glazemaker

11. Deel. A van



2 SCHOUBURGH DER
van zyn Ambacht, en zyn Moeder Marytje

, Jans
Dochier genaamt. Deze ziende zulk een driften

begeerte in den jongen tot de Schilderkonfl, heb-

ben hem in den jare 1622 hefteed by Bartholo-

meus Dolendo , een Plaatfnyder , om de be-

ginfelen der Teekenkonfl: te leeren , en na 't

verloop van een en een half jaar by den konfhigen

glasfchryver Pieter Kouwenhorn
,

op dat hy die

zelve Kond mogt leeren, om ze daarna in zynen

winkel te oeffenen. Twee jaren ofwat meer was

hy by dezen Pieter, en had in dien tyd zoo toege-

nomen, dat zyn Vader hem in zyn winkel by zig

gehouden en gebruikt heeft tot het glasfchryven

,

en glasmaken , waar door hy hem groot voor-

deel aanbragt. Dan ziende dat hy zoo onbe-

fuift , en buiten eenigen fchrik , in het opklimmen
naar de glazen was, zoo in 't (lellen van nieuwe,

als floppen van oude, was hy t'elkens niet bui-

ten vrees , dat hem eenig ongemak daar door zou-

de gebeuren. Over zulks nam hy befluit (hoe-

wel tegens zyn wil , en tot zyn fchade) van hem
de Schilderkonfl: te laten leeren, en befl:eede

hem, nu vyftien jaren oud zynde, den 14 van
Sprokkelmaand 1628 by den toen al vermaarden

Rembrant
^ by welken hy gebleven is omtrent drie

jaren , in welken tyd hy zoo veer gevordert was,

datmen aan de beginfelen wel zien konde , dat 'er

(inzonderheid in 't kleen en uitvoerige) wat goets

te wagten ftond , of van hem te gemoet te zien

was.

Velen hebben zig verwondert dat uit de fchool

van Retnbrant zulk een eel konfl:penceel ontfproot

;

dog die zyn niet bewufl: dat Renibrant in zyn

eerflen tyd uitvoerig gefchildert heeft
,
gelykwy

dat in zytie leven sbefchryving door verfcheide fl:a-

len hebben aangeweezen. Wat
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Wat nu vorder onzen Gerard Dou aan*

belangt, hy fchilderde alles met de grootfte lyd*

zaamheid , en gedult naar leven , door een mec
draden ruitswyze befpannen raam ; een behulp voor
die zig het uit de vuift teekenen , niet toebetrou*

wen. Dog deze kruk is (öm dat men zig daar

aan door traagheid van veel te teekenen, gewen-
de) by ieder verbannen ; waarom ook myn meefter

Hoog ffraten zelf 't gebruik van denpafler (behalven

daar 't noodwendig was, als in gebouwen) wraak-
te, zeggende : Men mocft het oog tot paffen gC"

weyif7cn.

JOACHIM SANDRART,rchryvervan
de ^eutfc()e Kcabcinie verhaald : dat hy met P. van
Laar anders Bamboods ^ Ger. Doü eens ging be-

zoeken , die hen wel ontfing , en vertoonde , 't gene

hyvan zynekonfiwerken zoo ten halven als ten vol-

len voltooit had^ 't welk zy prezen, en inzonderheid

zyn gedult in 't bewerken van een hezemfiok ; daar

op hy antwoorde , dat hy nog wel drie dagen werk

daar aan hadde. In dien tyd had hy gefchildert het

Pourtret van den Konjtminnenden Heere Spiering

zittende als voor of in zyn Kabinet , daar nevens

aan zyn Vrouw , en zyner Vrouwen Moeder die haar

een boek overreikte , 't welk zoo verwonderlyk uitvoerig

gefchildert was , dat men het naauwlyks alles met ds

oogen konde zien (waarom hy ook al van zyn 3ofle

jaar af vergrootglazen gebruikte) dog was niet

heel gélukkig in de gelykenis der wezens : en gemelde

Huisvrouw van den Heere Spiering verklaarde, dat

zy voor de eene hand die op den leenftoel rufte vyf da-

gen had gezeten. Dit benam den menfchen den lufi

om zig van hem te laten, uitfchilderen ; waar om hy

ook wel meeft eigen ordonnantiën gemaakt heeft , daar

hy veel ftilleven in te pas bragt , en 't leven 't geen

A 2 Z?j



4 SCHOUBURGH DER
hy daar nevens gebruikte\ voor hun gedult in 't lang

zitten rykelyk betaalde. Gemelde Spiering gaf hem
looo gulden Jaarlyks * en betaalde daarenboven

nog voor ieder Konftjliikje zoo veel geld, als bette-

gens zilver geleid
,
uoegen mogt» Hy maakte zyne pen-

ceelen zelf, vreef zyn verwen op gleis , en bewaarde

dezelve met veel zorg voor Jfof Dus ver Sandrart.

Men zou uit deze befchryving eerder befluiten

dat dezelve tot fpot dan tot zynen roem geboekt

was.

'Tisbyna ongelooflyk, als wy agt geven op de

uitvoerigheid zyner penceelwerken , dat een

man zoo veel in zyn levenstyd kan uitwerken , 't

geen ons verzekert dat hy byzonder naarftig zyn
tyd in agt moet genomen hebben. En wat zyn
Konfl: aanbelangt die roemt zelf't vernuft van haar

bewerker. Ook is 'er geen Konft welke zoo alge-

meen goedgekeurd word ; waarom dezelve ook tot

cierfel van alle berugte konftkabinetten tot een

hoogen prys word opgekogt; en over zulks zou

het te vergeefs wezen den Lezer ergens heen te wy-
zen. Dog is dat flukje van velen voor het befte

van zyne konftwerken gehouden 'tgeen de Heeren
van de Ooflindifche Maatfchappy van hem kogten,

voor 4000 gulden , en aan Karei den tweeden als hy
van hier naar Engeland overging om de Kroon te

aanvaarden , te fchenk gaven. Anderen zeggen : dat

de Heeren Staaten dit konftftukje aan den Koning
Karei in 't jaar 1660 , als hy in zyn Ryk was ge-

komen, vereerden, 't welk zy voor een groote fom
gelds

* Dit beveiligt ook P. Angel in zyn Lofder SchilderhnJI

,

zeggende pag. 23. G. Dou die jaarlyks omdat hy den Heere Spie-

ring di eerftedanbiedin^e van zyne Konfiftukken doet , 500 Karolus

guldens tot vergeldinge krygt. Dog zy verfchillen in 't be-

groete van den prys.
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geldsgekogt hadden uit het berugte kabinet van
den Heer de Bie, zyn grooten Mecenas. In het

zelveftond verbeeld een Vrouwtje met haar Kindje

op den fchoot, en een meisje dat met het zelve

fpeeld. Dit ftukje is naderhand door Koning Wil-
lem uit Engeland vervoert en op 't Loo geplaatft,

maar waar het thans is weet ik niet : maar wel dat

het grootfte van zyne konftwerken thans in Hol-

land bekend , tot Amflerdam by de Weduw van
den konfllievenden Jakob van Hoek hangt, zynde
binnen de lyfl: gemeten hoog 3 voet , en breed 2

voet 6 duim. Daar worden in verbeeld twee

kamer vertrekken. In het voorde, dat een kon-

llig gefchildert tapyt tot een voorhangfel heeft

,

vertoont zig een Vrouwtje dat een Kindje de borft

geeft, daar nevens een wieg en ander teenwerk

,

een tafel met een tapyte kleetje, en op dezelve

een cierlyk zilver verguld lampet , een kopere

kerkkroon en meer ander flilleven. In het tweede
vertrek doet zig een Barbiers winkel zien , een
Boer die van de huig word geligt, daar een oud
Besje by flaat te huilen , met nog meer andere

beekjes. De twee opüaande deuren vertoonen aan

de eene zy een Studeerkamer en daar in een oud
Man die by kaarsligt depen verfnyd. Aan den an-

deren kant ziet men een fchryf- en rekenfchool

met kinderen aan verfcheiden tafels , die overkon-

ftig door verfcheiden kaarfen , en een lantaren be-

fchenen worden, 't Een en ander, en elk in^tby-

zonder, is natuurlyk konflig , kragtig en zoo uit-

voerig gefchildert als het kan bedagt worden. De
buitenkant der deuren die dit konfttafereel flui-

ten , is konflig befchildert met de beekeniflen

van de vrye konflen , in 't graau door Coxie.

'T is te beklagen dat 's mans vernuft niet op
A 3 groot-



6 SCHOUBURGH DER
grootfe befpiegelingen toegeleid , en zyn
penceel tot het verbeelden van waardiger en pryf-

felyker voorwerpen gezet heeft : maar 't is vergeefs

geklaagt ,ofgewenil; aangezien het zoo niet is , en
geen veranderinge daar ontrent vallen kan , door

dien hy al met zyne tydgenooten naar 't duifter graf

verhuifl: , niet meer in wezen is. Twee bedenkeiyk-

heden zyn 'er , die men gill: dat oorzaak geweefl

zullen liebben , waarom hy altyd op 'c verbeelden

van kleinigiieden heeft blyven hangen ; als eerft

dat hy zig zoo flip aan 't volgen van 't leven ge-

went had, dat hy niets buiten het zelve konde,

of wilde doen, (agtervolgens het voorbeeld van

Michael Angelo Caravaggio * , daar de genen wel-

ke zig tot allerhande Hiflorifche verbeeldingen in

laten
,
by wylen in veele dingen naar hun vaft denk-

beeld moeten t'zeil gaan ; of dat zyn geeft tot

die hoogte niet heeft konnen doordringen , en

dus ( in opzigt van de verkiezingen zyner voor-

werpen) zig in de laagte gehouden. De Filofoof

Bion, tydgenoot van den Macedoniër Koning An-
tigonus zeide niet onaardig: (hoewel in een ander

opzigt ) Gel')k de Vryers van Penclope , iy^?2-

neer zy met haar geen fpraak koften houden^ by de

dienftmaagden bleven zitten ; alzoo brengen ook de

genen ^ ^wanneer zy de Filofofie niet konnen vatten^

hunnen tyd over met beuzelen. Maar wie

kan befl uiten dat het met hem dus of anders ge-

weefl is? Dog dit is zeker; dat hy door zyne

wyze van doen de Waereld ten wonder ilrekt
,

en van alle konfloefFenaars moet geprezen worden^

bo»

* Caravaggio. Waar mee hv word onderfchclden van
Mich. Ang. de Bonarote. Dit heb ik 'er verzuimt by te

fchry ven, wanneer ik hem in dit zelve opzigt ten voor--

beeld bragt» In 't eerlte Boekdeel pag. lói.
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boven alle welke in zyn tyd op uitvoerig fchilde-

ren hebben toegeleid; om dat hy met het penceel

meer heeft geteekent, en getoetil, als anderen die

met verzagten en verdryven hun doel zogten te

befchieten. Waarom zyn penceel werk een grooue

kragt heeft , zelf veer af ; daar in tegendeel de

penceelwerken, op eene andere wys behandelt als in

een mifl verdwynen.

Hy ftierf in goeden ouderdom , en liet veel geld

«n roem na.

In dezen tyd , en al vroeger , was in vollen

bloei N I C O L A A S vander HEK, van wien
van Mander op 't laatfte blad van zyn Schilder-

boek gedenkt met deze woorden : Te Alkmaar is

ook een NicoJaas vander Hek van 't gejlagt van

Marten Heemskerk , en Dijcipel van Jan Nagel
,

een goed Schilder byzonder in Landfchappen, Fan
Mander heeft hier den fpyker ( als h^t fpreekwoord
zeit) op 't hoofd geüagen. Want dat hy een goed

.

meefter in 't fchilderen van Beelden en Hiftorien

is geweefl:
,

getuigen nog verfcheiden van zyne
penceelwerken : Nogtans was hy grooter meefter

in 't fchilderen van Landfchappen. Tot Alkmaar
op 't Raadhuis in Schepens Kamer, zyn van hem
thans nog te zien drie flukken. Het eerfle ver-

beeld den Baljuw van Zuidholland, daar hy
om zyne Koedievery door bevel van Graaf Wil-
lem

,
bygenaamt de Goede , het hoofd word afge-

flai'en. In het tweede zietmen afgebeeld hoe
Cambyfes den onregtvaardigen Rechter levendig

doet villen , en den Zoon op den Rechtlloel ge*,

zet, met des Vaders huid omhangen , doetpryken.

En in het derde ftuk vertoont zig de Koning Sa-

lomon, daar hy het gefchil tuflchen de twee Hoe-
ren over het levende Kind beflegt, en naar rechte

vonnift, A 4 Ook



8 SCHOUBURGH DER
Ook is by Henderik Nolleman van hem een groot

ftuktezien, zynde een Boerekermis
, geelligvan

fchikking en vinding van allerhande potferyen , en
agter het zeK^e een konftig Landfchap.

Tot Egmond op de Hoeve by den Heer A. Ie

Fevre is van zyn penceel een groot Tafereel van
Cebes, en in 't zelve de Beeltenis van den ver-

maarden Wiskonftenaar Adriaan Matius, voor

wien men gelooft dat hy dit gefchildert heeft.

En by den Heer G. van Vladderakken , voorzittent

Schepen, is een groot fluk van hem te zien, waar

inzig op den voorgrond de BeeltenifTen van eenig

Stamhuis vertoonen. Ter regterhand dieper in 't

fluk een vermakelyk Bofchgezigt, en daar in ver-

beeld Johannes de Dooper predikende , met een

menigte toehoorders ; ook een flil afloopent water

willende de Jordaan verbeelden. Dit alles is naar

de konfl zuiver
,
goed van houding en kragtig ge-

fchildert.

Hy was een van die, welke in den jare lö^i
het Konflgenootfchap van St. Lucas tot Alkmaar
hielpen opregten.

MARTEN HEEMSKERK vander HEK,
Zoon van Nicolaas vander Hek , en Neef van
Marten Heemskerk naar welken hy dezen zynen

Zoon dede noemen , kwam in St. Lucas Gild den 8

van Herfflmaand i653,en werd Regent van 't zelve

in 't jaar 1654.

Hy fchilderde alleen Landfchappen
,
dog zoo

goed niet als zyn Vader , en maakte inzonderheid

zyn werk van de aloude Hollandfche Kafteelen en

Sloten 5 even als R. Rogman, natebootfen. Onder
andere heeft hy dikwerf, en op verfcheiden wy-
zen het Slot en de Abdye van Egmond , zoo als

het zig na de laatfte verwoefting doet zien , door

zyn penceel vertoont. Om
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Om dezen tyd werd ook de Fenix der Neder-

landfche Pourtretfchilders BARTOLOMEUS
VAN DER HELST tot Haarlem geboren , wiens

Beeltenis in de Plaat A onder de Beeltenis van

Ger. Dou , en nevens het zelve twee brandende

fakkels , ten teeken dat zy twee groote lichten in

de Konfl zyn, gezien worden.

By wien hy de Konfl geleerd heeft weet ik niet,

maar wel dat hy een uitnement Meeilerin'tfchil-

deren van Pourtretten is geweefl:, waar van de be-

wysftukken nog in wezen zyn.

Onder de menigte van zyne kondig gefchilder-

de BeekenifTen fleekt uit het groote Schutters fluk,

thans op des Krygsraats kamer gejaarmerkt 1648,
w^aar in de Heer Korn. Joh. Witzen als Bevelheb-

ber voor aanzit. In dit fluk is het naakt, zoo

natuurlyk, helder en gloeijent, de onderfcheiden

ftofFen der bekleedingen onderkennelyk in haar

aart waargenomen , Goude en Zilvere kelken , en
andere Feefl- en Discierfelen zoo uitvoerig natuur-

lyk en konftig gefchildert, dat men zigdaar over

moet verwonderen. Waarom ook de Schryver van
den JVeg'ö:)'zer door Amfterdam op pag. 454. heeft

aangemerkt : Dat een Groot kenner en Liefhebber

van de Konfl ^ in 't byzyn van verfcheiden Heeren

zig liet ontvallen : Zoo 'er Schildery aanbiddelyk is

in de Waereld^ zoo hoeft men naar geen andere Lan-
den te gaan , om beter wor-uoerp te zoeken.

Den grooten lofwelken Godfried Kneller , Rid-
der Baronnet en Hoffchilder van Engeland, over dit

konftfluk uitgefproken heeft fparen wy om elders

in te lallen.

Byden Heer Jan de Graaf Heer van Polsbroek
hangt een klein ftukje waar in vier pourtretten over-

konllig gefchildert zvn, zvnde de af beeidfels van
' A 5 de
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de vier Doelmeeiters 3

- 't zelve dat van hem in 't

groot gefchildert
,
hangt in de Kolveniers Doele

op de Zaal boven den Ichoorfleen. Ook zietmen
tot Amfterdam en eldurs veele enkele pourtretten

die uitvoerig en kondig gefchildert zyn.

Jan Vos laat zig op de Afbeelding van JufFr.

KoNSTANCY Reinst, door vander Helst
gefchildert , aan den zelfden dus hooren

:

Op, Duitfche Jpelles
j op, verfchyn met puik van

verve :

Want Reinst verwagt u om te leven op 'tpanneel.

Een geejlig ommetrek vereifcht een wis penceel.

Natuur vertoont in haar Vrouw Venus en Minerve.

Zoo ziet men glans en geeft , dat zelden beurt
^ gepacrt,

Hoe! is dit leven? neen: want Reinst, heel

braaf van aart
,

Vertoont zig hier van verf. ê Loffelyk vermogen

!

Wie 't oog door verf bedriegt heeft eerelyk bedrogen,

Hy woonde in dien tyd te Amfterdam in de
Doeieftraat, won veel geld, was graag by gezel-

fchap, bad geen geneigtheid tot Italië, was verge-

noegt met zyn Konjt , en Stad, (zeit Sandrart) en

had tot J/aren gekomen (wie is 't aller uuren even
w-^s"^) een Jonge Vrouw getrouwt, by welke hyeen
Zoon won , die mede een Pourtretfchilder werd

,

en zyn Vader op het lofFelyke fpoor wel na ftap-

te , maar te veer agter gebleven is om aan hem te

gedenken.

Dat onze nabuurige Steeden tot Noorden ge-

legen in vroegen tyd en voorts niet misdeelt zyn
geweeft van brave KonftoefFenaars , zulks zal thans

ea in 't vervolg blyken. Hoorn een dier oudfte

Ste-
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Steden heefi: uit zvnen fchoot voorgebragt den
Konfifchilder J/\(^UES WA B BE. Deze was
een goed Pourtret- cn Hiftoriefchilder zoo wel in 't

levensgroot , ais kleender. Te Hoorn in 't Prove-

niers Hof zietmen van hem gefchildert , de Hifto-

rie van Jofeph in vier Hukken kondig en kragtig

naar dien lyd. De konflige Schilder in wa-
terverf Johannes Bronhhorft heeft een fhuk van
hem gehad waar in verbeeld ftond de Hiftorie van

Jefta, gejaarmerkt 1.^02. Wanneer hy geflorven

is, weet ik niet.

Zyn Scadt- tyd- en Konftgenoot JAN A L-

BERTSZ. ROODTSEUS was een ver-

maart Schilder van levensgroote pourtretten , en
daar in zoo veer gekomen dat velen dezelve zoo
waardig van Kon ft hebben gefchat als die van
Bartolom. vander Helft waar aan wy zoo even ge-

dagt hebben : dog dit , eer ik myn toeftemming daar

aan zou geven, moeft eerft-^ter proef gebragt,

en met malkander vergeleken worden , daar ik wel

luft, maar geen tyd ofgelegenheid toe gehad heb.

Hy was een Leerling van Pieter Laftman. Te
Hoorn in de oude en nieuwe Doele zyn verfchei-

den gezelfchappen van Schutters door hem ge-

fchildert , die byzonder geroemt worden
,

gete-

kend 1651, 1652, en 1655, wanneer hy veertig

jaren oud was. Hy was een man zedig in zyn ge-

drag en byzonder naarflig in zyne oefFening ; en
liet een Zoon na J a k o b u s genaamt. Deze was
een Leerling van den ouden de Heem wiens wyze van
fchilderen hy wonder wel wifl na te bootfen , zoo

dat hy in zyn tyd geld en agting aanwon ; dog
was van een zwaarmoedigen geeffc bezeten , waar
uit fommigen , die aan de Predeftinatie geen
geloofflaan, befluiten dat hy zyn levensdraad ver-

kort
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kort heeft. Hy ftierf ontrent den jare i68 1 5 oud

zynde vyftig jaren.

Gelyk onder de Dichtkundigen , de een zig tot

het trompetten van Heldendaden , en andere ern-

flige gevallen
,
op het voorbeeld van den Mantuaan-

fchen Maro ; anderen wederom tot vrolyke Minne-
deunen en fabeldichteryen als Nazo : fommigen
zig tot Bybelflof , anderen tot klugt ; deze tot

blyde Huwlyksdeunen , en gene in tegendeel hun-

ne pennen tot droeve Lyk- en Treurzangen heb-

ben gewent , en elk in zyn verfcheiden verkiezin-

ge te pryzen is, ook met dus te doen de Konft,

en Zangberg opbouwt en dienft daar aan toe-

brengt: even dus is het ook in opzigt der Schild

derkonfl , en der zeiver behandelaars (daar niet min
veranderingen in opzigt van 't verkiezen der voor-

werpen te befpeuren zyn ) gefield.

BONAVENTUUR PEETERS gebo-

ren te Antwerpen in 't jaar als boven , fchilderde

Zeellormen , en Schepen door velerhande droevige

Zeerampen in nood van vergaan. Hoe Eoöl in

grammen moede door zyne ftormwinden de Wol-
ken van vier oorden perfl, en tot een drukt, dat

zy met een vervaarlyk geloei van BHxemen en
Donderen uitbarllen , met flag op flag de Zeilen

,

Maften ,
Stengen en den romp der Zeehulkeh

rammeyen , dat de fplinters den Matrozen om de

ooren ftuiven , die in dien nood hun veege fterf-

uur met beklemde lippen voorfpellen. Dan
weer hoe Neptuin geftoort op den trots

der Zeerotfen het pekel beroert , en uit de onmee-

telyke diepten tegen dezelve met zyn drietandige

gaffels aandryft, de bovenfle toppen met het

fchuim befpat ; en hoe de Schepen in die branding
ver-
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vervallen ,
gints en herwaard gefchokt

,
eindelyk

zig te barflen ftooten : volk en goed in gevaar van
omkomen gebragt word , vertoonende zig menig-

ten van menfchen op eenig gefloopt wrak
;
terwyl

andere weer door 't zwemmen hunne lyfsberginge

zoeken . Of00k wel weer hoe de fchipbreukelingen

aan eenig bevolkt ftrand, hun wedervaren met op-

gefchorte fchouderen verhalen , en om byftand bid-

den enz. Dezeendiergelyke droevige voorwer-

pen heeft hy in hunne vertoonfelen zoo eigentlyk

weten uit te beelden ; als ook ,
Lucht, Water

,

Klippen , en Stranden zoo natuurlyk te fchilderen

,

dat hy geoordeelt wierd de belleen zyn tyd , in

die wyze van fchilderen , te wezen. Hy ftierf 1652.

Hem volgt zyn Jaar- en Konilgenoot

,

FRANCISCUS WOUTERS dog
gants verfchillig in verkiezing ; want gelyk hy
het droevige ten voorwerp nam , zoo was in te-

gendeel deze op vrolyke, aangename en oogllree-

lende voorwerpen gefield. De gronden van zyn
werken zyn meefl: Landfchappen , of Boflchen die

door dichte kruinen een aangenamen lommer ma-
ken ; waar in fomtyds een naakte Venus , met haren
lieven Adoon , of eenige Minnekozery van Veld-
nimfen met Satyrs, ofde vlagt van Siringa voor den
boxvoet Pan, en diergelyke voorwerpen laat zien.

Welk alles hy met zoo wonderlyke bevalligheid

en Konft heeft weten te fchilderen , dat hy daar

door by den Keizer Ferdinand den tweeden in

groote agtinge was. Hy is in den jare 1637 met
des Keizers Ambafladeur in Engeland geweeft,

daar hy by die gelegenheid zyn brave Konft meê
deed zien. Van daar komende heeft hy zig te

Lier zyne geboorteplaats nedergezet. Dog een
wyl daar na is hy naar Antwerpen vertrokken daar
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hy ook geflorven is, in den jare 1659. Hy had
de Konft geleerd by den berugten Pet. PauL
Rubbens.

DAVID RYKAERT geboren te Ant-
werpen in 't jaar 161 5. Heeft de Konfl ge-

leerd by zyn Vader , van wien Kom. de Bie in

2yn gulden Kabinet der Konftfchilders op pag.

100. zeit;

Niet min en was vermaard Jan Wildens in de Boomen
;

£72 R Y K A E R T in 't gebergte , en lujje waterftrooinen.

Dat al het geen Natuur kanJchenkm aan den Mcnfch
{Byzonder in dMionft) dat deden zy naar ivenfch.

David hield zig in den beginne ook aan die

verkiezinge en wyze van fchilderen : maar met
zyn vyftigfle jaar veranderde hy zoo van keure

als wyze van fchilderen , en men zag hem als

een tweeden Helfchen Breugel , allerhande fna-

keryen by vuur en kaarslicht, ook vreemde ver-

toonfelen van fpoken , helfche gezigten en fomtyds

ook een St. Anthonis tentatiefchiJderen, waar in

al die geeflige verzonnen Duiveltjes voor het kruis

van dien Heilig (dienende tot zyn fchutsengel)

hals over kop de vlugt nemen , en als rag voor den

wind wegftuiven. En hoe fchrikkelyk diergelyke

voorwerpen zyn
,
nogtans heeft hy dezelve zoo

geefhig, en konftig weten te fchilderen dat de

Aartshertog Leopoldus , en meer andere Princèn

en Grooten , dezelve hebben gezogt om hunne
Konfbkabinetten daar mee op te eieren.

LUCAS FRANCOIS de Jonge, gebo-

ren te Mechelen in 't jaar 1615, was vermaart

van wegen zyn fchilderen van Hiftorien en Pour-

tretten. En aan zyne handeling van penceel en ftout

en
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en kragtig fchilderen is wel te zien , dat hy behalven

zyn Vaders JeerlefTen ook die van den berugten

Pet, Paul. Rubbens gehad heeft. Hy heeft langen

tyd in Vrankryk geweeft, daar hy gelegenheid

hadde van verfcheiden Princen , en Prin-

ceiïen te fchilderen. Hy is altyd ongetrouwe

gebleven. Immers was hy nog in vryen ilaat tot

zyn vyf en veercigfte jaar 1660.

FRANS MENTON wiens geboortentyd

wy niet weten , hebben wy op zyn fterfjaar willen

gedenken, het welke is geweeft, (volgens 't be-

duid van zyn Grafzerk in de groote Kerk agter

den Predikfloel tot Alkmaar) in 't jaar 1615 op
den 24 van Lentemaand. Vorders weet ik van
hem niet , als dat van Mander van hem meld in 't

leven van Frans Florisop pzg. 161. B. aldus: Fran-

fois Menton van Alkmaar of daar "wonende^ is een

goed Meejter in allen deelcn van de Konfi ook een goed

Teekenaar en Plaatfnyder ^c.
De ervaring leert, dat, wanneer de Konflzugt

in een geflagtftam ontflaat , niet zelden afzetfels van
gelyken aart daar uit voortfpruiten , het geen bevef-

tigt word door de volgende Levensbefchryving van
MATHYS VANDEN BERG, geboren in

denjare 1615.

Zyn Vader ^an vanden Berg geboren tot Alk-

maar, van jongs tot de Kond geneigt,werd by
Hend. Goltzius , om daar in op vafte gronden on-

derwezen te worden , beReld ; maar dezes Vader
een Schoolmeeiler zynde, die met 'er woon naar

Braband vertrokken was, moeft Jan als onderko-
ning met de plak het Rykeen tyd lang helpen be-

llieren 5 en het penceel voor de pen verwiflelen.

Egter nam hy in zyn tuflchentyd de penceeloefFe-

ning naarflig waar, te meer alzoo hy gele-

, , gent-
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gentheid vond om by 'Rubbens te verkeeren , die

het Konflvuur meer en meerm hem aanflookte , en
zoo veer in deszelfs ganft te dringen, dat hem die

tot Rentmeefler en Opzigter over zyne Landgoe-
deren Helde, uit welken hoofde hy zig meefl tot

Yperen moeil onthouden, daar onze Mat hys
geboren is, dog heeft zyn meeften levenstyd in

zyn Vaders geboorteftad gefleten.

M A T H Y s dan van natuur mee genegen tot de
Konft , vond door zyn Vader gelegentheid om de
zelve by den vermaarden P. P. Rubbens te lee-

ren , en werd geen van zyn geringde Leerlingen.

Hy was een vaft teekenaar , en onophoudelyk
bezig, zelf tot in zyn ouderdom, met naar 't leven

en de befte Schilderyen , die hem voorkwamen

,

te teekenen.

Dog zyn geefl Hoor 't gefladig naarvolgen van
anderen verwent, was een beletfel om iets uit zig

zelf te ondernemen , of eigen vindingen te maken

:

immers men vint van hem wel een over^vloet van
brave namaakfels, maar zelden iets van zyn eigen

uitvindinge.

Veelmalen teekende hy in zynen oefFentyd het

afbeeldfel van zynen Vader , in allerhanden ftand

en kleeding, waar van nog fommige teekeningen

onder de Teekenkonftminnenden beruften.

Hy kwam tot Alkmaar in St. Lucas Gild op den

eerden van Wiedemaand 1 646 , en overleed daar

in den jare 1687.

De Stad Haarlem , die onder de Hollandfche

Steden roemen kan, dat zy het grootlle getal

Konflfchilders voortgebragt heeft, zag ook in den

jare 1616, binnen hare wallen den vernufteling

TOMAS WYK te voorfchyn komen, die

wel onder de brave Schilders van zynen tyd geftelt

mag
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itiag worden. Van zyn penceelwerken heb ik 'elf

vele met vermaak befchouwt , waar in hy geeflige

Italiaanfche Zeehavens , vol gewoel van Beeldjes^

Koopmanfchappen ,
Scheepen enzi verbeeld had t

ook Roomfche markeen waar op zig een potfige

zalfverkooper met al zyn aangapers ; Italiaanfche

Pofluurmakers ,
Konflfpeelders of Guichelaars^

Fruit- en Groenilallen , en agter de zelve grootfe

gebouwen en Palleizen deden zien , door hem zelf

in Italien naar 't leven afgeteekent. Geeflig wiffi

hy ook Zeeftrantjes , en daar by Vrouwtjes die

den vifch in korven op haar hoofd , of anderzins

naar de markt torfchen , te verbeelden ; ook La-*

boratorien ^ of Goudmakeryen , met hun fornui-

zen, kroezen, pannen, glazen, en eene onbe-

denkelyke menigte van gereedfchappen tot de
ftokery behoorende , en dergelyke voorwerpen

:

die alle zoo geeflig van hem bedagt, konftig ge-^

fchikt, vafl geteekent ,
vet, toetfende, en gloei-

jende gefchildert zyn , dat dezelve Konfl een hoo-

ger prys verdient , dan zy thans gelden mag.
Zyn konfllufl: heeft den printlievenden eenige

kleine flalen van zyn vernuft, door eigen wyze
van etfen in koper , naar gelaten.

Onzen Tomas Wyk heeft een Zoon naar-

gelaten Jan Wyk genaamt, die een braaf Ba*
taljefchilder was, wiens bloeityd zyn Vader met
verheuging heeft gezien

, aangezien hy zevenmaal
tien jaren bereikt heeft voor dathy kwam te fter^

ven.

Jan Wyk, die wel zyn beften levenstyd in

Engeland heeft doorgebragt, fchilderde ook
Jagteryen te paerd, inzonderheid Hartejagten*

Jan Smit heeft een van de zelve in plaat gebragt

,

enHend. Careé, (die hem in den jare 1(592 en 93,
II. Deel, B in
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in Engeland gekent heeft) heeft my verhaald; dat'

hy het levensgroote paerd, waar op het Beeld

van Frederik Hertog van Schomberg zit, en het

Plan van de Batalje in 't verfchiet ('t geen door

gemelde J. Smit konftig gefchraapt in print uit-

gaat) ten diende van Godf. Kneller (die alleen 't

pourtret van den Hertog gemaakt heeft) met veel

roem gefchildert heeft.

Hy was te Londen getrouwt , en is daar ook ge-

ftorven.

De bevinding heeft door menigerhande, zoo

oudtydze als jongere voorbeelden doen zien, dat,

menfchen die tot eenige voorname oeffeningen

geboren zyn , de neigingen daar toe , al vroeg mee
het ryzen van hunne lentezon hebben doen bly-

ken. Dus heeft men wanneer dit driftvuur op geen-

derhande wyzen te fluiten was, op vaften grond
met het * Maasorakel befluit gemaakt, dat zul-

ke dan eerll: regt tot die oefFeningen, daar

hunne geneigtheid toe overhelde , bekwaam
waren.

'T volgende voorbeeld zal dit gezegde ten over-

vloed bewaarheden.

GOVERT FLINK geboren te Kleef, in

de Wintermaand van 't jaar 1616. vond zig van

het begin zyner jeugt geneigttotde Teekenkonft.

Zyne Ouders die voornemens waren een Koop-
man van hem te maken , hadden hem (wyl hy nog
te jong was om buiten hun opzigt tot zulk be^

roep te befteHen ) m een voorname zyde ftofFe win-

kel binnen Kleef hefteed. Maar't leed niet lang

of zyn Patroon klaagde dat hy meerder werk van

Mannetjes enBeesjes op't papier te teekenen maakte
dan

* Erasmus.
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dan van 'c geen den winkel aanging. Dus zyn
Vader hem hier over met harde bejegeningen te

keer ging, en zulk doen ftrikt verbood. Dog hy,

fchoon hy zyn Vader in alle andere bevelen ge-

woon was eerbiedig te gehoorzamen, konde
nógtans in dit geval zyne geneigtheid niet be-

dwingen, maar dezelve groeide in tegendeel te

fterkeraan, temeer wyl hy kennis hadde gemaakt
meiLeen Glasfchilder , dien hy , wanneer hem vry-

heid van te mogen uitgaan vergunt wierd
, op zyn

winkel ging bezoeken , zoo om hem te zien wer-

ken als ook zelfs wat te teekenen. Dit deed de
zugt tot de Konfh vermeerderen , en de lull tot het

geen zyn Meeflers winkel aanging verminderen

;

zulks hem de Patroon eindelyk t'huis zont, zeg*

gende , men zouden beft doen dat men van hem
een Schilder maakte.

Zyn Vader die zeedig en gemaniert leefde, en
Rentmeefter dier Stad was , zeide : Daar bewaarp

my God voor , dat ik myn Zoon tot een Schilder , hoeda»

nige luiden meeft alle LigtemiJJen zyn^ en een ongebonden

leven leiden , zoude opvoeden. Dus verbood hy zyn
Zoon andermaal met goeden ernft, het teekenen
geheel naar te laten , met belofte van hem eerft-

daags te Amfterdam by een Koopman te beftellen.

GovERT Flink, diealzins met arentsoogen

werd na gefpoord , vond zig nergens vry als op
zyn flaapvertrek, en wel dan wanneer die van't

huisgezin fliepen. Hy kogt voor zyn fpeelgeld , tee^

kengereedfchap en een vuurflag , en teekende gant-

fche nagten naar printen, die hy van gemelden
Glasfchryver geleent had, tot dat zyn Vader eens

in den nagt wakker geworden
,
eenig licht ver-

nam, opftont, en hem in zyn doen verrafte, al-

les aan flarden fcheurde wat hy vond, en hem
B 2 voorts
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voorts met flagen naar zyn bed dreef.

Deze onvoorziene ontdekking veroorzaakte

groote droefheid in hem ,
wyl hy zag dat het gant*

fche werk , als het fpreekwoord zeit , de bodem
ingeflagen was , en hy geen noodklager had , dan

meergemelden Glasfchilder , die hem dog niet

helpen konde. Maar wat gebeurt 'er na verloop

van eenigen tyd tot zyn geluk? Een Lambert

Jakobze y Mennonift, of Doopsgezind Leeraar te

Lewaarden in Frieüand , komt te Kleef prediken

en zyne Geloofsgenooten daar omftreeks bezoe-

ken. Dezen beroemt om zyne welfprekenheid en

ingetogen leven
,
gingen de Ouders van Govert

Flink hooren; en waren boven maten gefligt

door zyne predikinge; en hoorende dat deze

hier benevens een berugt Konflfchilder was, wer-

den van geheele andere gedagten als voorheen

,

en befloten ter zeiver tyd gemelden Lambert Ja-

kobze te fpreken; gelyk zy ook met hem over

een kwamen , dat hy haren Zoon met hem mede
naar Lewaarden , in zyn huis en onder zyn opzigt

,

de Konft zoude leeren.

Gemelde Flink heeft zedert dikwils verhaald

dat hem van al zyn leven geen blyder of aangena-

mer tyding ontmoet was, dan toen zy hem deze

boodfchap bragten.

Te Lewaarden gekomen vond Jiy j^akob Bac-

ker een gefchikt en yverig Jongman tot zyn by-

flaap en gezelfchap in de Konft, die met hem (na

dat zy nu zoo veer gevordert waren dat zy op ei-

gen wieken konden vliegen) naar Amflerdam ver-

trok , daar Flink, vi^yl hy daar zeer welvaren-

de Bloedvrienden had wonen , ten eerden gelegent-

heid vond om proeven van zyn Konft te geven.

Maar alzoo te dier tyd de h^nddingy^Ln Rembrant
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in *t algemeen geprezen wierd, zoo dat alles

op die leeft moefl: gefchoeit wezen , zou het de
Waereld behagen ; vond hy zig geraden een jaar

by Rembrant te gaan leeren ,* ten einde hy zig die

behandeling der verwen en wyze van fchilderen ge-

wende, welke hy in dien korten tyd zoodanig

heeft weten na te bootfen dat verfcheiden van zy-

ne ftukken voor egte penceelwerken van Rembrant
wierden aangezien en verkogt. Dog hy heeft die

wyze van fchilderen naderhand met veele moeite
en arbeid weer afgewent ; naardien de Waereld
voor 't oyerlyden van 7?^;«^r^wf , de oogen al geo-

pent wierden
, op 't invoeren der Italiaanfchepen-

ceelkonft , door ware Konflkenners , wanneer het

helder fchilderen weer op de baan kwam.
Terwyl nu zyn Konilroem alom verfpreid

wierd ,
bekroop hem de trouwluft; des hy het oog

het vallen op een Juffrouw van een oud en geagc

geflagt , welker Vader te Rotterdam Bewintheb-

ber der Ooftindifche Maatfchappy was geweeft

,

en die toen met haar Moeder, dieWeduw was , te

Amflerdam woonde. Deze van natuur begiftigt met
verfland, een aanminnig wezen, en welgefchapen

lichaam , ook niet misdeelt van geldmiddelen ( be-

minlykheden daar men 'er vier mede zou konnen
uitruflen) kreeg hy tot zyn deel. Dangelyk'er
niets beflendig op aarden is , zoo is hy ook niet lang

bezitter van dit gelukkig lot geweefl. Want zy

kwam aan de Waterzugt , die zy voor haaren trouw-

dag al onderhevig was
, ( naar dat zy hem eenen

Zoon ter Waereld gebragt had ) te flerven in den
jare 1649. g^^^ ^^"^ in groote droefheid bragt

,

aangezien hy de waarde van zyn geluk uit het ver-

mis leerde kennen , en 't zig egter als alle anderen

moeft getrooften. Want
B 3 m
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Het Noodlot luljlcrd naar geen kermen.

De Dood en weet van geen erbermen.

Kort naa zyn trouwen had hy een groote fchilder-

zaal met hooge ligten gebouwd
,
op welker boven-

lyfl de Borflbeeld'en der Keizeren geplaatft Honden,

vorder vele fraaije afgietfels naar de geagtlle mar-

mere Antiquen , en tuffchen beide met velerhande

vremde gewaden , kleederen , harnalTen , fchiet'

en fheekgeweer behangen ; als ook oude kofle-

lyke fluweele, en andere met goud geborduurde

behangfels die gekomen waren uit het oude Hof
van den Hertog van Kleef ; want hy was bezon-

der in de gunft van Willem Keurvorft van Bran^

denburgh en Hertog van Kleef, Grootvader des

tegenwoordigen Konings van Pruiffen, gelyk hy
ook verfcheiden ftukken voor hem, (als ook

zyn pourtret buitengemeen los en geeflig, egter

uitgevoert en dikmaal overfchildert) gemaakt
heeft, die den Vord zoo wel bevielen , dat hy zyn

pourtret met Diamanten omzet aan hem vereerde.

Hy genoot zedert ook veel vriendfchap van
Prins Jan Maurits vail Naflbuw Stedehouder van
Kleefsland , naderhand Veldmaarfchalk van dezen

Staat, die hem ook dikwerf, wanneer hy te Am-
fterdam was, kwam bezoeken, ook zelf ver-

gaften. Hy had ook de eer van in de gunll te zyn
van vele voorname Heeren tot Amfterdam ; en on-

der deze van de Heeren Borgermeefleren Kornelis
,

en Andries de Graaf, komende de laatfte hem dik-

wils te zynen huize bezoeken ; en by den eerfl-

gemelden was hy zoo gemeenzaam in den om-
megang , dat hy dikwils des avonds moede van

fchilderen, ongenood hem ging bezoeken. Ver-
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mydende gezelfchappen daar. men onmatig
dronk, kwam hy ook maar zelden in de byeen-

komflplaats der fchilders ; en dan nog maar
alleen , om dat het blyken zoude dat hy het niet

verfmaade, uit grootsheid.

Anderzin ts was hy van een vrolyken aart, en
fchoon hy zyn vermaak genoegzaam alleen in de

Konll fchepte, was hy niet wars van gezelfchap:

maar ontfing de genen , die hem kwamen bezoe-

ken
,
minnelyk, voornamentlyk luiden van ver-

fland en kennifle , die hy gaarne ( fchoon hy onge-
lettert was) hoorde redenvoeren.

Wanneer hy des Sondags zyn Kerkpligt waar-

genomen had, befleede hy het overige van dien

dag, om Konftenaren of Konftlievenden te bezoe-

ken , en wel voornamentlyk de Heeren Ontfanger
Uittenbogaart, en de Schepenen Pieter en Johan
Six, die naderhand vele irefFelyke Italiaanfche

Schilderyen en ook uitnemende papierkonfl beza-

ten
,
gelykhy zelfs ook een goed getal van Schilde-

ryen ,Teekeningen en Printen van de beriigte Ita-

liaanfche en andere Meefters opgegadert had , wel-

ke byzondere wyze vanyders behandelinge hy niec

alleen met een konflkundig oordeel menigmaal be-

fchoude , maar ook het fchoone wift uit te keuren
en tot zyn gebruik te maken. Van deze Konft,
wanneer die naar zyn dood verkogt wierd

, zyn
wel ontrent twaalf duizend gulden voort ge-

komen.
In zyn Weduwenaarsftaat fchilderde hy nog

twee Korporaalfchappen van Schutters , waar van
het eene nu nog te zien is op de groote Zaal ne-

vens den Schoorfteen op de Kolveniers Doele tot

Amfterdam. Dog zyn geeft geneigt tot grooter

ondernemingen en aangefpoort door deKonft van
B 4 Rub"
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Rubbens en van Dyk ,* die hy te Antwerpen met
veel opmerken had wezen befchouwen , wees de
genen die hem pourtretten wilden laten fchilderen

naderhand af, naar Bartholomeus vander Helft ;

daar by voegende , dat die zoo wel als hy , hun
genoegen zoude geven door zyn vleijend penceel.

Daar op maakte hy in hetvertrek van Borger-

meefleren het fluk voor de Schoorlleen daar Mar-
cus Curius de gefchenken der Samniten veragt

,

zig met een geregt van Rapen vergenoegt hoU'

dende. En na dit in de Raadzaal een groot

ftuk, verbeeldende Salomon , God om v/ysheid

biddende. Zedert ook een ander van gelyken in-

houd , maar kleinder en met minder bywerk , waar

mede hy zyne Geboorteftad Kleef vereerde

,

waar voor Borgermeefleren , Schepen en Raden
van gemelde Stad hem by fchriften op den 29 van
Oogïlmaand 1 659 bec^nkten. In deze ftukken toon-

de hy niet alleen hoe zeer hy de grootsheid van or-:

doneren maar ook de koppelingeof fchikkinge der

beelden , voor en boven malkander verftond , en
dat hy kragt in zyne Schilderyen wift te brengen

,

zonder eenige bonte of harde koleuren tot behulp

te nemen.
Door deze Konflftukken een grooten roem be-»

komen hebbende, liepen nu alle zyne gedagten

alleen op het maken van groote werken
,
gelyk

hem dan ook in Slagtmaand van 't gemelde jaar

1659, door de Heere Borgermeefleren der Stad

Amflerdam aanbefleed wierden , acht Hukken om
te dienen in acht hoeken der Galeryvanhet Raat-

huis , en nog vier andere wat kleinder om in de

bogen geplaatfl: te worden. Hier toe maakte hy
reeds met veel luft en yver de modellen. In de acht

groote, ftonden verbeeld te worden, de oorlor
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gen , die wel eer de oude Batavieren onder Klau-

dius Civilis gevoert hebben tegens de Romeinen»
En in de vier andere Hukken , de vier Helden

,

die roemwaarde zaken ten voordeel van hun
Vaderland uitgevoert hebben ; als onder de He-
breen David en Simfon , en onder de Romeinen
M. Curtius , en Horatius Cocles.

A\s nu zyn geeft met de uitvoeringe dezer wer-

ken zwanger ging : beliefde het den Almagti-

gen dit voornemen te ftuiten , door een koorts die

hem overviel , waar op een braking volgde , waar
door hy binnen den tyd van vyf dagen, dezer Wae-
reld overleed

,
op den 2denvan Wintermaand 1660,

maar even 44 jaren oud.

Op deze ontydige dood fpeeld de Prins der

Nederduitfche Dichteren (welke een vriend van
Flink was^ en hem dikwils kwam zien) in dat

vaers dat onder deszelfspóurtretvan A. Blooteling

gefneden uitgaat , aldus

;

Dus leefde Jpelles Flink , te vroeg de Stad

ontrukt
,

Toen hy
, behandveft van haare edele Overheden ,

Het Heerlyk Raathuis met Hiftorien zou bekleeden
,

Gelykze Tacitus van ouds heeft uitgedrukt
,

Die Romenftryken leert voor 't regt der Batavieren,

Bekranft dien Schilderheld met eeuwige laurieren.

Welk printbeeld wy gevolgt hebben in de
Plaat B. I.

Dezelve dichter heeft ook verfcheide van zyne
voorname Konftftukken door een vaers vereert ; als

de verbeelding van de geftrenge krygsregtoefFe-

ning van Titus Manlius Torquatus op het nieuwe
Raathuis ter Admiraliteit te Amiterdam,

B 5 Os^
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Geftrenge M a N l i u s gebied zyn Zoon te regten
,

Die tegens Vaders lafi den vyand heeft bejireên.

Het baat niet dat de Zoon verwinnaar blyft in 't

vegten
,

De Jirenge Vader agt geen Zoon; nog 's volks

gebeen.

Al word de Zegekans den vyand afgekeeken ,

Dat baat geen dienaar ^ die op s Heeren woord niet

pajt.

Het Krygsregt kent geen bloet
,

nog luijiert naar
geen Jhieeken.

Zoo leert een dienaar flip te volgen 's Meefters laft.

Ook op dat voornaam Konftftuk van hem op
de Raadkamer boven den Schoor/leen ten Noor-
den, meer gemeld, verbeeldende Salomon daar

hy God om wysheid bid enz. dit volgende
vaers

:

Daar Salo?nons gebed, en offer God behagen
,

H^ord hem de fVysheid's nagts belooft uit 's hemels

troon
,

Met eenen Rykdom , Eer , en welgewenfte dagen.

Waar wysheid raden mag , daar fpant dc Staat

de Kroon.

Hy liet eenen Zoon ten erfgenaam na , dien hy
met veel moeite de oeffening der Schilderkonll:

belette , om dat men bezwarelyk een groot

Meederword, in een Konft daar men zoo veel

moet weten en waarnemen , maar kweekte hem
tot de fliidie , en fchikte hem tot de Rechtgeleert-

heid. Egter werd in denzelven nietgedooft, de

agting en liefde voor die Konft. Want die Heer
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de zelve van zynen Vader overgeè'rft hebbende,
heeft by een vergaderd een Zaal mee de uitgele-

zenfte Konftitukken van oude Italiaan fche Mee-
fters , als Titiaan , den ouden Palma , Permens , Ga-

rats^ Guido^ N. Fonzyn, als mede van J, van

Dyk, Rottenhamer ^ F. Bril ^ de Ridder vander

Werf enz. En tot meerder luider heeft hy daar

tuflchen nog geplaatfh verfcheide opregte marmere
Anrique ftatuen; wel eer gekomen uit de Konftka-

binetten van den Hertog van Buckingham, de
Heeren Reinil, en Borgermeefler Six. In welke
te befchouwen hy, (nu ontrent 70 jaren oud
geworden) zyn grootile vermaak vind. Gelyk
mede in zyne met yver vergaderde Italiaanfche

Teekeningen , en wel de befte uit deberugte Ka-
binetten van de Heeren van Bergefteyn , en Zuy-
lichem. Gemelde Heer Nicolaas Antoni Flink

heeft meermaal tegens zyne vrienden verklaart

dat hy moede geworden in zyne bezigheden , om-
trent zaken van meerder gewigt, nergens meer
door verfrift word , als met het doorzien van de
eene of andere zyner Portefolien met teekeningen;

waar naar hy zyne afgebroken bezigheden, als

uitgerufl, weder hervatten kan.

Agter hem verfchynt defraaijeLandfchapfchil-

der PIETER PIETERZE NEDEK,zyn
Jaargenoot. Dog ik weet van den zeiven niet te zeg-

gen , als dat hy een Leerling van P. Lajlinan
,

een Arafterdammer van geboorte, en omtrent

70 jaren oud (nog ongetrouwtzynde) geflorven is.

LA TOMBE geboren tot Amilerdam in

den j are 1616. Was van Reislufi: bevangen. Des
reisde hy naar Romendaarhy in 'toeiFenen van de
Konfteen geruimen tyd 'doorbragt. In de Bent

werd bem ten bynaam Stoppertje gegeven; om
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dat zoo haafl: hy by zyne Landsluiden de Konfl-

fchilders in gezelfchap kwam
,
hy flraks fprak van

een pyp toebak te ftoppen.

Hy fchilderde Beeldjes, en Gezelfchappen

,

Italiaanfche Bergwerkers en dergelyke zoort van
volk , waar by hy dan eenig ïraai gezigt , 't

zy van overblyfzels van Roomfche gebouwen,
Grotten , Graven , of dergelyk te pas bragt.

Hy flierf (na dat hy een geruimen tyd weder in zyne
geboorte Stad gewoont had) in 't jaar 1676. Hy
had ook een Broeder die een beminnaar van Schil-

deryen en Printkonft was , waar om 'er ook onder

de Etskonfl van Rembrant een printje uitgaat be-

kent by de naam van la Tombes printje.

Nu volgt HANS JORDAANS, geboren

te Delf in de Herfflmaand 1616.

Ik had wel gewilt dat ik van dezen wat had kon-

nen fchryven, aangezien hy een groot Meeffcerin

de Konft geweeft is. Hy was zoo zonderling

vaardig in 't fchilderen , datmen 't voor een fpreek-

woord in zyn tyd hield , dat hy zyn beelden als met

een potlepel opfchepte. Om welkereden de Room-
fche Bent (by welke hy vele jaren verkeert heeft,

en dus weinig van zyne werken hier te land ge-

zien worden) hem doopte met den naam van
Pollepel,

Of hy nu in zyn begin of op het eynde van zyn
leven gebruik maakte van dus vaardig te fchilde-

ren weetik niet. Maar tot Amfterdamiseen fluk-

je Schildery waar in men van hem verbeeld

ziet : hoe Pharao met waagen en paarden in 't

Roode Meir verdrinkt
,

geheel op de trant van
Rottenhaimer gefchildert. Waar van bezitfleris,

de Weduwe van den Advokaat Muis van Holy.

Hy is te Voorburg geftorven, maar in wat jaar

weet ik niet» Som-
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Sommigen willen dat de berugte Lucas Jor-

daans, dien men den NapoHtaan noemt, en die

in vaardigheid van penceel zyns gelyken niet gehad

heeft> een Zoon van onzen Hans Jordaans
is : dien hy te Napels geteeld zou hebben

;
aange-

zien kennelyk is dathy zyn meeften tyd te Rome,
Venetien en Napels heeft gefleten.

Den Heere Jan van Beuningen tot Amfterdam
heeft 9 ftukken van Lucas Jordaans gehad
vyf voeten hoog en 7 voeten breed , vol gewoel
van Beelden en braaf gefchildert, verbeeldende

Mofes die den Steenrots met zyn ftaf flaat, en
ook daar hy de Kopere Slang opregt , en David en
Abigaal : Pharao verdrinkende in 't Roode Meir

:

Jakob en Rebecca : De flag van Mofes tegen de
Amalekiten : Het oordeel van Salomon : De flag

van Jofua, en Ahazuerus en Efther. Waar van
de Konfllievenden Sibr. vander Schelling het befte

uitgekipt en gekogt heeft. Gemelde van Beunin-

gen heeft my betuigt , uit ontwyfelbare berigten

verzekert te wezen , dat hy elk der zelve ftukken

in twee dagen gefchildert had. Ik geef het over

voor dien prys als ik 't ontfangen heb, maar het is

niet te gelooven
,
niettegenftaande dat 'er meer fta-

len van zyne uitftekende vaardigheid verhaald wor-
den, als onder andere, dat hy van Napels door
den Koning van Spanje gelokt, en voor de eerfte-

maal den Koning en Koningin gezien hebbende hun
beider Afbeeldzels uit zyn denkbeeld gefchildert,

en den dag daar aan volgende, (beftemt om hem
Ridder te liaan) de ftukken vooruit zond aan den
Koning tot groot verwonderen van 't Hofgezin.

Dus was het niet buiten rede dat zy hem in Italien

den naam van Luca va pefia , dat i$ , Lucas loopt

gaven.

Na

/
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Na dat deze eenige jaren te Madrid gewoont

had , voelde hy zig weder tot Napels , en Rome
geneigt. Maar de Koning hield hem van jaar tot

jaar op met zeggen : Als gy nog dit of dat Konft*

mrkmor mygemaakt zult hebben ; en belchonk iiem

,

dan met een gefpan fchoone Muilezels, of iets an-

ders boven de jaarlykze fomme van 5000 Duca-
tons , tot dat hy flierf.

Onder zyne voornaamfte Konflwerken ( behal-

ven die hy in Spanje gemaakt heeft) word geteld

een fluk in Frefco te Rome in de Kerk van St.

Andreas del la Falie, 't geen zoo uitmuntend in

Konft is , dat deze waar van wy gemeld hebben

(volgens het oordeel van die het te Rome gezien

hebben ) maar voor fnyperingen van zyn Konilpen-

ceel moeten aangezien worden.

GILLIS SCHAGEN, Zoon van Pieter

Schagen in zyn leven Raad en naderhand Schout

van Alkmaar, Rekenmeefter in de Generaliteits

Rekenkamer, Raad van Staten en Staten Gene-

raal enz. (die uit zig zelf zonder ander onderwyzer

als zyn Konftdrift al fraai in de Konil gevordert

was) is geboren te Alkmaar in 't jaar lóiö den 24
van Wiedemaand.
Deze uit de geboorte tot de Konfl geneigt en aan-

gedreven
,
kreeg tot onderwyzer , ceriïSalomon %mn

Raveftein, naderhand den Paardefchiider Fieter

Verbeek.

Aangefpoort door Reislufl en zugt tot het zien

van brave voorbeelden ; om daar door zyn Konfl

voort te zetten
,
fcheeptehy indenjare 1637 te wa-

ter naar Dantzik , bezoekende aldaar de Konftfchil-

ders , en vont 'er zig door eenen Heer Joofi; Brafler

wel onthaald. Kort daar aan naar Elbing vertrok-

ken
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ken , en door Strobel^ toen Schilder van den Keizer,

naderhand van Stanislaus Koning van Polen, wel

ontfangen , fchilderde hy daar tot een proef van

zyne Konfl de Beeltenis des Konings van Polen.

Weder na Dantzik gekeerd overviel hem een ziek-

te, daar hy van gtnezen zynde, eenigen tyd het

penceel oeffende en toen nazyn Vaderland vertrok,

daar hy niet lang verblyf nam ; want hy voer met
een Oorlogfchip naar Diepe , voorts naar Parys

,

en na een kort verblyf aldaar naar Orleans,

Zyn aanwezen duurde daar byna een jaar, enhy
maakte in dien tyd verfcheiden pourtretten van de
aanzienlykfle luiden , tot hy ontboden zynde door

den Heer Bally, Heer tot Yvry, Raad van den
Koning van Vrankryk enz. van Orleans naar Parys

vertrok. * Dit was in vSprokkelmaand 1 639.
Daar gekomen fchilderde hy de Beekeniffen der

Kinderen van den Heere van Yvry , en hield voorts

kennis met de Plaaifnyders van Lochum
,
Lynhoven

van Haarlem , en met den Heer van Klootwyk van
Dordrecht.

Ook fchilderden hy een ftuk van Michiel Jn-
gelo na, verbeeldende een St. Jan komende by
Chriftus, voor meergemelden Heer vai) Yvry, en
een ander voor eene la Toyliere , verbeeldende

een dooden Chriftus op den fchoot van Maria , door
P. P. Rubbens gefchildert, waar door hy veel roem
behaalde.

'T zelve jaar in Wynmaand fcheepte hy naar de
Engelfche Kufl, juift op dien tyd toen de Zee-
held Tromp gereed lag om tegen Antonio de Oquen-
do te flaan.

Hy den Admiraal in Duins bezoekende werd
wel onthaald , en een Zeejagt tot zyn dienft aan-

geboden , indien hy lull had de vloot uit te tee-

ke-
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kenen* Hy zag het Zeegevegt aan , en ftevendc

naar den Ilag in de Maas.
Toen de Vrede met Spanje gefloten was nam

hy, verzelt met den Admiraal van Dorp en den Heer
van de Corput van Dordrecht, een reis naar Braband
aan , en in den j are 1 65 1 in gezelfchap van de Heeren
Paffenrode cn den Fiscaal vanden Broek naarst

Land van Luik , en Keulen.

Zeker zulke fpeelreizen zouden den plaizierlufli*

gen graag maken , zoo zy verzekert waren dat Ju-
piter hun by wylen wat goude fchyven

,
ongeteld

(als hy de Üppaller van Danaë deed) in de vuift
' zou floppen , om de Waarden te betalen.

Eindelyk werd onze Sc ha gen (na dat hy
viermalen Fahrykmeejier ofBouwheer van zynege-
boorteftad is geweefl , en toen Weesmeefter was

)

van een doodelyke ziekte beloopen , die zyn levens-

lamp uitblufte op den 18 van Grasmaand 166S.
Van zyn penceelwerk is weinig hier te Land te

zien ;
aangezien hy (als het fpreekwoord zeit) niet

om den broode ichilderde, en maar twee van
zyne Bootfeerzels zyn onder zyne nabeflaande voor-

handen, waar van het een zyn eigen Afbeeld-
zei is.

Hoe velen door zeldzame toevallen tot de Konft

zyn gekomen, daar van heeft uan Mander ver-

fcheiden flalen geboekt. Kivintyn MeJJys een

Smit zynde , verliefde op een meisje
,
dog vond een

medevryer die een Schilder was hem in den weg,
waarom hy door nayver gefpoort

,
zig tot de oef-

fening der Konft begaf, en een groot iVIeefler ge-

worden , door dat middel zyn oogwit bereikten.

Manen Heemskerk een boere Zoon, dragende

een emmer met melk, ftruikelt en flort de melk,
waar
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waar door hy vreezende t'huis te komen, al-

zoo zyn Vader een oploopend man was, de
vlugt nam, en zig tot den Schilderwinkel van

Jan Lucas te Delf begaf, waardoor zyn verborgen

konftvuur allengs werd opgewakkert, en hy ein-

delyk een braaf Schilder is geworden.

Een dergelyk geval heeftLUDOLF de JONG,
geboren te Overfchie in 't jaar 1616, aanleiding

gegeven tot de Konfl.

Zyn Vader was aldaar Looyer en Schoenmaker,
tot welk ambagt hy zyn Zoon opkweekte. Maar
wanneer hy het eens verkerft , of zyn werk kwa-
lyk gedaan had , behandelde zyn Vader hem wat
onzagt met den fpanriem , waar door hy opzet

nam , van het ambagt niet voort te leeren. Van
dien tyd af fpeelden zyn zinnen op de Konfl totdat

zyn Vader tot Rotterdam kwam te wonen , en hy
door voorfpraak van andere menfchen die een konft-

geefl in hem befpeurden befleld wierd by Kornelis

Zagtleven , een fraai Schilder van Beelden , Bee-

ften , en Spooken , welke hem in de teeken-

konft onderwees. Naderhand werd hy belleld by
Antoni Palamedes te Delf die een goed Pourtret-

fchilder was
,
dog weinig agt op hem gaf ; Waar

over hy misnoegt zynde, zig, zoo ras zyn tyd uit

was , naar Utrecht begaf by Joan Bjlaart ^hy wien
hy zoodanig in de Konfl ge vordert is, dat hy
van daar t'huis gekomen in 'tjaar 1635, ilraks

ondernam met eenen Frans Bacon 19 jaren oud
zynde een reis naar Vrankryk te doen, alwaar hy
zeven agtereenvolgende jaren bleef, en ligt lan-

ger zou gebleven hebben , ten waar hem zyn Va-
der , ter oorzaak dat zyn Moeder geduurende dien

tyd ziekelyk was , had t'huis ontboden. Hy
IL Deel. C ge<
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gehoorzaamde en kwam t'huis, dog was in

dien tyd de Diiiifche taal zoodanig ontwent en
vergeten , dat zyn Ouders genootzaakt waren eenen
die zig der Franfche taal verftond te halen , en dus

met hem te fpreken.

Zedert dien tyd heeft hy te Rotterdam vele Beel-

teniffen der voornaamfte luiden van die Stad ge-

maakt, en door zyn hups gedrag, en Konft,
veel vrienden verkregen. Hy kwam naderhand

te trouwen met de Dochter van Pieter Montagne
die na bevriend was met verfcheide Heeren van de

Regering van Rotterdam en Schoonhoven , waar
door hy begunlligt wierd met het Majoorfchap der

Stad Rotterdam, 't geen hy tothet j^ar ió64.heefc

bedient, Ondertuflchen bleef het konftvuur in

hem levendig, zoo dat hy in dien tyd een groot

pourtretfluk voor de Schuttery maakte dat heden
nog in de Stads Doelekan gezien worden

,
hangen-

de op de Princekamer , welk het vermogen van zyn
penceelkonfi: te kennen geeft.

Naderhand wiffelde hy het Stads Majoorsampt
voor het Schoutsanipt van Hillegersbergh het wel-

ke hy tot groot genoegen der ingelanden bedient

heeft tot het jaar 1697 wanneer hy ftierf.

Behalven vele BeeltenilTen van levensgroote

welke hy gemaakt heeft tufTchen de belemmering
van zyne bedieningen , heeft hy ook verfcheiden

Moderne Kamerflukken , Bataljes, Jachteryen

enz. waar zyn lufl: op viel , uit enkel vermaak met
roem gefchildert.

Hem volgc PIETER de HOOGE , die uitmun-

tend is geweeft in 't fchilderen van Kamergezigten

,

en daar in Gezelfchapjes van Heeren en Juffrou-

wen. Hy heeft eenigen tyd by (den berug-

ten)
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ten) N. Bcrchem geleerd , te gelyk met t/^f^r*

'üelt ^ die zig alleen genoegde dat hy natuurlyk

en uitvoerig kleine gezelfchappen van Juffertjes

en Heeren, of een X^rouwtje dat zit te naaijen ,

of te fpeldewerken fchilderen konde , zonder veel

doorzigtkunde tot zyn agterwerken te gebruiken,

't geen een maatkundig oordeel en naauwe
opmerking vereifcht.

Tot den jare 1604 heeft van Mander ^ van
PJend. Goltzius, (zynde toen een man van

46 jaren) en zyn waarde Penceel- en Graveerkonfl:

naar verdiende gefprooken.

De agting die ik 's mans werk toedraag , en de

wyze van fchryven die ik my heb voorgeïlelt ,
ge-

bieden my ook de gedagtenifle van 's mans flerf-

tyd op 't jaar 1617 , door het vertoonen van zyn

Graffchrift te gedenken.

EPITAPHIUM.
M. S.

HENRICO GOLTZIO, VlRO INCOMPA-
RABILI, CHALCOGRAPHO EXCELLEN-
TISSIMO, PICTORI CELEBERRIMO,
ATEVE ADEO OMNIS ARTIS GRAPHI-

PERITISSIMO, MARGARETA JOH.
FIL. MARO O SUO CONJUNCTISSIMO,
CUM OUO HA RLE MI VIXIT ANNOS
XXXVL ET FRATRI SUO CARISSIMO
JACOBUS GOLTZIUS MONUMENTUM
HOC FIERI CURARUNT.

JACO-
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JACOBUS MATHAM VITRICO SUO OP-
TIME DE SE MERITO JERl INCIDIT
SCULPSITQUE GRATITUDINIS ERGO.
OBIIT HARLEMI AN, cio. idc. xvii. i.

JANUARI!. MTAT , SUJE LIX.

J. van Vondel , doet de zark van H. G o l t-

zius, dus tot D. Mathan fpreken.

fVie helptme nu een Grofjieê bowjoen
,

En Konftig op het jnarmer houwen.

Uw Grootvaars heerlykheid en Kmft ^

Die naar zig trekt een yders gunft.

Ja teffens oog en hart der Grooten

Uit hun doorluchte en hooge flooten ?

Het doet van verre d'/jfgunjt wee

Dat Ba JERVOR ST ^« BORROME,
Ten roem van Henriks duim en ving ren

Medalje en goude ketens Jlingren.

Om zynen hals , enz.

Ik dagt dat zyn Stads Schryver van zyne

Konflwerken, na den jare 1604 (want hy zig

daar in tot het einde van zyn leven bevlytigt heeft)

iets zou hebben gemeld ; maar ik floeg dat boek te

vergeefs op. De Schryver heeft verzuimt die

fchoone paerel aan Haarlems Stedekroon te vlech-

ten.

Heeft Athenen oudtyds by alle andere Griekfe

Steden geftoft dat zy ten wieg verftrekt heeft van
zoo menigen vernufteling , zoo konde Haarlem ook
oulings boven andere Steden van ons Geweft roe-

men op het voortbrengen van Konftfchilders^zoo

niet door verzuim , ofgebrek van agtinge voor die

Kond, die luifter harer Stedekroon, door haren

Stads Hiftoriefchryver waar afgevaagt. Dank heb-
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be de Schryvers. van Dejfc, Gouda, l.eiden en

Amfterdam, welke genoegzaam getoont hebben
(het geen aan hunne wyze van fchryven te zien is)

datzy byzondere agtinge voor de Kon ffccn aren, en

hunne roemwaardige werken'hadden, en dat het een

eer hunner Stad was Konflenaars te hebben voort-

geteelt. Maar wat nut geeft het dat Sam. Amp-
zing een gantfche lyft van konflfchilders met hunne
enkele namen evenals Aterlingen, en of zy Moer
nog Vaar gehad hadden optelt? had hy ten min-

ften , als men in de Godshuizen nog wel doet, het

jaar hunner vondelingfchap aangefchreven , men
had nog iets tot aanleiding van verder onderzoek

gehad. Ongelukkige Lievelingen van Pi6lura!

was het den Schryver niet eens de pyne waard

,

dat hy om uw eens de pen verfnee? Had hy dan
maar zoo veel van u , als van de Weevers en hun-

ne Weevery gezeit, zoo had ik u by de Konfl-

fchilders een plaats konnen infchikken. Want van
hun en hunne beroemde werken melt de Schryver

op pag. 342. dus: Daar werd in 't jaar 1598 een

fiiik Lynwaat tot Haarlem voor * 14 Gulde de

Vlaamjche EU verkogt om naar Frankryk te ver-

zen-

* Voor XIV Gitld.) 't Verdient verwondering als men daar

by eens bedenkt , in wat waarde dat om en ontrent dien tyd
het geld gefchat wierd. Dit is aan dit eene ftaal te zien,namelyk
De Copie van eene Acfte

, aangaande eenige Wedden

,

Emolumenten, ofte voordeelen voor den Reéloor van't
Groote School , uit de Byfcholen Ao. 1 969.

IVy Borgtrmeejleren Schepenen en Raden der Stad Haarlem,
doen te weeten eenen te'^^eLyken dat wy geadmittetrt en tcege"

laten hebben, gelyk wy admitteren enz,, mits dezen Hen-
drik Dirkfz. , om binnen de voorfchreve Stede te mogen houden
Byfchole, In aulker voegen nogtans , en met kondvie; dat hy de
jongens , die hy tegenwoordig heeft , en na dezen tyd nfeer aanne-
men Kal , gehouden zal zyn by den Keöloor van de groote Schoei

C 3
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zenden. En nog een IVebhe van 75 EU HoUandfe
maat is naar Spanje verzonden , v:elke maar 3 pond

woeg. Nog in den jare 1606, den 16 van Oogji-

maand is 'er nog iets zeldzamer gebeurt. Een wel»

bekende Borger dezer Stad Jakob Janzen Smuifcrs

genaamt , thans woonagtig op de Beek
^

op den hoek

van de IVarmoesjlraat , verruilde in 1 gemelde jaar

aan eenen PaJJchier Lamertyn een Jtuk Lywaat
zoo fyn als ooit te voren gezien was, 50 Ellen

lang, voor 45 okshoofden van den beften PFyn Court

y

het welke ongelyk meerder bedraeg dan het bovenge-

melde : en dit ftuk NB. was geweven van eenen

Covert IVillemzen, toenmaals wonende in de Bar-

revocterziijicren fteeg, en kofte 200 Guldens van

Weefloon. Het garen was zoo fyn , en ftrekte zoo

verre , dat van een loot gewigts, meer dan vyfvie-

rendeels lakens was geweven. Wat dunkt 11 , Lezer

,

van zoo een naauwkeurig Schryver? zou menzig
niet verbeelden mogen , dat men breed van de

Konftenaren by zoo een Schryver zou geboekt

vin*

aame geven y en te zynen Re^i/ier te doen ftellen, en hem cauti/g

en zekerheid te geven , voor zyn gewoonlyhe regt , en Schoolgetde ,

ie weten van eiken jongen v<yfprooien voor elk vierendetljaats

,

gedurende de zelve admijfie tot onze wederzcggen , cn langer met.

Des te oorkonden hebben vjy 't Zegel ter zaken der voornoemde

Stede van Haarlem hier beneden aanhangende dm XVden july Ao,

XV^C negen en t' ze/lig.

V/as geteekent : Raat.

Tn den Jare 1^17 , hebben alle deByfchoolmeefters , zoo
Diütfche , als Franfdie , aan de Heeren Borgermeeftcren de
-ontflaginge van gemelde belaftinge der Stooters bv Requefie

verzogt, de welke hun ook by ApoftiUe der Vroedfchappen
is vergunt en toegedaan , hebbende de Heeren Borgermee-
fteren tot dien einden met den Rj^oor van de groote Schole
over de 'verhoginge van zyne Jaarlykze Wedde ofte gagte

ten dezen aangezien gehandelt , en verdrag gemaakt.

Zie de Befchr, van Haarl> jdoor S. Ampzing. p. jn.
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vinden ; die zig zoo breed over 't Wevers ambagc
uitlaac? maar wac mag ik zeggen van Wevers
ambagt? ik zou het Eerdicht op de Wevery ge-

maak in 't jaar 1580, (en op een der hoofdpyla-

ren van een der Kerken tot Haarlem met groote

vergulde letteren gefchreven ) daar door te kort

doen ; dewyl het met aangewezen Texten uit de

H. Schrift toont dat het een Konit is, Wy
hebben om 't oud Referein 't der klugt waar-

dig geagt om naa te fchryven.

In Moyfes tyden over menige jaren

Heeft die Kon/te van JVevery al gefloreerd^

1 Bezaleel en /Jha'iab getrouwe dienaren

Door Gods geeft gedreven hebben Y zelfs geufeerd^

Gevorderd, benaarftigd , ook daar mede geftoffeer

d

Heeren Tabernakel (zoo ftaat 'er gefchreven^

Alderley fydwerk Konftig gefatfoeneerd

Is eerfi deur den fpoel doen verheven.

En behalven deze ging ook tot het JVeven

2 Tobias Huisvrou , om haar koft te winnen

Met haar handen , zonder haar te begeven

Tot loch of hedroch zo wy bevinnen
,

En noch yneer andere , die wel konden verzinnen

Dit Godlyk gebod ( datmen wel mag groot heten)

3 In 't zweet uws aanfchyns fuldy iiw brood eten.

Had onze Schryver nog van diergelyke Weve-
rye en Weefwerken gefproken , waar van boven
in \ rym gemeld word , 't waar eenigzins te ver-

fchonen; fchoon die behandeling maar een hant-

werk 5 en geen kond genoemtmag worder , want de

wel-

I Exod: 3r. vs. 35.
1 Tob: 2. VS. 19.

3 Gen: 3. vs. 19. 1 Teffal: 3. vs. 10. 11. 12..

C4
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welftant, en goede fchikking van een tapyt alleen

afhangt van een goed patroon , dat door 't

penceel voor af gemaakt moet worden.

Wy befluiten (al lang genoeg van de Wevery)
dat wy de gedagtenifle van de Haarlemfche oud-

tydfche Konftfchilders , aan niemant meerder dan
aan van Mander verpligt blyven, wyl al wat de
Schryver van de zelve met opmerkingen van den
tyd zegt , van woord tot woord uit van Manders
Schilderboek gevolgt is.

Van GONZALO COQUES geboren
te Antwerpen in 't jaar r6i8. vind ik met den
grootfte roem aldus gefchreven.

Wat mag de vlugge faam , zoo op Apelles roemen
,

En hem alleen den Prins van al de Schilders noemen^

Die zyn * benyders had verraden , door zyn Konfi

En kreeg daar voor tot loon Vorfi Alexanders gonji.

Laat

* j^pelles te Macedonien gekoomen , verzette zig de
Hoffchilder van Alexander den grooten hier over, en be-

dugt dat zyne Konilfakkel de zyne niogt verdooven , be^

dagt een vond om ylpdies by den Vorll gehaat te maken, of
hier door van kant te helpen. Hy veinsde zig een van des

Vorften bedienden te wezen ; en gebood spelles des anderen
daags by den Vorft te komen fpyzigen. Apelles , niet

denkende op bedrog verfcheen des anderendaags op 't Hof,
zeggende dat hy daar was ter maaltyd by de Vorft genoo-
digt. Dit wierd Alexander aangedient , die zig verwonder-
de dat ymant zoo ftout dorft wezen , van zig iet , ('t geen
niemand mogt gebeuren) te vermeten. Hy deed hem roepen,-

en.vraagen wien zoo ftout was van hem aan 's Vorften ta-

fel te noodigen. Apella wtlz'^endQ dat hy bedrogen was, bad
den Vorft om vergiffenis van zyn misdaad , en vertoonde zyn
onfchuld. Alexander beluft om te weten wie die pots gefpeeld

had, vraagde Apelles ofhy den perfoon niet zou konnenaan-
vvyzen. Waarop hy verzogt een ftuk zwarte kool , en tee-

kende het wezen van hem op den muur, zoo dat de bedrie-

ger hier door bekend wierd , en in ongena kwam.
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Laat Engeland ook my op haren Holbeen ftoffen , .

En Neerland op van Dyk , die 't al fchynt f ever-

poffen;

Zoo ah ook waarlyk is in 't groot. Maar in het

kleen
,

Daar in behoud Gonzaal den hoogjlen lof alleen.

En waarom niet? terwyl zyn Konflpenceel het leven

Scheen aan de weezens , die hy Jchilderde , te geven.

Groots genoeg geprezen. Dog ik wil des mans
roem niet betwiilen dien hy door fchilderen by

den Aartshertog Leopoldus, by den Keurvorfl; van

Brandenburg, aan 't Engelfche Hof, en aan 't

Huis van Oranje, behaald heeft,

Als hare Prins hem Jchonk een duhh''le Goude

Keten.

maar wy gelooven egter dat de Schryver dus met
zugt voor zyn landgenoot gefchreven heeft, tot

dat wy van het tegendeel zullen overtuigt zyn
,

en mee befluiten moeten, dat hy zyns gelyken in

Konft van Pourtretfchilderen niet gehad heeft' in

't kleen.

Waar , ofwanneer hy geflorven is weet ik niet,

maar wel dat hy de Konfl by David Rykaardt ge-

leerd heeft , wiens Dochter hy naderhand trouwde.

Nevens dezen verfcheind ten Toneel de groo-

te LELY. Engeland heeft eerft , naderhand
's Gravenhage zig de eer van zyn geboorte wil-

len toeëigenen. S, van Hoogfiraten noemt hemden
Gelderfchen Lely. 1'hans hoeft 'er geen blinde twifl

als over Homeer aangevangen te worden
,
aange-

zien ik eindelyk geholpen door den yver van den
Konftfchilder Matteus Terwejten

,
eenigen van zyne

geflachtgenooten heb ondekt , welke de goetheid

C 5 he^ï-
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hebben gehad ( fchoon met 'er woon afgeleegen )
xny daar ontrent te berigten, en eene nette aanteeke-

ning van zyn geboorte 91 ffcerftyd by gefchrift toe

te zenden , waar uit wy gezien hebben , Dat
PIETER VAN DER FAES, genaamt

LELY, is geboren tot Soefi in WeHfaalen op
den 14 van Herfftmaand 1618.

Zyn Vader Johan vander Faes , bygenaamt Lely

( waar van wy den oorfpronk zullen aanwyzen ) was
een Hopman te voet , in dienft van den Staat : dog
naderiiand in dienft des Keurvorfts van Branden-

burg, en zyn Moeder Abigael van Vliet was her-

komftig van Utrecht uit een deftig en aanzienlyk

geflacht , zulks veelen van hare namaagfchap aldaar

in de Vroetfchap zyn geweeft.

'T is bedenkelyk dat zyn Vader te Soeft in guar-

nizoen zal gelegen hebben (aangezien luiden van
zulk beroep dikwils worden verp.'aatft) en by die

geleegenheid onze Lely daar voor deeerftemaal

ontlooken is , waarom ook de Predikant en Dich-
ter Joh. Vollenhove (geboren te Zwol, op de

grenzen van Weftfalen ) hem zyn landsman noemt,

in een zyner vaerzen , dat wy ftraks te pas zul-

len brengen.

Zyn Vader ziende dat hy van der jeugt aan meer
tot de Schilderkonft dan tot de KrygsoefFening

geneigt was , en liever 't penceel dan den deegen
hanteerde , beftelde hem tot Haarlem by ;den

Konftfchilder Piet. Fr. Grebber daar hy tweeagter-

eenvolgende jaren heeft gewoont, en door yver

en vlyt zoodanig toenam dat zyn Meefter voor-

zeide: dat hy hem in deKonft boven 't hoofd ko-

men zoude, gelyk gebeurt is. Want hy met zyn
sjfte jaar al zoo veer in de Konft opgeklommen
was dat de grootften van 't land zyn penceelkonft

be-
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beminden , en dit is 'er de proef of, dat hy in den

jare 1643 als Willem de tweede, Prins van Oran-

je naar Engeland ging, om met de Dochter van Ka-

rel den eerflen te trouwen , met hem mee over-

fcheepte. Dezer beelteniflen maalde hy zoo kon-

ftig af dat zy yder der Hovelingen bevielen , en hy

daar op flraks van den Koning voor zyn Hoffchilder

w-ierd aangenomen.

Of hy nu na de dood van Karei den eerflen , of

onder de Regeering van 01. Kromwel aan 't Hof
gebleeven is , dan of hy in dien tyd weder in Hol-

land geweefl is weet ik niet , miaar wel dat Karei

de tweede , zoo haafi: hy tot de Kroon gekomen
was, hem voor zyn dienfl 4000 Guldens 's jaars

toelei, en hem naderhand Ridder floeg , en Edel-

man van zyn Bedkamer maakte.

Verfcheiden van die welke in Engeland om-
gang met onzen Lely gehad hebben, hebben

my verhaald : dat hy hoflyk leefde, dat hy 's mor-
gens laat opftond , en niet voor negen uuren ging

fchilderen, dat hy verfcheiden knegts en kamer-
dienaars had , w^aar van 'er een aanteekening hield

,

wiens beurt het was om te komen zitten : zoo dat

wanneer een Dame , of wie het ook zyn mogt

,

op haar beurt niet kwam, moeflen de zelve daar

voor zoo lang weer wagten tot dat de geheele

rol afgeloopen was , om weder een beurt te kry-

gen. Hy fchilderde van 's m.orgens ten negen
uuren tot naarmiddags ten vier uuren , wanneer hy
gingfpyzen: zelden zonder bezoek; wanthy altyd

voor twaalfmenfchen lietopdilTen, daar zyne ken-

niflen of vreemden die iets met hem te verrigten

hadden vrye toegang vergund wierd , wordende
onder^vyl in een ander vertrek konilig gefpeelt en
gezongen.

Hy
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Hy hield zig by de grooten groots , en by de ge-

meene gemeenzaam, waar door hy oorzaak gaf

datveelehem roemden.
Waar onder ook Johannes Vollenhove , die ge-

meenzamen omgang met hem in Engeland gehad

heeft, moet geteld worden , die ook een Lofdicht

hem ter eeren heeft opgezongen geplaatft in zyne

Poè'zy op Pagina 490, 491 , 492. waar in hy de

kragt van zyn penceelsvermoogen , zoo verftan-

dig en volkomen , dat 'er niet meer aan refl te zeg-

gen, aldus heeft uitgedrukt:

ANIMUM PICTURA PASCIT.

O L E L I , Londens dierbaar pant ,

En eer van ons geboortelant
,

Niet ongelyk de zuivre leli^

Vorftin der bloemen , ruim zofchoon ,

Als Salomon op Judaas troon
,

Van God gefchat in 't Evangeli

:

Hoe eert myn dankdicht u
,

verplicht

Door al dien welluji van 't gezicht

!

Hoe voer myn geefi met d' oogen fpekn

!

Hoe weiden myn gedagten nog

In zulk een beemt , vol zoet bedrog ,

EnJchoonheid van uw Ronjtjuwelen

!

Ik zag geen verf^ nog doek , 0 neen
,

Maar vel en zenuw
, vleefch en been.

Kwam * Vee of Vogel ooit
,

bedrogen

Door

Van een' hengft , die op het gezigt van een gefchilder-

de merrie briefchte ; van honden , door een' gefchilderden

hond tot bafFen verwekt; en van eenen ftier, die trek

tot;
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Door Konft , of beeld en tafereel

Toefchieten , wj^ beroemt penceel

Speelt ^ als * Parraas, deet menfchen oogen.

Wat hangtge Konft van Holbeen
y
Dyk^

Ën Riibbens
, of Itaalje

,
ryk

Fan geeften ^ die geen ouden 'u^ekeny

In 'r kleen of le'vens groot , ten toon 1

Offteekt uw band dus uit
,

ge-vooon

Die meefters naar de Kroon te fteken ?

Door-

tot een kopere koei kreeg, gewaagt Elianus in zyne veler-

hande Hilliorie, II , 3. en Valerius Maximus, VIII , 11.

Niet minder opmerking verdient het geval *t geen 5. va»
Hoogftraten in zvn Boek van de Schilderkonft op pag. 170
verhaald

:

Bet gebeurde ( zeit h}^ dat m-jn Vader Theodocr in een Bacha-

naal een Geyte naar 't leven fchdderde , wtlke ik
, mg z.cer jong

zyndc , voor hem vaft hield, met behulp van touwen, hordtn,

cm haar in bekwamen fiant te onderhouden ,*/ ivelk ik met groeten

arbeid ten einde toe uithield: maar de gefchilderde Geyte nu byna
gedaan zynde , en myn Vader het fiuk , dat al redelyk groot "juas,

zuatuit de hand zettende; om het z.ehe ee?ts vun zerre te zien,

"ioo geviel 'ty dat de Geyte by geval de geschilderde ook gewaar
VL'ierdj zvaar over zy , als in grarr.fchap uiibarjlende ^uitfpatte

,

brekende de touwen , en rr.y ter aarde werpende ,zloogz.e met zui-

ken geweld tegens de hoornen van haar gefchddertle zufter aan ,dat

z,y den doek door Jcheurde , en de Schildtry bedorf ; tot verdriet

van hem die zyn vlyt daar tn zj»o lojlyk had bttooont,

* In den Schilderftryd van Zeuxis en Parrhafïus, by Pli-

nius verhaald m zyn Natuurlyke Hiftorie , XXXV , ro , bragt

de eerrte geichilderde druiven te voorlchyn , daar de vogels

op kwamen aanvhegen , maar de twede eenhnnen behang-
fel, zoo naruurlyk gelchildert , dat 2f«x/.< dit voor een gor-
dyn aanziende, d:e de fchildery bedekte , en zyn misver-

ftandmet fchaamre merkende
, Parrhafms den llryd gewon-

nen gaf} dewyl hy wel vogels, maar zyn p^rty hem had
bedi-Qgen,
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Doorzag + Protogenes , om hoog

Verrezen , met zyn keurig oog

Dien fchat van gejtoffeerde zalen
,

Hy riep , door L e l y s geeft en gunft
Verrukt : dit 's wis Apelles kunft :

Geen ander meefter kon dit malen.

6 Konft , van leven niet misdeelt

!

Gy tart natuur met beeld by beeld
,

Voor kenners altyd aangenamer.

Zo zagt , zo levendig , zo ront,

O Schildergeeft ! ö eedle vont !

O Rykdom van een Schilderkamer !

Daar blinkt de Majefteit van 't Hof

:

't Gezigt des Krygsman vlamt op lof:

De fchoonheid , ruim zo fterk , fchiet lonken
,

Bekivaam te fprekcn zonder taal
,

Te heerfchen , en met ftraal op ftraal

Een hart zo kil ^ als ys^ fontvonken.

Hiel 's Hemels gunft niet milt en eêl

De hand aan 't geeftig konftpenceel
,

In 'r Engelfch ryk , hier nooit verovert

Door

] Apelles, naar Rodus gereid uit luftom Protogeneslion^

te zien , dog hem niet t'huis vindende , maalde eenen trek

op zyn tafereel zo dun en kondig, dat Pri?/<?gtf»^^, t'huis ge-

keert, terftond zag en zeide dat het jipelles werk was, als

van niemant anders zoo volmaakt te verwagten. Hy voeg-

de 'er zelfs nog een dunner trek van andere kleur by , waar
2i^rv Apelles ,7i\% hy weder kwam, zyne hand mogt kennen;
maar die door een' derden trek, in kleur wederom ver-

fchelende, van Apelles wierd overtroffen. Het tafereel, niet

anders behelfende , als deze drie meefterlyke
,
naauwlyks zigt-

bare trekken , werd dusdanig bewaart , tot verwonderingc

der nakomelmgen : en Plinius fchryft XXXV, lo, dat hy
't zelf gezien heeft , eer het door brant verongelukte.
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Door 's afgronts lift, elk riep , elk zmer^
Van Withal tot voor by den Tour;

't Is niet gefchildert , viaar getovert.

Gaan^ Dicht' en Schilderkonfi gepaarty

Van ouds als Zifters , eens van aart
,

Hierfprak myn lofdicht minft ver'öjilderf
y

En maalde een ftomine Poezy

:

Maar hier beZ'U)ykt myn toon , en gy
Hebt ook myn dichtkonft ftom gefchildert.

Te Londen in Wynmaand, MDCLXXIV.

Om nu den oorfpronk van den bynaam Lely
(als wy belooft hebben , en waar by hy alleen in

Engeland bekent is) aan te duiden , zoo moet de
Lezer weten dat zyn Vader, die voor hem dien

bynaam gehad heeft
,
geboren is in 's Gravenhage

in een Huis , daar een Lely in den gevel ftond ; en
hierom in de wandeling Kapitein Lely genaamt
wierd. Gelykook dus de Konftfchilder Abraham
de Zoon van Lamhert y^ï^'öZ?^^, om dat in de voor-

gevel van 't huis daar in hy tot Leiden woonde
,

een Tempel ftond, Abraham vauden Tempel ge-
noemt werd.

Ik heb in de Levensbefchryving van Gö^./i«^/-

ler

* In Plutarchus Schriften van 't Gebruik der Poëten en de
Glorie der Atheneren vint men Simonides dezefpreuktoe-
gefchreven , en van ieder een gebruikt , dat Poëzy Iprekende
Schildery , en Schildery domme Poëzy is : dewyl Poëten

,

100 hy zegt, de dingen , als geichiet , verhalen, die de
Schilders vertonen , als warenze tegenwoordig ; en de lefte

het zelve door beelden en kleuren uitdi-ukken , dat de eerlie

door woorden melden; in ftoffe en manier van navolginge
alleen verfcheelende. Maar redenen van overeenkomile de-
aer twee edele konllen worden bygebragt van Fr. Tunius in

zyn werk van de Schilderkonfi der Aalouden, i 4.
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Ier aangemerkt, hoe hem inwendig fmarte dat

Kneller van tyd tot tyd in de gunfl van 't Hof
drong, fchoon hy zulks tragte te ontveinzen.

Zyn Do6lor die gewoon was hem alle morgen
(meer uit eigen Konflliefde, als noodwendig-
heid om zyne onpalTelykheid) te komen bezoeken
voor hy aan 'tfchiideren ging (waar doorhem geen
ondienft gefchiede ) wyl hy al dik wils uit denzeiven
vernam wat Kneller al maakte , en wat de Hove-
lingen daar van zeiden : kwam op een morgen
terwyl hy bezig was met zyn palet op te zetten

,

dewyl een Dame had laten vragen , om te komen
zitten. De Do6lor voelde naar gewoonte zyn pols,

en vond den zeiven zoodanig ontftelt, dat hy
hem ried zyn ruft te nemen en Medecynen te

gebruiken , liever dan te fchilderen : maar hy
antwoorde daar geen tyd toe te hebben. Wat
gebeurt 'er'? de Do6lor is pas vertrokken , wan-
neer hem een flaaute overvalt , die hem , eer de

zelve te rug gehaald was , uit dit leven wegfleep-

te. De Dame kwam op haaren tyd en ftond ver-^

wondert , dat zyn dienaar tot haar zeide dat 'er

geen gelegenheid was om gefchiidert te worden

,

en nog meer verzet , wanneer daar by gevoegt

wierd dat Lely geftorven was. Dit was in 't

jaar i68c.

Dergelyk gebeurde den Konflfchilder Abraham
Begyn aan 't Hof van Pruiflen. Auguft, Ter'vceften ,

verzeld met nog een fluk of twee Kcnftenaars,

komt in de zaal daar hy zatte fchilderen , om hem
tot een uitfpanning te nooden , dien hy antwoorde

nog iets te moeten doen, daar hy maar een uur tyd

toe noodig had , en dan by hen te zullen komen.

Dit verrigt hebbende treed hy af van den flelling.

.

maar gevoelende eenige zwymelinge of flaaute,

^ • houd
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houd zig beneden gekomen aan de trap vaft, en

fterfc met het palet in zyn hand. Men ziet de Beel*

tenis van Lely in de Plaat B. 2.

Hier nevens verfchvnt de brave Konflfchilder

JURIAAX JAKÖBZE ten Toneel. De-
ze was in Zwitzerland geboren , miaar heeft zyn
Kond geleerd by den berugten Jagt- , en Beefte-

fchilder
,
Frangois Snyders , en voort de zelve in

de Nederlanden geoeffent. Hy volgde in 't

eerfl op het fpoor van zyn meefter in die verkie-

zing, maar begaf zig naderhand tot het fchilderen

van Beelden en HÏflorien. De Heer Wolters

Koopman tot Amfterdam, en groot beminnaar dier

Konfl, liet hem eenige tafereekn fchilderen. Drie

van de zelve zyn thans in handen van den Heer
Martynus du Pré. In een der grootfte zietmen Ado-
nis verbeeld , daar hy gereed flaande om ter Jagc
te gaan, vanVenus gevleid en gebeden word, niec

als op weerlooze dieren , als konynen enz. tejagen

,

gelyk Nazo deze Fabel dus befchryfc ; *t

welk hy niet in agt nem.ende maar te ftout in 't

jagen, door de woede van een wilt zwyn gedood
wierd. 'T is klaar genoeg te zien, inzonderheid

aan de Jagtdieren dat hy den braven Fr. Snyders

tot zyn Leermeefter gehad heeft.

Hy had gemelden Wolters tot zyn Mecenas aan-

getroffen , zoo dat hem hier door de blinkende hoop
van een gelukkig man te zullen worden al van
na by toe fcheen , maar 't beurde hem als de fpreuk

zeit: Als "cefxonnen is de nood ^ dan komt de dood.

Want hy werd door den peflbezem van 't jaar

1664 uit het land der levendigen metzyn gantfche

huisgezin weggevaagt , en tot Amfterdam begra-

ven. Dus is my berigr. Dog de Konftfchilder

HendrÏK Karree , die een Leerling van hem is , heeft

II. Deel. D my
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my verzekert dat hy een Hamburger van geboor-

te was , te Lewaarden in Friesland vele jaren

heeft gewoont, aan 't Hof gefchildert, ook in

dienfl van den Prins (zie hoe verfchillig fomwyle
de berigten zyn ) in den jare 1 685 is overleden. Dit

laatfte gezegde moet voor 't zekerfte gehouden

worden, om dat zoo Juriaan JAkobze
16Ó4 was geftorven , en gemelde Karree 1658
geboren , hy dan geen Leerling van hem kon ge-

weeft hebben.

Ik was verlegen om behoorlyke plaats te geven
aan R OBE R T VA N H OE CK , tot dat my zyn

Af beeldzel gefchildert dooi Gonzalo Loques in han-

den kwam. Ten bewys dat hy in zyn tyd geleefc

heeft.

Zyn genegenheid viel op het verbeelden vanLe-
gertogten en Bataljes , met der zeiver gevolg , zoo

van gefchut
,
legerwagens tot de krygsbehoeften ,

als ook de elendendie dekryg naarzig fleept; en

dat zookleen en konftig. dat 'er totverwonderin-

ge getuigt word, dat hy in een fchier ongelooffe-

lyk klein beftek, duizende van beeldjes, elk even

woelig en werkelyk, wift te malen. Hy was een

Antwerpenaar , en opperfte opzigter van den Vef-
tingbouw. Zyn Jaar- en Konftgenoot

PEE TER MEERT geboren te Bruflel

was een konftig pourtretfchilder. Deftalen van zyn
pryswaardige penceelkonft zyn thans nog te zien op
verfcheiden Gilde^ , en Ambagtskamers te Bruflel.

Die tuigen dat 'er geen aarts fchatten
, of Ja'^J^eelen,

Te vinden zyn zoofchoon , als 't ^J)erk z-an zynpcncelen.

Op dat wy met IL de Bie fpreken.

Om
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Om en omtrent dezen tyd wierd geboren de
Konftfchijder ANTONI WATERLOO.
Zonimigen zeggen dat hy te Amflerdam ^ de mee-
Hen dat hy te Utrecht geboren is. Zyn penceel-

konfl: by de konlUievenden alom bekent doet zien,

dat hy in 't fchilderen zyner landfchappen , de na-

tuur der zelve, eenvoudig zonder eenigvercierzel

daar aan te voegen
,

gevolgt heeft. Gelyk
ook een menigte van zyne teekeningen , en een
goed getal van zyn zelfgeëcfte Konftprin ten klaar

doen blykendat de zelve naar 't leven gevolgt zyn,

cn omftreeks Utrecht geteekent. Beluchten ag-

ter zyn landfchappen zyn helder, de verfchieten

klaar, het groen der boomen verfchillig naar den
onderfcheiden aart der zelve , als ook de (lammen
en inzonderheid de fpiegelingen in 't water natuur-

Jyk gefchildert.

Den Konflfchilder johan IVeeninks nog in le-

ven , heeft my verhaald , dat hy hem in het by-

zonder gékent, en omgang met hem gehad heeft

over 45 jaren
,
by gelegenheid dat hy eenige van

zyne flukken met beeldjes en beesjes heeft opge-
ciert , tot welken einde hy gemelde Weeninks ver-

zogt op zyn woning, gelegen tufTchen Maarfen
en Breukelen , buiten Utrecht, te komen; daar

hy vele jaren agter den anderen gewoont heeft in

on getrouwden Üaar. De voordeelen die hem de
konll-oeffening aanbragt , en het geen hy van zyne
Ouders bezat , was maar even genoeg om Borgerlyk

van te konnen leven. Dus hy al meè eenvande
genen geweell: is die de Fortuin van agteren

zagen.

In wat jaar hy geftorven is weet ik niet: maar
wel dat hy buiten Utrecht in St. Jobs Gaflhuis

overleden is, en aldaai' begraven.

D 2 On-
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Onder zyne tyd- en Konftgenooten is *er een

N. Kraanevelt geweefl daar J. van den Vondel
dit volgende Grafdigt op maakte.

Hier ruft Kraanevelt, mens gunft ,

Blaakte ^ uit lu/i tot Schilderkimft ^

Die de hand hield braaf en eêl

Aan zyn levendig penceel
,

Eert den geeft in 'r kunftig irerk.

Hout een Feitkraan op den zerk,

JAN PHILIP VAN THIELEN, Heer
van Kouwenberch , enz. is geboren te Meche-
len in 't jaar i68r. zyn penceel neigde tot al het

geene Flora tot vermaak aan de Hoven fchenkt te

verbeelden , en aan zyne hafidelinge was genoeg-

zaam te befpeuren dat hy de dunne en eéle be-

handelingen die in'tbloemfchilderen inzonderheid

vereifcht worden , van zynen Leermeefter , den be-

rugten Daniël Zegers had afgezien. Immers zyne

wyze van behandelinge en verftandige zamenfchik-

king, heeft het Spaanfche Hof konnen bekoren,

voor het welke hy vele bloemftukken heeft ge-

maakt , waar door zyn naam , en konfl is beroemt
geworden. Maar het geen hier nevens nog tot

zynen roem ftrekte was, dat hy drie Dochters
hadde Maria Therefia , Anna Maria , en Fran-

fhoife Catharina van Thielen , die Schildereflen wa-
ren, zig in bloemfchilderen oefFenden, zig een

naam maakten , en deeden zien , dat hun
aangeboren aart , zoo veel en meer , als het on-

derwys des Vaders , tot den opbouw dier konft-

oeifening geholpen heeft. Zy waren 1660 nog in

leven , en fchilderden dagelyks met luO: en yver , zoo

dat zy aan de Waereld een grooteverwagtinge ga-

ven, KA-
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KAREL VAN SAVOYEN, is geboren te

Antwerpen in 't jaar 1619. Hy fchilderde meefl

kleine beeldjes, uitvoerig en zoo natuurlyk, dat

K. de Bie hem onder de bloem der Brabandfche

Konflfchilders teld.

Ik vind in de Dichten van Jan Vos van een zy-

ner Konftftukken (verbeeldende Adonis door Ve-
nus van Diana c^ntfchaakt, in de zaal van den
Heer Willem Blaau) dus gemeld.

Diana word Adoon , in fchyn van Blaau, onU

fchaakt :

Want Vernis , vol van lift ontziet geenJlaapende oogen*

Op
,
Jagtgodin , eer u nog grooter ramp genaakt.

De zorgelooze Jlaap word ligtelyk bedroogen,

PHILIPSdeKONING geboren tot Am-
fterdam in 't jaar 1619 ,

op den 5 van Slagtmaand,

heeft de Konfl geleerd by den vermaarden Rem-
brantvanRyn.

J. van Vondel verfcheiden malen door hem naar't

leven afgefchildert , maakte op zyn eigen Afbeeld-
zei dit nevensgaande vaersje

:

Zoo fchildert my een K o n i N G s hand
In 't kleen , terwyl ik 's Konings fnaren ,

En heilig Harpgezang , en trant

Vaft volge , in top van V levens jaren
,

Een min dan feventig. Wat is 't ?

Nog min dan verf^ een damp , een mift

Dus ook Jan Vos op dezelve Beeltenis:

Nu Koning Vondel maalt , den Koning der Poeëten
,

Is hy ook Koning in het treffen van zyn beeld,

D 3 Wie
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JVie't leven treft , betoont zig d"omtrek regtte^xeeten.

Hoe loont hy Koning beft , die hem uit "cei'u^en teeld ?

Met "jaarzen die een kroon i:ol paarlen overbaakn,

tVie verf tot menfchen vormt isk-i^alyk te betaale^i.

INlenigtePourtretten, Hiftorien waard tevereel-

den en zinryke vc^rcoonzelen heeft zyn vermaard
penceel in de Waereid gebragt, die tot zyn roem
na blyven. jNIecr gemelde J. van Vondel , Va^
der der Nederdukfche DichckondocfFenaren

,

heeft op fommige zyner voornaamfte tafereelen

,

als op de afbeelding der Hoogleede Maria van
Outshoren , en Juftr. Marg. van Ryn ; gelyk ook
op de berugte üapende Venus Lofdichten ge-

maakt. Het laatlle dagt ons de moeite wel düi-

beld waard van uitte fchryven , aangezien Vondel
niet alleen in het zelve als een fchilder van't fchil-

deren fpreekt ; maar ook al van K o n i n g s KonH:
zeit wat 'er van gezeit kon worden, en dus my
daar in heeft voor uit geloopen , en van die moeite

ontlaft.

Hy pryfl het fchoone in de Konfl door eigen

konflwoorden en uitdrukkingen, cn toondhoe hy
de kragt in zyne werken door klaarheid in fteê

van't naare zwart bewerkte; in welk opzigt hy
zyn meefter Rembrant van ter zyde een ftreek

geeft , die niet tegengaande zyne beelden op den
voorgrond van zyne tafereelen in klaren dag

flonden
,
zig niet ontzag (tegens de natuur aan)

de lucht van agteren in eenen duifleren nagt

te verkeeren. De Lezer zal den fteék, in *t

volgende gedicht op de flapende Venus, wel

ontdekken.

Men



Schilders en Schilderessen. 55

Men brogt , toen lufi en konjl in renperk fzamen
liepen

,

De fchiiduwe en het licht op doeken en paneel,

een ftcekt op V ander af. De fchadui^cn verdiepen.

Het licht verheft zig uit het duifter, ' T eene deel

Behoeft het andere. Het voorfte ftaat in d^oogen

Heel fterk , en 't agterfte verfchiet voor ons gezigt,

'T gelyken van dees beide is van een groot vermogen.

De dv:erg vergroot den reus, de hut een boog

Dus baart de Schilderkonft ook zoons van Duifter^

nijjen
,

Die gaarne in fchadwijoe verkeeren , als een UiL

fVie 't teven navolgt kan vercierde fchadwd) mijfen^

En als een kind van 't licht gaat in geenfcheemring

fchuil.

Hy fchildert zonder fchim en fchadu-uj. Zoa volgt

Koning
De heldere natuur : en vraagt men "voaar dit blykt ?

Bezie dit heerlyk ftuk , de levende vertooning

Vm Vernis , die hicr flaapt , en geenfchild^ry gelykt ,

Jslog verf . maar Fleefch en bloet. Jupyn kojnt neer-

geftegen,

Verjlingert op het fchoon van een volfchapenheid ^

Niet in zyn eigen fchyn , maar als een gcude regen.

Heeft Zeuxis kloek penceel de Vogels zelfs verleid^

Hier ivord het hoofd der Goón door fchildery bedrogen.

Zoo woi'd de Schilderkonft allengs in top voltogen.

Hy flierf tot Amfterdam , wanneer men fchreef

1689 Wynmaand. Zyn beeltenis gevolgt naar

zyn eigen affchüdenng zietmen in de Plaat B. 3.

In dezen tvd leefde tot Alkmaar de Konilfchilder

ZACHARIAS PAULUSZ. Deze fchil-

D 4 der-
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derde in den jare 1620 den Adel der oude Schut-

tery. Als mede in den jare 1627 en 28 in een {luk

zeven BeeltenifFen van de Ploofden der Schuttery.

Dit ftuk werd op de oude Doele
,
op de Hopmans

Kamer voor den fchoorfleen geplaatfl:.

JAKOB DEL FF-, Zoon van den Konft-

ryken Willem Jacobsz. Delff, die getrouwt was met
de Dochter van den berugten Apelles dier Eeuw
Michiel Mierevelt , en gelyk als uit de Konfl ge-

boren den 24 van Lentemaand 1Ó19, heeft met
geen reden konnen naarlaten zig daar in te oeffe-

nen, hebbende het geluk van een Grootvader zoo
roemrugtig tot leermeefter , aan wiens konftvuur

hy de fakkel zyns vernuftsdagelykskon ontfteken.

En fchoon geen nootdruft hem fpoordc
, nog hy iets

behoefde te doen, is hynogtans door eigen natuur-

drift en yver, zoo veer indeKonfl;gevordert,dat

hy pourtretten heeft gemaakt, die nevens die van
zyn Grootvader wel mogten gefield worden ; ge-

lyk te zien is te Delf op de Doele , daar hy Hop-
man

,
Vaandrig , en Rotmeefters van het witte

Vaandel ten voeten uit gefchildert. heeft, zoo

meellerlyk en konflig dat het wel verdient op een

openbare plaats te hangen om van konftminnaren

gezien te worden
,
gelyk het ook , na dat de ou-

de Doele door den flag van buskruid op Maandag
den 12 van Wynmaand 1654 voprmiddaags ten

half elf uuren was ingeftort , is gebragt op de

nieuwe Doele, en geplaatfl tulTchen de twee

flukken van beide zyne Grootvaders , van Vaders

en Moeders kant. *^Hy is geweeflRaad en Have-
meefler der Stad, en overleden den 12 van Bloei-

maand 1661. Zyn naargebleven Huisvrouw,
Anna van Hoogenhouck, heeft te zyner gedach-

tenis doorPieterRycks meefter Beeldhouwer, een
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cierlyk uitgehouwen fteenwerk boven zyn Graf
doen opregten , met dit Larj-nfche opfchnft

:

DEO OPT. MAX.
ET

Tïx Memorias Ampliffimo Viro

D. JACOBO DELF F,

Qui Senatoria ^Edilidaque , in urbe Delfenfi

,

Dignitate cum laude funclus , prid. ld. Jun.

An^. ciD. iDc. Lxi^. .Etatis vero fuae

XLii°. vita cum morte commutata,
defideratus beatorum refurrectionem

hic expectat.

MARITO CARO AXXA AB HOO-
GEXHOUCK

ABRAHAMI FILIA:
Hoe qualecunqueMonumentum moerenspofuit.

SEQUAR TE DILECTISSLME COXIUX.

JAN B ABT IST VAN DUINEN,
geboren te Antwerpen in 't jaar 1620. fchilderde

konflig
,
geeftig , en uitvoerig in waterverf kleene

pGurtretjes, en velerhande andere voorwerpen,
daar Koninkiyke Hoven thans nog mee pronken.

16SI werd hy Hopman van een Borgerbende ge-

maakt ; maar alzoo dit aan hem i^eel belemmeringe

gaf, en hem in zyne oeffcning belette , heeft hy
zig daar weer van ontflagen , om zyn tyd alleen

ten dienfb van de Konlbgodes te befteden.

Hier nevens verfchynt ADRIAAN VER-
DOEL. Deze Overmaas geboren had den groo-

ten Rembrant tot zyn onderwyzer in de Konfl: gehad,

hoewel anderen zeggen Leon. Bramer en J. de Wit.
waar door hy zoodanig in de Konil toenam dat men

D 5 hem
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hem met rede onder de Konflenaars tellen mag,
aangezien hy doorgaans in zyne Hidorifche ver-

beeldingen, op grootfe voorwerpen doelde. Bo-
ven dien was hy boeklievende en een groot bemin-
naar van de Dichtkonü: , om welke reden hy ook
omgang met de braaffte Dichteren , inzonderheid

met Joannes Antonides hield. I ly was een lit van de
Rbecorykkamer te Vlirfmgen daar hy woonde,waar
hem door 't Konftgenootfchap in den jarei675,

om zyn beknopt en fmryk antwoord op devoor-
geftelde vragede lioogile prys werd toegewezen»

JAN DE GROOT geboren tot Vliilingen
,

in den jare 1650, heeft hem tot eerfte onderwy-
zer in de Kontt gehad. Naderhand in den jare

1666 Adriaan van Oftade, en eindelyk Frans de

Jong van Haarlem. Hy verwiflelde in zyn oude
dagen het penceel voor de KofFynering; dog zyn
Konftliefde verliet hy niet, maar dreef fom-

wyl een handeling met Schilderyen
, Teekeningen

en Printkonft.

Nu eens een tufichenpoozing Lezer.

Wy hebben in het eerfle Deel op pag. 98. 99. 100.

gefproken van alle de gereedfchappen welke 'de

Heidenen tot hunne offerflagtingen gebruikten

,

en vorder al wat tot die wyze van Godsdienft ge-

bruikt werd, uit oude Schryvers betoogt, en in

een printverbeelding (gevolgt na de Roomfche Me-
daljes en andere gedenkftukken) op pag. 104 doen

zien: met een aanhangfel van het zelve op pag.

143 ;
op dat een KonfloefFcnaar, dusdanige voor-

werpen willende verbeelden, de ware gedaanten

dier dingen gereed aan de hand hebbende, de

misdagen, welke dikwils daar ontrent begaan wor-

den 5 zoude konnen vermyden. Maar
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Maar \ zai ligt een Konflfchilder lullen , om

zaken van nog woeliger omflag te vertoonen , als

by voorbeeld een Romeins Bevelhebber, daar hy
in den drom van 't Krygsvolk op een verheven
bordes van opgedapeide aardzooden in 'c open veld

zyn aanfpraak doet; of daar een Veldoverfle van
de Soldaten voor Keizer v/ord uitgeroepen.

Zulke gevallen gingen akyd verzeld met de Veld-

banieren , en Lcgioenvaandelteekenen , welke
nevens andere byvoegfelen den aanfchouwer vanal

zulke tafereel verbeeldingen ilraks (zoo hy v/at be-

lezen is, of in de oudheidkunde bedreven) aan de
merkceekens op de Vaandels doen zien , wat ge-

vallen de Konftfchilder verbeeld heeft. Uit dien

hoofde heeft ons der moeite waard geagt, da
veldteekenen der oudtydfche volken na te fpeu-

ren, en op een lyfl dus by een te brengen:

De Egiptenaren voerden in hunne Legervaan-
delsdrie gekronkelde flangendieop yderbogt met
een klimbiad geteekent waren.

De Babyloniers een Duif : dog in den tyd van
Semiramis drie groote kroonen daar in ieder een
Olyfant ftond.

De Syriers drie balken waar van de een dubbeld

de ander enkeld getrapt v/as.

De Grieken twee platte kroonen {Diadema) en
een doorgaanden Balk met drie neergaande fporten
of anders het Vuur , of den Blixem.

De Athenienzen den* Nagt-Uil, Os, of Koe
De

* Behalve dat de Nagt-Uil de ftempel van de Atheenfche
Geltmunt is , zoo ziet men die ook op een penning van
Domitiaan , Antonius en Nero , cn word gegift dat hy deze
t€r gedagtenilTe van zyn Atheenfche Reis heeft doen mun-
ten. Aangez'en nu een Uil, of Os, de gemeene ftempel

van 't Atheenfche geld was, zoo is hier uit (als
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De Korinters Neptunus beeld

,
op een Eilande-

ken tuffchen tw^ee Zeen gezeten.

De Turken deden oudtyds in hunne legervanen

fchilderen het zwaart van Jlis, 't welke zy Sul-

ficar noemen. Als blykt uit het geen Camerarius

uit Leundavius daar van aantrekt , die daar by ver-

haald: Dat de Fabel meld, dat, als Jlis zyn Sul-

ficar uit defchee trok, de zelve zig in tween deel-

de, elk deel achtien ellen lang, en dat Alis ge-

bruikende dit zwaart tegens de Gauren (dus noe-

men zy met veragting de Chriftenen) hen ter reg-

ter en ter linker zeide wegmaaide, gelyk de

maaijers het gras op 't veld. Zeker de Schryver

had 'er niet behoeven by te fchryven dat het een

fabel was ; want het zou zyn werk aan hebben om
het een Weftphalinger Boer te doen gelooven.

Wy halen 'tmet dat oogmerk ook niet aan ; maar
alleen om aan te duiden datditveldteeken daaruit

ontfproten is.

De Lacedomiers de letter^ of een Draak,

De Teflaloniers een Paerd.

De Kappadociers een Weegfchaal met zeven

Kruiflen daar om henen.

De Macedoniers een Pinknots tufTchen twee
Hoornen.
De Lybiers drie Hazen.

De Meden drie Kronen, oftwee Baaren , kruis-

wys gelynt.

De Beotiërs een S^ms,
De Cimbren een Wilden Os, of Stier, en de

Tra-

iemant door geld omgekogt was , om te zwygen daar hy
fpreken moeft) deze fpreekwyie ontfproten: De Offen

hebben hem de tong af gebeten , of de Uil belet hem tc

fpieken.
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Traciers den Krysgpd Mars in hunne Standert-

vanen.

Ten tyde van Pompejus voerden de Romeinen
in hunne legervanen een Leeuw,in naarvoJging van
de * Armeéners , 't welk ook van de eerfte be-

woonders van deze landen , de Gaulen en Saxen is

overgenomen. Naderhand is de f Leeuw met een
fchild het gemeen veldteeken der Graven van Hol-
land geworden , het welke ij: Broer Jan van Leiden,

zeit: Dat van Piippyn Koning van Vrankryk aan
Diderik van Aquitanien den Voorzaat van Diderik

den I. Graaf van Holland, ter geheugen van zyn af-

komft , tot een wapen zou gegeven zyn.

De Trojanen voerden in hunne Veldbanieren
een Zwyn.
De oude Gotteneen Beerinne.

De Alanen , toen zy Spanje overweldigden , een
Kat.

De Scyten Draken en andere verfchrikkelyke

gedrogten , en de Romeinen onder Trajanus van
gelyke. Tot al dit heb ik geen ander bewys, dan
dat Fr. Junius, S. van Hoogftraten , Wilh. Goe-
ree , en anderen my dat zoo hebben voorgezeit

,

zonder nader bellempeling : nogtans houde ik het
daar voor ; dat zy 't zelve van oudentydfchryvers
hebben Ontleent

,
geenzin ts dat zy 't zouden hebben

verdigt.

Die deoudtydfche gedenkfchriften doorfnufFelc

heb-

* De Armenexs voerden ook by wyle een Ram in hun-
ne Veldbanieren.

\ Leeuw ) Rood , op een verguld fchild , Lazuurblaau ge-
tongt en geklaaiit.

% Kron: Lib. 6. Cap. 6. Pieter Schryver in zyne Inleiding

tot de Grave van Holland. Pag: ói. en Sim. van Leeuwen,
Lugdu. Batav. pag: 410.

r
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hebben , weten dat by geen Volken de afgoden ïn

zoo menigvuldig getal bekend waren , en geëerd

wierden ais onder de oude Romeinen
; aangezien

die met de verwinnaars uit de buitenlanden over
gebragt wierden. Niemant zal aan myn zeggen
twyffel liaan , wanneer hy ziet dat de BceltenjlFen

van Serapis enlfis, niet alleen op de geldmunt van
Antoninus Pius, gezeit., Karakalla , die mede in

Egipten is geweefl, gefhempelt ftaat; maar dat

ook Julianus zyn troonybeeld onder de gedaante

van Serapis enlfis, in alle Vaandels en Krygstee-

kenen invoerde; om (als Zozomenus zeit) die door

lift en bedriegery onder de Borgerlyke eertewyzing

aan 'f l?eeld des Keizers (dat zonder fchandaal niec

mocht nagelaten worden ) de Chrijlenen , 't zy we-

tende of ormetende , ook Serapis
, Jfis , en de andere

afgoden te doen eeren
, of alzoo aan een tweederleye

hedraaitheid ^ 't zy van Jfgodendienft , of van Kei'

zerlyke Ecrverfmading in te wikkelen. Zie de pen-

ningverbeeldmg met het opfchnft Deo S£Rapidi

aan den God Serapis, by Oudaan pag. 254 in Tab.

2. vertoond.

Aangezien de Romeinen geneigt waren om zul-

ke gebruiken van andere volken over te nemen,
zoo komt het ook daar van daan datmen zoo me-
nigerhande beelteniflcjQ en merken in hunne leger-

vanen ontdekt.

De Perfianen hebben al van oude tyden den *

Arent onder hunne krygsvercieringen gehad.Gelyk

Xenofon van Cyrus , en Kurtius in 't leven van Darius

te kenne geeft. Dit was onder de Romeinen
het algemeen .en voornaam Legerteeken. Kajus

Marius ( zeit Plinius
) heeft in zyn tweede Borger-

mee-

* Arent) of een Boog, en Bondel pylen.
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meejierfchap aan de RootJifche Legioenen den Arend

opgedragen, Zy was daar te voren het voornaam-

Jte met vier andere, als de JVolf , de * Minotau'

rus, het Paert , en 't JVilde Zwyn, die alle voor

uit gingen: weinig jaren te voren plag alleen de

Arent in V egervoerend Heir gebragt , en de andere

in de Legerbejchanfmgen gelaten te worden.

De Konflantynen zoo Vader als Zoonen voerden

in hunne Legervanen de Griekfche letteren X
en P door malkander gevlogten , als in de Byprent i.

te zien , beteekenende den naam van Chrifbus. Ge-
Jyk Oudaan dit beweert tegen de genen , die de

gedaante van het Kruis van Chriftus daar uit heb-

ben willen opfpeuren , in zyn Roomfche Oudheeden

pag. 506. en Lud. Smits in zyn Graafelyke SinnebeeU

den p. 26.

Dat nu de Romeinen onder de Konflantynen

,

infteé van de oude Keizerlyke Veldteekenen den
naam van Chriftus in hunne legervanen voerden

,

zulks beveiligt Prudentius, daar hy zeit:

Het purp're Vaandel droeg , met blinkend goud door-

weven
,

Tot Teeken Chriftus naam , te midden in gefchreven.

Deze verandering fproot uit het gerugt van
Konftantyns luchtgezigt, het geen de Spanjaar-

den naderhand in de Beelteniffen van Heiligen ver-

andert, hunne Standaarden en Vaandelen met een

lieve Vrouw, een St. Joris, of ander Sant be-

maald

* De Minotaurus, of 't Stierenkind van Pafifaé, dat in

den Doolhof van Dedalus zyn verblyf hadde, v/as, zegt
men , onder de Roomiche Krygsteekenen ; om te kennen te

geven, dat even aizoo de Raadflagen der Overften moeften
onuitvindelyk zyn.
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maald hebben. Zie Goeree. JVaereld en Kerk
verand. p. 344. die ook aanmerkt dat Konfhantyn
de Stad Bizantie verbetert, en naar hem Konflanli-

nopelen genoemt hebbende , daar den tweeden floel

der Ryks plante , en den Ryksarent zedert met twee
hoofden deed afmalen ,

wegens de twee Ryken in \
Ooflen en Weften. Dus is de Arent het voorname
Vaandel en Wapenmerk der Roomfche Keizeren en
Koningen altyd in gebruik gebleven , niet alleen tot

GraafWillem den II , Zoon van Floris den IV , die

1248 tot Aken Roomfch Koning gekroont werd,
waar van zyn geboorteflad Leiden nog zyne ge*

dagtenis bewaart in twee gedenkfheenen
, op wel-

ker eenen een Leeuw met een Schild5het Graaflyke

,

en een dubbele Arent het Keizers Wapen op
geheeld flaat : maar ook tot heden toe.

Ook voerden de Romeinen niet aileen Arenden
maar ook regterhanden , Wolven , Minotauren

,

Paerden ,
Zwynen , Draken , Maanen , en aange-

zigten van Keizeren en Veldheeren op hunne
Veldteekenen.

De Krygsteekenen (zeit Arrianus) zyn de Aren*

den., de Beeltenijfen der Forjien, de Vaandelen alle

van Goud, ge/pannen op verzilverde JpieJJen: en
Tacitus , dat de Teekendrager de Beeltenis van Gal-

ba afgerukt hebbende de zelve ter aarde fmeet. Op
andere wys (zeit Oudaan, ziende op de nevens*

gaande Roomfche penningen 2 en 3 vertoond)

zietmen ivederom deze Krygsteekenen , dat 'er hoven

de hovenjïe dwarsjlreep , een rondte als een kloot
y

Laurierkrans , of Regterhand aan uit Jleekt : de

rondte hoven de d'üoarsftreep zou vien konnen nemen

voor de Beeltenis des zeiven Keizers
,

teruoyl de on'

derfie ronden met eenige andere heeltenijfcn , van la-

ger Krygsbevelhebber , konnen bemaald ge^ojeefl zyn

:
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of door den boven/ten ronden bol, heeft men veel ligt

een JVaereldklood willen vertoonen tot welke gedagten

deze woorden van IJidorus: Men zegt dat Auguf^
tus een Bol boven op de Krygsteekenen dede /tellen^

om dat de volkeren door de geheeJe Waereld hem on*

derworpen waren, aanleiding geven, Is het een
Laurierkrans , die zig op den top der fpies ver-

toont , 't is een zinteeken tot opwekking van eer

en belooning, die op de Trouw, door de Rech-
terband verbeeld, volgt, gelyk ten dien einde op
den penning van Makrinus, met het opfchrift Fi-
DES MiLiTUM, Trouw der Krygsknechten , de

Trouw gezien word met deze twee Krygsteeke-

nen, de Rechterhand en den Krans, dat is, van
Getrouwheid en Belooning, Zie 4.

In vroeger tyd onder Romulus eer , de Room-
fcheMonarchy tot zulk een grootte , en pracht was
uitgedegen bond men een hand vol hooi aan een
Spies , en gebruikte dat in plaats van een Vaan-
del of Legerteeken. Dit beveiligt Viiltiiriiis niet

alleen, maar ook Nafo, daar hy zeit: Dat de

Eerbied toen zoo groot voor het hooi was , als nader*

hand voor de Krygsteekenen der Arenden,

Plutarchus zeit ook : Dat Romulus een meenig-
te volks verzamelt hebbende , de zelve verdeelde

in hoopen van hondert Mannen , waar van elke

hoop begeleid wierd van een voorganger , die een

hand vol hooi of ftroo op een Spies had opgefte-

ken , waar na de volgers Manipiilares , Handvol-
le genaamt werden, 't welk de Latynfche Puik-

dichter Nafo met deze woorden beveiligt:

Pertica fiifpenfos portabat longa maniplos
,

Unde Maniplaris nomina miles habet.

II. Deel. Dat
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Dat is

:

Een lange Lance droeg de WiJJen opgefteken

Met banden vol , dies heet de Krygsman naar dat teeken.

Op eene Roomfche penning van Oudaan in zyn

Roomfche Mog. p. vinden wy hetZwyn, of

een Zog met Biggen (gelyk hier wy 5) vertoont,

nevens een penning van Vefpafianus, waar in Ju-

dea verbeeld word, flaande onder een Palmboom,
de armen kruifleling over malkander, tot uitdui-

ding van haar magteloosheid , met het opfchrift

JuDAEA Devicta. ^luku ovcrwonueu.

Dat nu de Romeinen het Zwyn in hunne Le-

gervanen (ontleent van de Trojanen) gevoert heb-

ben kan waar wezen. Dog my fchynt toe dat zy

het zelve toen eerfl, na dac zy het Joodfche ge-

wefl: overheerd hadden , ten fmaat en trots dier

volken in hunne Legervanen hebben doen affchil-

deren. Want hoe fmartigdit hun was , en wat af-

keerigheid zy van dit teeken hadden is gebleken,

wanneer Vitellius tegens de Arabiers te velde trok

,

toen zy hem door Gezanten hebben gebeden, dat

hy dog met het Veldte^ken van hetZwyn door hun
Land niet wilde trekken. Dus hebben de Romei-
nen (dat meê van een Schilder dientin opmerking
genomen te worden) het Zwyn maar voor een tyd

in hunne Legervanen gevoert, gelyk de oude Bata-

vieren de Kat, tot dat zy ontilagen van 't Room-
fche juk , weder in vryheid (waar van de Kat een
zinnebeeld is) zaten.

Ook dient aangemerkt, dat de Romeinen ge-

woon waren in Vreugde-tyden , deze gemelde

Standaarden , en Legerteekenen
,
plegtelyk met

kranf-
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kranffcn te vercieren; 't geen Klaudianus naar de-

ze vertaling heeft doen zeggen :

De Leeger- Teekens hloeijen

Van Bloemen , en het Looffchynt om de Spies tegroeijen.

En dus ziet men op een penning van Titus Vef»

pafianus, dat een Overwinning beeld , het Vaan-
del met een krans verdere, penning 6 vertoonc.

Waar omtrent Oudaan aanmerkt , dat deze pleg-

tigheid plag aan de Legerteekenen beweezen te

worden, niet alleen in vreugdetyd met Bloem-

kranffen ; maar dat de zelve ook op hooge Feeflr

dagen gezalfc wierden , 't geen hy beveiligt met
het opfchrift van een ouden brok Marmerfteen.

(aangetrokken in zyn Roomfche Mog: p: 529)
waar op te lezen ftaat Coronis. Inlatis. Sig-»

N I s Q^u £. U N c T I s. Dat is : KranJJen aangehangen
,

en Krygsteekenen gezalft. En aangezien de Konfl-

fchilders ook dikwils BybelftofFen tot hun voor-

werpen nemen, hebben wy ook de Banieren, of

Veldteekenen der xii ftammen Ifraè'ls (omdenag-
tergrond van ons Printtafereel te vullen ; gevolge

na de afteekeningen die W. Goeree daar van ver-

toont in het IV Deel van de Mofaïfche Hiflorien

pag: 428) vertoont, zoo, en in die orde als de

zelve onder hunne Hoofdbanieren optrokken.

1 Hoofdbanier.

B A C.

ZEBULON, JUDA, ISA SCHAR.
2 Hoofdbanier.

E. D. F.

SIMON, RUBEN, GAD.
E 2 3 Hoofci-
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3 Hoofdbanier.

H. G. I.

BENYAMIN, EFRAIM, MANASSE.
4 Hoofdbanier.

L. K. M.
ASER, DAN, NEPHTALI.

En wild gy de koleuren der Banieren weten,

omze van den anderen te doen onderkennen ; Sam,

mn Hoogjiraten heeft daar onderzoek na gedaan in

zyne Zigtbare Waereld op pag: 156,

De dappereen fhrydbare Macchabeen, een Ade-
iyk geOagt uit den flam Levi gefproten , kantte zig

(na dat de gantfche Itaat der joden door Antio-

chus fcheen te grond te gaan) tegen dien gewelde-

naar in openbaren Oorlog ; om 't verval der Jood-

fche zaken te redden. De eerfte die daar de hand
aan leï was Matthatias, gefterkt met vyf dappere

Zonen, van welke Juda wel de Heldhaftigfle

Hoofdman was. Deze voerden in hunne Krygsba-

nieren de letteren M D C D B. i. zynde de be-

ginletteren van de Hebreeuwfche woorden Exod.

15. VS. II. oHeere^ me is als gy onder de Goden?

Gelyk zy hier door ook den naam van Macchabeen
gekregen hebben. Zie W. Goeree, Kerkelyke en

tVaereltlyke verander, p. 69.

Hier mede zullen wy eindigen. Dog zoo wy
komen te bemerken , dat onze vlyt dies aangaan-

de den KonfloefFenaars genoegen geeft, zullen wy
ligt wat breeder op een ander plaats in het beto-

gen van diergelyke dingen (aangezien dat dit nog
maar , als het fpreekwoord zeit : Om den kant heen

gepraat is) uitweiden.

Zeker zoo een Konflfchilder mogt wanen dac

zulke kundigheden van geen nut zyn , en dat het

even-
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evenveel is wat men de Waereld daar voor in de

vuifl flopt
,
hy zou daar even zoo breed mee flaan,

als die Korintifche Hiftoriefchryver die van Luciaan

uitgelachen word ; om dat hy die naauwlyks een

voet buiten Korinten gezet, en zelf geenveldflag

op een muur gefchildert gezien had , zonder de

Wapenen of Krygstuigen te kennen , tot het be-

fchryven van Oorlogsgefchiedeniffen zig begaf,

met daar toe dusdanig een voorbereiding te gebrui-

ken : De oogen verdienen ?neer geloofs dan de ooren ,

derhalve fchryve ik^ niet het gene ik gehoort y maar
het gene ik gezien hebhe : En hy had alles zoo naau-

keurig doorzien , zeit gemelde Schryver , dat hy
zeide , dat de Draken der Parthers groote beejlen

waren ^ die in Perjie ^ een weinig boven Iberie ge-

teelt wierden datze de zelve gewoon waren met

fpiejjen ; of lange fiaven , 07n hoog te heffen , om den

aankomenden van verre een fchrik aan te jagen , en

datze de zelve in 't midden van den ftryd op de

Vyanden los lieten gaan , van welke 'er velen

verjlonden , en anderen van hunne beknellingen ver-

ftikt en dood gedrongen wierden»

Wat my aangaat, ik oordeel dusdanige kun-
digheden (om alle befpottingen te ontgaan) den
zulken welke zig in de oeffenfchool van Pifftura

hebben begeven , inzonderheid om tot de verbeel-

dingen van Hiftorien opgeleid te worden , van zeer

groote nutbaarheid te wezen. Veragten zy mynen
goeden raad , of willen zy zig niet verledigen tot

dit te lezen , om het te weten , zoo mag ik my des
wegen , de moeite van zoo veel nazoekens met
reden beklagen.

Meermalen hebben wy geklaagt, dat de ge-

boortetyd van fommige brave Nederlandlche
E 3 Konft-
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Konflfchilders van ons (hoe veel navragens wy ook
daar na deden) niet heeft konnen opgefpeurc wor-
den , als ook hun BeeltenilTen , hoe graag wy ge-

zien hadden dat die nevens hunne Levensbefchry-

vinge in ons Boek na malkander zig in print had-

den doen zien. Dit zou ons ook gebeurt hebben
met den grooten Haarlemfchen Konfhfchilder

PHILIP W0ÜWERM>\N, zoo my
zyn begravenisbrief, beftempelt 166H niet waar
in handen gekomen , daar de oude Vincent van-

der Vinne in dien tyd, op gefchreven had ^ dat hy
was geftorven in zyn 48 jaar.

Zyn A^ader Fauliis genaamt^was een Hiftorie-

fchifder, dog van geringe foort, en woonde
te Haarlem ,

gelyk my van oude Haarlemiten ver-

haald is. By deze is het bedenkelyk dat P h i L i p

(welke de oudfte van zyn Broeders was) de be-

ginfelen van de Konll geleerd heeft, ten minde
de zugt tot de Konfl door de geboorten over

geërft. Het zy daar mee zoo 't wil , ons ftraalt

van allen kanten toe, dat hy van zyn begin af,

MecenafTen heeft ontmoet , die hem zoo hoog bo-

ven de Nyd hebben opgebeurt , dat zy hareklaau-

wen aan hem niet flaan konde. Dus mag hy wel
onder de gelukkige Schilders geteld worden.

Niemant moet my verdenken , als of ik bewe-

ren wilde dat het geluk der Konflfchilders alleen

van hunne begunftigers of 't blint geval afhangt,

geheel niet ; de werken moeten vallen grond heb-

ben om den maker op te beuren ; want dan is

de roem beflendig die anders van korten duur is,

en als rook verdwynt. Maar ik noem zulke

Konftfchilders gelukkig , welke in hun leven Me-
cenajjen ontmoeten die hunne Konllwerken roemen
en naar waarde beloonejö , en in tegendeel zulke on-

ge-
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gelukkig, die nooit begunfligers ontmoeten ofde

waardy van hun Konfl: by hun leven betaald kry-

gen. Van deze zyn 'er ons al vele ontmoet wier

Kond eerft na hun dood , naar waarde betaald

werd, daar zy even zoo veel van hebben als de

doode zwynen , wanneer hunne hammen tot een

dieren prys verkogt worden. Nu dit overgefla-

gen , onze Wouwekman was gelukkig , en hy
verdiende zulks door zyn Konll waar door hy al

zyne tydgenooten te boven ftreefde. 't ss waar
dat zyn penceelkonfl jaren na zyn dood tot een

veel hooger prys als by zyn leven is op geftegen

,

als de Dolfyn van Vrankryk, en de Keurvorfl: van
Beyeren

,
(die ook andere Hoven gaande maakten)

de zelve alzins in Holland deden opkoopen. Maar
dit betwift niet ons zeggen ; dat hy in zyn leven

gelukkig geweefl is , want hy in zyn leven al

vrugten van zyn arbeid heeft opgezameld *t geen
hier uit blykt, en my voor waarheid berigt is^

dat hy met zyn Dochter , die aan den Konflfchil-

der H. de Fromantjou trouwde , 20000 Gulden mee
ten Huwelyk gaf.

Dog dit alles voor by geflapt , elk moet verwon-
dert wezen die zyn Konft kent , en ziet , zoo ten

opzigt van de menigvuldige veranderingen der

voorwerpen ; als verbeeldingen van Jachteryen

,

Pleifterplaatfen , Pikeurbanen
,
Struikrooveryen ,

Bataljes
,

Plonderingen enz. yder in *t byzonder
menigmaal door hem op paneelen afgemaald : en
nogtans zoo geheel verfchillig dat het een naar het

ander geene gelykheid of overeenkomen heeft,

nog in de voorname als min voorname vertoon-

zelen ; zelf niet in Landfchappen ofgronden , ten

bewys van zyn ryken geeft, en vernuft, in 't

bedenken van zoo menigerhandewelflandige ver-

E 4 aft-
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anderingen in zyne penceelwerken. Daar en bo-

ven heeft hy alles zoo eigen , en natuurlyk, of in

zyn natuurlyken aart weten te verbeelden , dat de

Beekjes hoe klein fomwyl, met den eerfhenopOag

beduiden wat zy verrigten. Zelf in 't verbeel-

den van byzondere gevallen heeft hy dingen waar-

genomen die byna niet te bedenken zyn , dan van

die welke die gevallen hebben by gewoont.

Ik heb verbeeldingen van flrooperyen en plun-

deringen van dorpen , en gehugten van hem ge-

zien, waar in de moedwil der foldaten, defchrik

en bedeeftheid der overrompelden , zoo natuurlyk

,

zelf in de wezens was waargenomen , dat de zelve

fchenen te fpreken ; dat een bewys is , dat hy al-

les met groote opmerkinge verrigt heeft: en dat

hy zyn penceel zoo gereed ter uitvoering gehad

heeft,, als zyne bedenkingen^ blykt aan hetonnoe-

ipelyk getal van konftftukken , waar mee alle be-

rugte, zoo binnen als buitenlandfche kabinetten,

en konftvertrekken pronken.

Ziet men Bataljes van hem verbeeld , men ziet

het driftvuur Paerd en Ruiter uit de oogen fchit-

teren , in de vlugtigen de vrees , in de verminkten de

pyn , en in de afgemaaiden de doodverf op de lip-

pen gefchildert.

Daar en boven heeft hy ook inzonderheid zyn
Kond en oordeel doen blyken , in de welflandige

fchikkinge van zyne werken : in de konfbige ver-

deelingen van ligte voorwerpen tegens bruine,

en weder bruine tegens ligte, niet met verfpreide

flikkeringen die 't oog des aanfchouwers dan hier

dan elders na toe trekken , maar in breede partyen,

u^aar door het oog op het voorname blyft gevef-

tigt. En wat zyn penceelbehandeling aangaat , de

zelve is fmeltende , vet , en toetfende. En dus

ont-
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ontheft van zwaarmoedigheid , en geftrekte nettig-

heid, fchynen zyne Tafereelen al fpelende ge-

fchilderc. Eindelyk de Wykingen van zyn

gronden, inzonderheid wel weten in agt te ne-

men.
'T gaat niet zelden heel ongelyk omtrent debe-

rigten van dingen die in 't leven van fommige
Konftfchilders zyn voorgevallen. Vaneenigen kan
men naauw iets ontdekken , van anderen word 'er

weer zoo veel verteld dat het zyn werk aanheeft,

om te weten , welk voor waarheid men zal

te boek flellen , inzonderheid alsmen den regten

grond niet weet waar uit het verhaalde zynen oor-

fpronk heeft. Dus is het met onzen Philip
Wouwerman gelegen. Sommigen zeggen dat hy
een Zoon had , die zig in de Konfl oeffende , en
dat hy bedugt zynde dat hy den luyaard na zyn
dood zoude fpelen , wanneer hy bezitter van alle

Modellen en Teekeningen zoude wezen , befloot

de zelve te verbranden , om dat hy zelf yveren

zoude. Anderen , dat hy in onmin met zyn Broeder

Pieter leefde , en overzulks hem niet gunde dat

hy voordeel uit zyn zweet zou genieten. Anderen
weer verhalen , dat het niet zyne , maar tee-

keningen van andere Meefters waren , die hy voor

zyn dood deed verbranden. Dit is wel de waar-

heid, maar zy dient ontbolftert ,om de reden (anders

gelykt het wel dollemans werk) daar van t' ontdek-

ken. Dit zal gefchieden door 't volgende berigt,

waar uit met een de ware oorzaak des ongelukki-

gen uitgangs van Bamboots te voorfchyn komt.

Van dezen zeiden wy inzyneLevensbefchryving

dat hy hier meer geld voor zyn Penceelkonft kreeg

,

dan in Italien ; maar hebben nader berigt zynde ont-

dekt dat hy daar zoo hr^^é niet by ftond j wanten
E 5 zyn
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zyn tyd wierd de Konft van Wouwerman, om
het liefFelyk Penceel , en aangename voorwerpen

al van elk bemint; hetgeen dat den voortgang van

zyn (lukken ( die 'er fomwyl wat droevig en donker

uitzagen )
vertraagde. Dog dit zou 't hem niet

alleen gedaan hebben
,
wyl de Konll van W o

WERMAN inzonderheid in dien tyd niet tegensde

zynekonde ophalen ; maar dit kwam'erby. i Dat

hy niet fpaarzaam was wanneer hy geldbad. 2 Dat
hyzyn Konft niet tot lager prys geven v/ilde, dan

hy gewoon was te Rome daar voor t' ontfangen.

3 Dat hy weinig voortkruyers had. 4 Dat hy voor
Keelbeulen , ( Konflhandelaars wil ik zeggen ) niet

wilde fchilderen , of hun eenig voordeel ge-

ven, die hem gevolgelyk dan ook lieten dryven.

Dit maakte hem droefgeeftig , en mistrooftig ,

dog hy bleef egter ftyf koppig zonder iemant ten

gevalle te komen, waar door hy zig in een armoe-

digen flaat bragt? zoo dat hy zyn huiswaard , en

naafle bloedverwant, een broodbakker by wien
/ hy t' huis lag, zakgeld moeft afvergen, die 't

hem weigerde te geven zeggende : dat 'er 200
gulden voor een zyner Jlukken geboden wierd^ waar^

om hy die niet liet glippen en zig daar van bediende ?

Dit kropte hy almee op by de reft. Maar't geen

hem wei 't meeft aan 't hart ging , was , dat de

oude ^an de Wet Schilder en Konflkooper die

hem die gemelde fom geld geboden had, hem
de weigering betaald zette. Wouwer-
man die dit gemelde fluk nu dikwils en met
groot opmerken befchouwd had , werd van de Wet
verzogt, een Huk van de zelve grootteen inhoud

te maken , 't geen hy volgens het vaffce denkbeeld

dat hy daar van had
,
werkflellig maakte. Dit gedaan

zynde bragt gemelde de Wet alle foort van konft-
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beminnaars by Wouwerman om 't zelve te zien

,

en liet Bamboots mufFen
,
zeggende : (onder fchyn

als of Bamboots dit van hem afgezien en nageaapt

had) Men ml het dog al van de ziilken hebben die te

Rome geweejt zyn enz. Deze fpyc konde hy naar 'c

fchyntniet verzetten, maar zy vervoerde hem tot

wanhoop en eindelyk tot een fchandige dood.

Dit kwam de IVet niet zoo haaft ter ooren of

hy maakte zig voor Wouwerman Meefter van
zyn Koffer met Modellen

, Teekeningen en Schet-

fen , eer iemant de Neus daar in ftak , van welken

koftelyken voorraad {des eenen Dood is des anders

Brood) Wouwi-RMAN Z)g wel heeft weten te be-

dienen , zonder dat iemant wift hoe hy 'er aan

kwam. Dit waren nu de Teekeningen waar van

ik gemeld heb , die hy op zyn flerfbed leggende

voor zyn oogen deed verbranden ; op dat de Wae-
reld niet weten zoude na zyn dood, met wiens

kalveren hy geploegc had.

Dus heeft het den Konflfchilder Roejirqten die

Bamboots, Jan de Wet, en Wouwerman gekent

en omgang met de zeh^e gehad heeft , aan MzV/?/^/

Carree (in Engeland zynde) verhaald. En ik geef

het weder zuiver over , voor den zeiven prys waar

voor ik het ontfangen heb, zonder daar iets af, of

toe te doen. 1

Philip had ook twee Broeders Tieter en Jan
die nevens hem de Kond oeffenden.

Piet ER verbeelde veeltyds
,

Stalletjes, Plei-

flerplaatfen , inzonderheid Valkejachten tePaerd

metJuffertjes , dat aangenaam en voor elk bevallig

is. De Paertjes en Beeldjes wel geteekent ,uitvoerig

en net genoeg gefchildert, dog niet zoo kragtig

los, en teekenagtig getoetfl.

'T gaat met deKonft, als met Reizigers die

een
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een oogwit hebben

;
fommige zullen de gemeene

wegen gaan , andere toepaden inllaan , en daar door

hunne makkers voorkomen, om eerder tot hun
bedoelinge te geraken.

'T is bedenkelyk dat Pieter ook al zyn vlyt

en yver zal hebben ingefpannen , gefpoort door

zyn Broeder, die hem in de Konft voor uit draaf-

de, maar is dog altyd agter gebleven. Egter moe-
ten wy zeggen : dat hy een fraai Konftfchilder

geweefl: is, in dat deel der Konfl, 't geen hy

voor zig verkoren had.

Jan hun jongde Broeder was een Landfchap-

fchilder, en oeffende die Konft mede tot Haarlem.
Maar van zyn Penceelkonft zeitmen weinig ,om dat

jong geftorven is ; te weten in 't jaar 1666, twee

jaar voor zyn oudflen Broeder Philip , die op den

19 van Bloeimaand 1668 zyn leven eindigde.

Tot Haarlem by L. vander Vinne heb ik een van
zyne Penceelwerken gezien, 't geen een Bergag-

tig Landfchap verbeelde. Voor aan was een bruine

voorgrond , met ruigt en onbefnoeit geboomt be-

plant, waar tegen zig 't verfchiet klaar en helder

gedaagt als in een lage valey vertoonde. De voor-

grond inzonderheid was gecftig, brokkelig, en

in d'eigen kleur gefchildert, als mende zelve van

Philip in zyn vroegen tyd ziet, toen hyde gron-

den wat eenkleuriger fchilderde , dan nader-

hand.

Wat roem oudtyds Athene de School der Ge-

leertheid gehad heeft : hoe in later tyd Rome , de

kweekfchool der Schilderkonfl: geagt wierd te

wezen : als ook hoe zy hare Leerlingen uit alle

oorden , om hare fchoone voorwerpen , heeft we-

ten uit te lokken ; ja met hoe groote drift velen
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hun Vaderland vaarwel zeiden, derwaarts zig wen-

dende, om hunne zugc, en neiginge te voldoen,

hebben wy meer als eens voorheen aangewezen

,

en (laat nader bekragtigt te worden, door het

voorbeeld van den voornamen Konflfchilder

JAN BABTISTA WEENINX gebynaamtde
Ratel * geboren tot Amfterdam in 't Jaar 1621.

Zyn Vader Jan Weeninx was een vermaarden

Kon'ftig Bouwmeefter, waarom hy ook door de

wandeUng genoemt wierd
, Jan met de Konfi.

Deze hem te vroeg, en als hy nog maar een jaar

oud was door de dood ontrukt, geraakte hy onder

het befhier van zyn Moeder en Voogden die hem

,

die byzonder lee-sgierig was
,
by een Boekverkoper

bedelden, om verfland van den Boekhandel te

krygen. Maar wanneer zyn Meefler met hem
niet konde te regt raken, doordien hy in fleêvan

agt op den Winkel te fiaan, alle Papier dat hy
maar bekomen konde beteekende, zoo beftelden

zy hem in een Lakenwinkel , maar het was al 'c

zelve, waarom hem zyn Moeder, om dat hv niet

anders doen wilde , en zy hem van harte bemin-
-de, hem ten gevalle beftelde om de gronden van
het teekenen te leeren by eenen Jan Mkker ^ een

gemeen Schilder ; naderhand by den vermaarden
Abraham Bloemaart tot Li" credit. Daar won hv in

korten tyd veel inde Konftaan, en befbeede zelfs

zyn buiten tyd neerftig in 't teekenen naar 't le-

ven, zoo wel van oude vervalle Schuuren, Hui-
zen , als andere dingen die hem teekenagtig voor-

kwamen. Eindelyk leerde hy nog omtrent
twee jaren by Nkolaas Mojert, wiens behan-

dehng

* Deze bynaam kreeg hy in de Roomfche Bent , om dat
hy zig wat verhaalde in 't fpreken , en wat ftootende iprak

,

*t geen hy uit een foort van berocrtheid gehouden had.
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deling hy zoo even eens wift na te bootfen, dat

men tuiTchen die van hem en zyn Meefters Huk-
ken geen onderfcheid konde zien. Waarna hy by
zig zelf de Konil: voort oefFende, en veel fraaije

Hukken in dien tyd Ichüderde.

Met zyn iK jaar trouwdehy met de Dochter van
den Landfchapfchilder Gillis Hondekoeter , den
Grootvader van Melchior Hondekoeter , die uitmun-
tende was in 't fchilderen van allerhande Vogelen.

De reisluft die hem van jongs af aan in't hoofd
gemaalt had, en waar van hy eerfl door zyn
Moeder , naderhand door 't trouwen belet werd

,

groeide zoo flerk aan, dat hy (niettegenflaande

hy vier jaren getrouwt was geweeil, en een Zoon
had van 14 Maanden, die nog leeft) voornemens
wierd , om in der ftike , en zonder daar iemant

,

ook niet zyn eigen Vrouw, kennifle van te

geven

,

..
door te gaan. Gelyk hy ook vervolgens

deed.

•

Zyn Vrouw die hem mirte, en nergens konde
opfpeuren waar dat zy ook naar hem omhoorde,
werd agterdenkende, om dat hy dikwerf getoont

had groote geneigtheid te hebben van Rome
eens te zien. Dus maakte zy verfcheiden van zyne

vrienden op, om door de Steden van Holland,

nazoek naar hem te doen , die hem eindelyk te

Rotterdam aantroffen , en hem zoo veer bepraa-

ten
,
dathy met hun weder naar Amflerdam fcheep-

te, onder beding dat hy maar behoorlyk affcheid

wilde nemen.

Dit ftuk ging aan, onder wederbeding dat hy
niet langer^an vier maanden foude uitblyven : dog
heel noode, en tot groote droef heid van zyn Moe-
der en Echtgenoot. Maar deze vier maanden verwif-

feldenzigin vier jaren, aangezien hy om zyn groot

ver-
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vernuft en uitftekende Konft alom in Rome be-

mind wicrd , en de handen zoo vol werk kreeg dat

'er geen eind aan fcheen te zullen wezen. Des hy

na het verloop van twee jaren (gedreven doorlief-

de tot zyn Vrouw) aan den Kardinaal Pamfilio^

(in wiens dienfthy toenmaals was) meermalen ver-

zogt een reis naar Holland te mogen doen ; om
zyn Vrouw en Zoon die hy daar gelaten had te

mogen zien. Maar dit alles kon niet helpen by den

Kardinaal , die hemby uitnemen theid beminde , en

om hem van zyn voornemen te verzetten hielp in

dienfl: van den Paus Innocentius ^ voorwien hyeen
groot werk maakte , waar toe hy nog verfcheide

anderen in zyn dienfl had. De een en de ander be-

fpeurende zyne geneigtheid, droegen hem voor,

dat hy zyn Vrouw zoude tot Rome ontbieden.

Ditjnaakte hy werkftellig door verfcheiden brie-

ven , met betuigingen van zyn groot verlangen,

met verzekeringen dat zy daar welkom wezen zou-

de, en hoe de Paus, en Kardinaal beloften

hadden gedaan van aan zyn Zoon dienft te doen

,

en hem te bezorgen met een ampt. 't Een en 't

andere deed haar befluiten, om tefchryven aan
haar Man . dat zy op zoo een tyd , en met zulk

een Schipper op Rouaan meende te varen, en
van daar haar reis voort te zetten naar Rome.

Zoo haali als deze blyde tyding kwam, werd
'er ftraks aan alle Nimciu{[en en Gouverneurs van al

die plaatfen die zy moeft doorreizen gefchreven

,

om haar buiten onkoften
, goed geleide te bezor-

gen. Dog alles tevergeefs; want hare vrienden
hadden haar onderwyl weten om te praten , haar

voornemen geftuit, en daar van afgefchrikt, met
te zeggen , datmen haar daar zynde in een KIoo-
fter zou zetten , dat 'er voor hem Vrouwen ge-

noeg



8o SCHOUBURGH DER
noeg waren , en diergelyke voorfpellingen ; want
hare Vrienden die alle Gereformeert of Mennonift
waren, waren met een vooroordeel tegens de
Roomsgezinden voor in genomen. Zy zond dan
door hare Vrienden opgerokkent een brief van een

geheel verfchilligen inhoud naar Rome , te we-

ten dat zy van voornemen verandert was , en niet

wilde komen in zoo een Land, enz. Wat raad?

zyn liefde drong hem om haar zelf te halen , zoo

,

dat wanneer hy geen verlof daar toe konde beko-

men
,
hy in der flike van Rome vertrok , en liet

een open brief in zyn vertrek, waarin hy te ken-

nen gaf, dat hy voornemens was binnen den tyd

van drie Maanden weder te keeren.

Hier zynde werd hy van yder aangezogt, en ge-

beden om iets te willen maken. Zelfs de grootfte

Hefhebbers van Konfl lieten hem niet ongekwelt

,

zulks het hem niet mogelyk was zoo haallig we-
der te konnen vertrekken , fchoon 'er geduurig

Brieven van den Kardinaal FamfiUo^ en anderen

kwamen.
Zyn Vrouws Broeder, die te Utrecht woonde,

ging hy bezoeken , en bleefdaar om de gezonde lugt

wonen , dog wilde egter alle jaren weder naar Ita-

]ien. Maar daar kwam niet af : want zyn Vrouw
en goede Vrienden , waar onder menfchen waren

van den eerfhen rang , verbaden hem t' elkens , en
verydelden dus dat voornemen , waar door het daar

na geheel is agter gebleven.

In dien tyd heeft hy veel voorname konflftukken

gemaakt , en zou 'er meer konnen gemaakt heb-

ben, indien hy zooveel brave luiden niet aan zyn

fnoer gehad hadde, die hem gefladig van zyn

werk aftroonden om zyne fpraakzaamheid en ver-

iland , zoo in geellelyke als waereldlyke zaken.

Maar
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Maar als hy eindelyk overweegden ' t verlies van

zyn koflelyken tyd, door den aanloop vanal'tge-

zelfchap, ging liy twee uuren boven Utrecht,

by het dorp de Haar
,
op het oud Adelyk Huys ter

Mey woonen , om aldaar zyn Kond met minder

verlet te oefFenen , alwaar hy in 't laatfte van het

derdejaar kwam te overlyden, in den ouderdom
van 39 jaren. Hy liet twee Zoonen na; waar van
de ondfle 16 jaar zynde

,
nog leeft en de Konft

oefFent.

't Geen tot luifler van zyn naam moet gezegt

worden, is dit, dat 'er voor hem geen bekent is

geweeft, die zoo de Konil in 't algemeen verdaan

heeft, als hy. En daarom is hyby alleKonllken-

ners hoog gefchat geworden , om dat hy niet een

deel van de Konft, als anderen, maar de zelve in

alle deelen volmaakt verflond. Het zy dan dat hy
Beelden, Dieren, Landfchap, Zee, Stilwater

met Schepen , enz. maakte , elk was in zyn foort

even natuurlyk en kondig, zoo dat hy alle Kond-
fchilders te gelyk na de kroon dong, ja zelfs met
van Aalfl , vermaard in doode Vogels , en Erna-

nuel de JVit^ geroemt om zyn wetenfchap in de
Doorzichtkunde , om dryd gefchildert heeft.

Het vad begryp dat hy van de verfchillende

voorwerpen had , en de ligte bevatting van de

onderfcheiden behandelingen , deed hem alles on-

derneemen , zelf het fchilderen met duim en vin-

geren, daar in navolgende Kornelis Ketel , daar van

Mandervm meld, in zyn Boek op pag. 195. Hier
toe nam hy ten voorwerp eenen Orions

,
opzigter

van den Doms tooren , en bediende van het Capit-

tel^ die een beminnaar van de Kond was, ook

by wylen het penceel hanteerde. Dit pourtret

geleek wel , cn dond wat van de hand gezet , zoo

II. Deei.. F Ie-
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levendig en kragtig, al of 't door het penceel

gefchildert waar geweeft. Ook was hy inzonder-

heid in *t groot uitnement vaardig,zoo dat zyn zoon,

die my dit zelf mondeling betuigt heeft , hem
op eenen dag verfcheiden malen heeft zien befchil-

deren , een doek van 6 a 7 voeten breed , daar

Gebouwen , Zee en Schepen , of een Bul en ver-

fcheide Honden naar het leven gefchildert , in kwa-

men , mee een Landfchap en ander bywerk. Van
gelyke drie pourtretten levensgroot half lyf met
bywerk te fchilderen op een Somerfen dag , was
voor hem maar fpeelen gaan. En fchooïi zyne ge-

neigtheid wel het meefl naar het groot helde
,

nogtans verflond hy 't kleen fchilderen meeller-

lyk
,
dog daar was geen grooter laft voor hem als

het kleen en uitvoerig fchilderen , dat hy fteeds

verwende. Hierom ziet men dat ook maar zel-

den.

Het Konflflukje verbeeldende een vrolykgezel-

fchap
,
fommige zeggen de Verloore Zoon

,
dog

't meeft bekent door den naam van 't piflend Jon-
getje , nu door Nik. Verkolje uitvoerig in zwarte

Konfl gebragt, is geeftig van vinding , konftig

in zyn t'zamenllellingen , en met een klikkend en

vet penceel gefchildert. Het beruft thans in 't Ka-

binet van den konftliefdigen David Amori.

Maar het eenigfle en uitvoerigfteKonftflukdat

in Nederland bekent is (de refl is opgekogt en
naar buitenlandfche Hoven verzonden) is by de erf-

genamen van den Heer Wiltfchut tot Amflerdam

,

het geen zodanig uitvoerig gefchildert is, dat het

voor de Konfl van Dou of Mieris niet behoeft te

wyken. Dit niettegenftaande heeft men hem dik-

wils hooren zeggen : dat het hem bedroefde en leet

waSy dat hy met zyne handen niet kon uitvoeren,

geen
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V geen hy met zyn verftant begreep, Zyn Beelte*

nis van Bartol, van der Helft gefchildert, en van
ons gevolge, ziet men in de Plaat C. i.

Zoo eenige Stad in Holland mag trots wezen ^

om dat zy ten wieg verilrekt heeft van doorluch-
tige mannen , zoo mag het Delf wezen , om dat

zy buiten andere vernuftelingen ook de Waereld
door berugten

DAVID BECK, gebentnaamt den Gulden Scep-

ter^ uit haren fchoot heeft voortgebragt. Deze
geboren op den 25 van Bloeimaand des jaars 1 62

1

werd genoemt naar zyn Vaders broeder, die een
braaf Dichter in dien tyd was, en tot Aarnhemin
Gelderland overleden is.

Hy heeft nevens anderen ook den beroemden
Ant. van Dyk , Ridder en Schilder des Konings
van Engeland , tot leermeefler gehad. Zyn braaf

penceel en wellevenskonft maakten hem by de mee-
lle grooten van Europa geagt : gelyk hy in gunft

raakte by Koning Karei den eerften, wiens Zoon Ka-»

rel den tweden, den Hertogen van Jork en Glochef-
ter , als ook Prins Robbert , hy in hunne Jeugt heeft

onderwezen in deTeekenkonfl. Daar na quam hy
in dienfl: van den Koning van Vrankryk,ook van
Denemarken, eneindelyk van Koningin Kriftina

van Zweden , die hem inzonderheid boven anderen

beminde, verfcheide gefchenken gaf, en hem ha-

ren eerften Kamerheer maakte. De Vrouwen (zege

de fpreuk) hebbende Mannen liefden zy weten waarom.

Hy nam in dien tyd voor , als haar Majefteit een
fpeelreis na Vrankryk doen , en te Parys eenige tyd

vertoeven zoude, een reis naar Holland te doen^

Hy nam tot dien einde oorlof van haar , onder

voorwending van zyne vrienden te willen bezoe-

F 2 keiï
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ken welke hy in vele jaren niet gezien had , en na
welke hy verlangde. Maar men zeit dat zy die

voorwending verdagt hield , en geloofde dat hy
zogt heen te gaan om nooit weder te keeren

,
ge-

lyk ook gebeurt is ; want hy op den 20 van Win-
termaand 1656 binnen 's Gravenhage (niet bui-

ten vermoeden van vergif gedronken te hebben)
kwam te overlyden.

In dien ft zynde van zyn Koningin heeft hy Ita-

lien, Spanjen, Vrankryk, Engeland, Denemar-
ken , en alle Hoven van Duifchland bezogt , om alle

Potentaten en Doorluchtige Perfoonen voor haar

uit te fchilderen , dien zy dan haare Beeltenis

uit glorie van bekent te willen wezen , door on-
zen David Beck gefchildert deed aanbieden.

Op welk doen de groote J. van Vondel dit vaers

gemaakt heeft.

Dc liefde tot de Konji luikt op met grooter hope

Van eer enprys , nu Be CKS de Vorften van Europe
,

Uit lafi der Koningin y door zyne KonJi herteelt
^

En hun Chrifiyn vereert ^ in haar onjterffelyk beelt.

Zoo word Gufiavus bloed y van Hof, tot Hof geboren.

Wie klaagt dat aan deês verf en wijfel word verloren^

Dit doen leide hem, als het fpreekwoord zeit,

geen wind eyeren^maar bragt hem wel blinkende
voordeelen by. Zyn vrienden getuigen dat hy door
deze voordeelige gelegenheid negen goude ketenen
en Medalien te fchenk van Koningen en Vorften
gekregen had, en onder die een van zyn Koningin.
Zeker die groote Vrouw deed veel om naam te ma-
ken. Ziehier Lezer (gemeenekoll is bywylenzoo
fmakelyk als de koftbaarfte) een gering Haal. In
de Stad St. Gewer, in 't Graaffchap Heffen, had

men
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men outyds voor gewoonte (en fomwyl nog) dat

men den vreemdelingen een koperen Halsband, van
Keizer Karei daar toe gegeven , wanneer zy aan

den waterkant geleid worden , daar de zelve vaft-

gehegt is , om den hals flaat , en daar op vraagt

:

of zy met Water of met Wyn willen gedoopt we-
zen ? Die 't water begeren

,
krygen onvoorziens

een emmer vol daar van over 't hoofd. Dog die wyn
eifTchen geven daar toe een fluk geld. De Ko-
ningin Kriflina daar zynde gaf tot dit gebruik een

konftig gedreven zilvere fchaal ofbeker , waar door

haar mildadigheid gemeld word, zoo lang dat ge-

bruik fland houd.

Maar laat ons weder tot onzen David (wiens

Beeltenis in de Plaat C. 2. ftaat) komen.
Van hem word getuigt dat hy zoo ongemeen

vaardig was in 't fchilderen , dat de Koning van
Engeland, boven gemeld, eens tot hem zeide:

Beck, 'k geloof dat gy te Paerd zittende zoud kon*

nen fchilderen.

In den jare 1653 te Rome zynde, werd hem
door de Bentvogels, (ik wil hen liever noemen
opfnappers , want hy zelf was de Bentvogel dien zy
plukten) groote eer bewezen, 'tgeen blyktuit den
ftaart van 't Vaers welk zy op zyn Doopmaal
uitgalmden. Doe daar by dat zyn Bentnaam door
zedig handenwas ondertekent, zoo kond gy ftaat

maken wat hem dit fmulmaal kwam te koften.

Zie hier de Kopy van't Vaers:

Z7iü vriendelyk ontmoet , en uw beleefde reden

Die wyzen duidelyk , dat gy zyt de Perfoon ,

Die menig heeft vertoont, de Koningin van Zweden;
Door uw vermaard penceel ^ zoo waardig by de

Kroon.

F 3 Wat
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tVcit ftaat ons nu te deenl dat wy u gaan erkennen^

In de Romeinfche Bent ^ met eenen nieuwen naam^
Die als op vleugels door de IVaereld zal gaan rennen ;

Dit's't algemeen bejluit: ïVy roepen al te faam,
Fiva de Gulde Scepter,

Den 7 van Wintermaand 1653. een

fchoon en wel gemaakt Ferfoon , dog niet kloek»

Ik heb in het eerde Boekdeel op pag. 333 gemeld
van den potfigen Adriaan Brouwer , dal liy twee
maal begraven wierd. Maar van David Beck
werd verhaald dat hy tweemaal geftorven is, en
wilje weten hoe? Hy, reizende door Duitfland

werd door een onvoorziene ziekte beloopen , die

hem in dusdanig een langwyüge flaaute bragt,

dat 'er geen ander befluit van te maken was,
dan dat hy waar overleden. Over zulks werd
hy, gelyk gewoonlyk gefchied^ uitgetrokken,

en uitgeflrekt op zyn ledikant geleid. Wat ge-

beurt 'er? zyne twee knegts zitten in't zelve

vertrek, en fpoelen met een glas wyns de zwa-
righeid van hun hart. Onder 't over en weer
drinken zegt een van deze, ligt wat kortswylig

en wulps van aart , dat wy 't onzen Heer ook eens

prefenteerden ,
hy heeft het in zyn leven zoowel

geluft , en ftaat met een op en duwt hem den roomer
met wyn aan den mont. Door den reuk van den
wyn (naar allen fchyn) wat tot zig zeiven geko-
men, opent hy zyn lippen en flurpt een weinig
daar van in. De knegt dit ziende verzet zig daar

niet over, maar zeit tegen zynen makker, kyk,
onzen Heer luft ook wyn na zyn dood, en zet

hem het glas anderjuaal aan den mont , waar uit hy
een'
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een goeden teug deed, op dien zeiven flond be-

kwam ; en jaren na dien tyd leefde.

Dit zeltfaam voorval zoude ik zoo ligt niet voor

waarheid aannemen , ten zy 'er diergelyk niet in

myn geflagt waare voor gevallen. Myn Grootva-
der van Moeders kant, en waar na ik ook ver-

noemt ben , wonende te Utrecht
,
op den Steen-

weg, in't Blaau Rokje, kwam in den ouderdom
van 17 jaren (zoo 't aan yder die daar tegenwoor-

dig waren toefcheen) te ilerven : werd gevolge-

lyk uit getrokken
,
op flroo geleid , en de Vryilers

in de buurt in geroepen , om het Lyk (volgens

dies tyds gewoonten) met Palm, Laurier, en
Bloempjes toe te maken. En men was al bezig om
een krans tot zyn hoofd te vlegten , wanneer zy
het ftroo hoorden ritfelen , en hem die zy meen'
den dat dood was, zagen de gordynen open fchui-

ven , waar door zy alle van fchrik over hoop vie-

len. Straks de bloemen weg,, en hem warme
wyn ingegeven , voorts in een gewarmt bed ge-

leid , waar door hy bekwam ; gelyk hy ook nader-

hand getrouwt is geweefl, en zeven Zonen en
drie Dochters heeft gezien.

Na de Dood van David Beek kwam de Londe-
naar JOAN COUPER (na dat hy een wyl
zyn verblyf in Amfterdam gehouden had ) aan 'c

Hof van Zweden , en voorts in dienft van Konin-
gin Kriflina. Hy werd'inzyn tyd voorden beften

pourtretfchilder in waterverf gehouden , hebbende
de Konft geleerd by eenen Olivier een Engelsman

,

die voor Koning Jakob, en Karei Stuart, veel

groote Hiftorien in waterverf gefchildert heeft,

welke in een galery geplaatft
, langen tyd , hun

ftand gehouden hebben.

Sandrarti meld ook in dien tyd van eenen En-
F 4 gels-
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gelsman GELSDORF genaamt , die veel pour-

tretten in Engeland heeft gemaakt. Dog hy kon
niet teekenen, waarom hy ook genooizaakt was
door iemant anders den omtrek van *t wezen op
papier te laten teekenen , 't geen hy dan met een

naak doorgeprikt, op zyn paneel doorfponfte.

Diergelyke foort ontmoet ons nu en dan al meer.

Dog wy hebben onze pen niet voor krukken en

breekebeenen verfneden.

Breemen heeft ook al vroeg geheugnisvvaardige

Konflenaars uitzynen fchootzien ontfpruiten: on-

der deze word een braaf Hifloriefchilder , door de
wandeling Quant genaam.t, geteld. Deze fchilder-

de in 't jaar 1620 de zoldering der zoogenaamde
Gulde Kamer van het Raathuis als ook verfchei-

den groote Konflwerken , die nog in de oudfte

Stamhuizen tot Bremen gezien konnen worden.

Ook een SIMOX PETER TILMANS,
Schenk gebynaamt, een braaf Landfchapfchilder en

die vele jaren zig in Italië had gcoefFent. Dog dees

begaf zig naderhand tot het fchilderen van pour-

tretten, daar hy zoo uitllekende in werd dat hy
nevens de beften van zyn tyd mogt gefhelt worden

,

gelyk hy ook de eer gehad heeft dat hy de Beel-

tenis van Keizer Ferdinand tot Weenen gefchil-

dert heeft.

Deze had ook een Dochter diedeKonfl; oeffen-

de. Ik heb Landfchappen, Beeldjes, inzonder-

heid Bloemen van haar gezien , die uitvoerig naar't

leven met waterverf gefchildert waren.

Zyn Beeltenis door Chr. Hagsus in koper gefne-

den 1668 ,toen hy 67 jaren oud was, gaat in print

uit, waar onder ftaat,

Dit
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Dit 's T I L M A N s beeltenis , die boogden op gejlagt
,

Nog roem; maar deer van God: de refi als niet

geagt.

Waar van wy ons hebben bedient in de Plaat C. 3.

Hendrik Bokehnan Koopman tot Amflerdam is

zyn Dochters Zoon.

Deze Levensbefchryving behoorde vroeger ge-

plaatft te zyn geweeft. Dog gebrek van tydig be-

rigt is oorzaak dat 'er fomwyl een breuk tegens

devvyzeder fchikking van ons pennewerk (buiten

onze fchult) begaan word. 't Zelve moeten wy
ook in opzigt van den braven Rotterdamfchen

Konilfchilder HENDRIK MARTENSZ. byge-

naamt ZOR GH tot onze verfchöoning zeggen.

Deze bynaam werd aan zyn Vader (welke naardien

eenvoudigen tydMARTEN Klaasz. RoKEsgenaamt
werd) gegeven ; om dat hy Marktfchipper van

Rotterdam op Dort zynde, altyd zoo veel toezigt

en zorg voor de lading en beftelling droeg, dat men

,

wanneer iemant iet te beftellen had waar aan gele-

gen was , door gewoonte zeide : geefhet Z o r g h
meê : gelyk ook tot zyn roem verhaald word dat

hy eens een zak met icoo gulden had aangeno-

men waar naderhand niet naar gevraagt wierd

,

geen hy aan yder bekent maakte , en naar een lange

wyl zig daar van ontfloeg, met den zeiven over te

geven aan de Armbezorgers van de Gereformeerde
Kerk , mits zoo den eigenaar , daar van opkwam
zy daar aanfprekelyk voor waren , of moeften ver-

antwoorden.

Deze goede ouden Man geflorvenjkwam't Markt
fchipperfchap op onzen Hendrik Martensz.
ZoRGH, welke daar om niet afliet ce fchilderen, maar

F 5 met
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met groote yver en zugt de Penceelkonft oeffen-

de. Waarom wy ook zyn Beeltenis uitvoerig door
hem zelf gefchildert op zyn 34fl:ejaar 1645, ge-

plaatft hebben in de Plaat C. 4.

Hy was een Leerling van Dav. Teniers, als aan

zyn eerfte penceelwerken klaar te zien is, en vaa
Wilm Buitenweg die gezelfchappen van Juffrou-

wen Heerenèn Boertjes fchilderde. Dog hy heeft

zig niet alcyd by die wyze van fchilderen gehouden.

By zyn NeefHendrik Zorgh Makelaar en bemin-
naar van Schilderkonft tot Amfterdam , heb ik

verfcheiden Konflftukken van hem gezien, in-

zonderheid twee. Het eene verbeeld een Italiaan-

fche Markt , met veel gewoel van beelden , en voor

aan een vrouwtje dat uitftalt met verfcheide foort

van doode Vogels. Het ander verbeeld een Vis-

markt, mee vol gewoel. DeVifch in dit, en een

korfmet levende Hoenders, Eenden enz. in't an-

der fluk , zyn uitvoerig en Kondig naar 't leven

gefchildert : Vorders de beelden gronden en agter-

werken, hebben een zweem van de penceelbehan-

deling van Tomas Wyk : gelyk daar ook nog een

groot fluk hangt, waar in verbeeld word een

Boerevreugt, waar in de beelden grooter zyn, en

veel gelykenis hebben naar de handeling van Jan
Mienze Molenaar.

Hy ftierf, het kluwen van zyn levensdraad door

het tydlot ontwonden zynde , in zyn eenentfestig^

ftejaar, 1682.

Thans verfchynt ook de GouwenaarJAN DUI-
VE ,

Leerling van Wouter Crabeth. Deze was
een 'vaardig en goed fchilder van pourtretten. Hy
heeft in zyn tyd den Minnebroer Gregorius Sim-

pernel na zyn dood gefchildert, *t geen welgeluk-

te, en overzulks hem groot voordeel bybragt.
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niet van den genen die hem had doen fchilderen

;

maar door dien hy 'er zoo menigte fchilderde voor

zyne vrienden en kenniffen ; uic welk inzigt hy ook
het eerde pourtret om niet gefchildert had , den-

kende dat die Doode, vele levenden verwekken
zoude, gelyk ook gefchiede. Hy flierf tot Gouda
van een fchielyke beroertheid in 't jaar 1649. En
zyn medeleerhng JAN G0VERT8Z. VERBYL
volgde hem na, op den weg naar d'Eeuwigheid,

gelyk ook mede zyn yverige Leergezel, AART
VAN WAAS. Deze had Italien en Vrankryk be-

zogt, en wedergekeert zynde te Gouda om de

vrugten van zyn arbeid te doen zien , flierf wei-

nig Maanden na den eerllgemelden zynen mede-
yveraar in de Konlt. Hy ordoneerde en fchilder-

de aardige Boerteryen. Hy had ookby den Plaat-

fnyder Reynier Parzyn, 't Etzen geleerd, en liet

verfcheiden printen van zyn fnakeryen uitkomen

,

en men ziet nog verfcheide teekeningen van hena

met potloot geteekent.

Om dezen tyd, en uitde zelve School, en Stad

en Konftgenoot van den voorgemelden , was een
DIRK meerkerk, geboren in degewezen
Brouwery van den Pafler voor in de Keizerftraat.

Deze reisde op zyn Konfl naar Romen , woonde
daar , en by de Biflchop van Nantes veele jaren.

Onbekent en onverwagt aan zyn Ouders huis ge-

komen
,
vraagde hy hoe het met hunnen Zoon al

ging , en ofzy in korten tyd niet van hem gehoord
hadden , ofhem t' huis wagtende waren , 't geen hun
nog geen agterdenken zoude gegeven hebben , ten

zy de Moeders neus ontfprongen waar, en zy hem
dus 't eerfl kennende wierd. Maar na hy een kor-

ten tyd t' huis gekomen was , komende van een Be-

graaffenis, viel hy in water, byde Lange Brug
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iiiet veer van zyn Ouders huis , en verdronk. En
gelyk volgens het fpreekwoord 't eene ongeluk het

ander volgt , zoo gebeurde 't ook , want hunne
aller Tydt-, Stad-^, Konflgenoot, en goed Schil-

der K O R N E L I S de VISSCHER, (wiens

werk geprezen w'ord, fchoon hy dikwils met
't hoofd gekwelt , of als men gemeenlyk zeit, 't

niet vafl had) komende van Hamborg verdrinkt

op Zee.

'T waar onverfchoonbaar, daar wy nu al ver-

fcheidenmalen Oudtydze Goudze Schilders hebben
ten Toneel gevoert , nu ook aan

JAKOP REUGERS BLOK, niet te ge-

denken , alfchoon ons zyne geboorten en (lerftyd

onbekent blyft. Vermits bekent is dat de groote

P. P. Rubbens ( wanneer hy de Nederlandfche

Steeden doorreisde om de Konflfchilders te be-

zoeken ) ook inzonderheid tot Gouda by hem
op zyn Schilderkamer is geweefl, en tot zyn roem
getuigde; dat hy onder al de Konflenaren in

Nederland geen gevonden had , die hem in 't

fchilderen en teekenen van Doorzigt- en Bouwkun-
de gelyk was.

In zyn jeugt had hy Italien en Rome bezogt,

cn met vlyt zig in de Kond geoeffent. En alzoo

hy zig ook op de Veilingbouwkonfi: verflond , raak-

te hy in dienftvan de Koning van Polen, die hem
inzonderheid beminde ; maar dit was ook met een

de rede dat de Hovelingen hem haatte, en alzins

(gelyk men zeit) den voet dwars zetten , waarom
hy affcheit verzogt, en naar zyn Vaderland ver-

trok ; daar hy gelegenheid vond om den Overflen

Perfival (die by Prins Fredrik Hendrik in groot-

agting was) de Wiskonft te leeren.

Naderhand quam hy in dienfl by den Hertog
Leo-
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Leopoldus, die hem ook byzonder bezinde en hem
boven zyne gewone foldy, in 't Velt zynde,des daags

nog zeven gulden toeleide. Omtrent Winoxbergen
(willende hy over een plank ryden) ftruikelde zyn

Paert, waar door hy ongelukkig ter aarde flortte.

Hy werd in de Stad gebragt, en op het bevel des

Hertogs alle vlyt tot zyn herftelling en genezin-

ge aangewend
, dog het was te vergeefs. Want

hy reisde , naar zo veel reizens en tobbens naar

d'Eeuwige ruft , en werd in de Kerk der Predik-

heeren begraven. Zyn Weduwe Geertje Davids

trok naar Braband
,
bezorgt met een jaarlykze wed-

de,voor haar leven; en hare Zoon volgde in de plaats

van zyn Vader. Dog hy werd gekwetft en ftierf.

Twee Neven JAN en PIETER DONKER
gaven al vroeg blyken dat zy hunne geboorteftad

Gouda door hunne Konft zouden vereert hebben

,

indien hun levenslicht even boven de kimmen ge-

rezen, door een ontydige donkere Dootwolkniet
waar benevelt geworden. Van Jan zietmen tot

Gouda gefchildert de Regenten van 't Tugt-
huis.

PiETER Donker heeft de Konft geleerd

t' Antwerpen byden vermaarden Jakob Jordaans,

en trok naar Frankfoort om zyn Konft voort te zet-

ten onder den troep , en toeloop der vremdelingen

dewelke kwamen om de Krooning van Keizer

Leopoldus by te wonen. In 't volgende jaar 1659
reisde hy naar Vrankryk , en van daar onder het ge-

volg van den Hertog van Crequi naar Romen , daar

hy met yverig teekenen en fchilderen zyn tyd heeft

doorgebragt. Na het verloop van zeven jaren

quam hy weder te rug in zyn geboorteftad , en ftierf

1668.

'T
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'T beurt zelden dat in een geflagt zoo veel

Konfhfchilders ontfpruiten als in dat van de E v e r-

DINGEN. Want men teld drie gebroeders CESAR,
Jldert, en ^an; en van Jldert weder een trits

van Zonen KorneUs , Fietcr en Jan welke d'een

min , d'ander meer de Konft gehanteert hebben.

CESAR VAN EVERDINGEN moeft uit

hoofde van zyn geboortejaar geplaatft zyn ge-

weeft op 't jaar 1606, maar alzoo de noodigebe-
rigten uit Alkmaar zyne geboorteflad eerft kwa-
men , wanneer het levensbedryf van zyn Broeder

Aldert al ter drukpers ree lag , hebben wy hem
maar voor de zelve konnen plaatfen. Hy was
een braaf Beeldenfchilder , en had een vleiend

penceel.

Onder vele van zyne Konftwerken worden ge-

prezen de befchilderde deuren van het groot Or-

gel in de Kerk tot Alkmaar, waar op hy verbeeld

heeft den Triumfvan David , over het nedervellen

van den grooten Goliat van Gad. In wat jaar hy
dit gefchildert heeft weet ik niet, maar wel dat hy
het model op de woning van den Bouwheer Jakob
van Kampen (die het Orgel geordoneert heeft)

maakte in 't jaar 1-648. Welk Model nu nog op
het Alkmaarïe Raadhuis hangt. Ook is op de

Oude Doele tot Alkmaar een groot en voornaam
Huk van hem te zien , verbeeldende den Adel en
Krygsraad der oude Schuttery. De Beelteniflen

zyn alle levensgroot en konftig gefchildert , zoo

dat dit eene genoeg was om zyn roem tot na zyn
dood (welk voorviel op 't jaar 1679 als hy oud was

73 jaren) duurzaam te maken.
Hy was een Leerling van y^wt;^^ Bronkhorftv^n

wien wy m ons Eerfte Deel op pag. 231 gemeld
heb-
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hebben, en onder zyne Leerlingen welke hy tot

Meeiters in de Kond gemaakt heeft, worden ge-

teld Hendrik Graau , van Hoorn , Adriaan War-
menhuizen van Warmenhuizen , Adriaan Dekker

,

en Laurens Oofthoorn.

Zyn Jongde Broeder JAN van EVERDIN-
GEN meê tot Alkmaar geboren oeffende zig in 't

fchilderen van ftil leven , en dat meer uit Konft-

zugt als om gewin, aangezien hyeen ander be-

roep had , te weten van pleitbezorger by de Rechts-

gedingen.

ALDERT VAN EVERDINGEN,
tweede Zoon van den geheimfchryver Jan van

Everdingen , en Broeder van den Konftfchilder Ce-

zar van Everdingen geboren tot Alkmaar 1621.

heeft tot leermeeiters in de Konft , eerfl Roelant

Savry daar na Pieter Molyn van Haarlem gehad

,

onder welker opzigt hy zoodanig inde Konfl toe-

nam dat zy zig niet fchaamden , hem voor hunnen
Leerling te groeten. Vel e pryswaardige konflftuk-

ken zyn tot Amflerdam en elders onder de konft-

lievenden verfpreit , die altyd betuigen zullen dat hy
een groot meefter in de Konft geweeft is, nietm
een enkel deel , maar genoegzaam in 't algemeen

;

want men ziet Landfchappen van hem , metBees-

jes en Beeldjes zoo wonaer fraai gefchildert, en

digt beplante boflchen , daar het oog door hun diep-

te geen end aan ziet, en de getrotfte meyenzoo
fpelende en dartel gefchildert : dat zyzig tegens de

]ucht fchynen te bewegen : en Watervallen, en Zee-

ftormen,waar in de brandinge van*t Zeewater tegens

de harde rotfen , en de dunne afftuivende fprenke-

lingen zoo natuurlyk dun , en geeftig zyn waarge-

nome dat de ftukken voor meefterftukken mogen
doorgaan , maar inzonderheid heeft hy i^tgemunt
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in 't fchilderen van Noordfche landgezigten , daar

hy by zeker toeval gelegentheid toe vont om aftee-

keningen naar leven te maken; want hyzignaar
eenige plaats aan de Ooft Zee te fcheep begeven
hebbende beliep hem eene gevarelyke ftorm , die

hem willig ofonwillig niet onbefchadigt op de kufl:

van Noorwegen deed belanden. Den zeiven natuur-

lyken aard heeft hy ook in zyne gekoleurde teeke-

ningen waargenomen,waar van 'er de konftminnen-

de Heer Jero. Tonneman verfcheiden inzyn Konft-

kabinet heeft. Zyn Beeltenis ftaat in de Plaat D. i .

Hy was naarftig in 't fchilderen
,
yverig in ter

Kerk te gaan , en niet misdeelt van verftand. Hy
flierf ,

zyn levensloop geëindigt zynde , in Slagt-

maand 1675. en liet na drie Zonen, waar van 'er

twee zig tot de oeffening der Kon ft begaven, van

welke de middelfte Pieter genaamt nog leeft.

'T was te wenfchen dat onze Everdingen
zyn konftpenceel zoo menigwerf niet had afgefle-

ten op groote doeken welke dikwils in den weg
hangen en met een fcheef gezigt begluurt worden,

nu de Mode Tapytzeryen en andere blinkende

vodden (de peft voor de Konft) alzins invoert.

Welk droevig lot de brave penceelkonft van

ADAM PYNAKER.. (hy was geboren in 't

.jaar 1621. in 't Dorp Pynaker gelegen tulTchen

Schiedam en Delf) fomwyl meê treft, zoo dat,

wanneer hy eens 't hoofd uit zyn grafzerk opftak

op die prullen daar men thans de kamers meê be-

hangt zou vloeken ; ziende dat zyne befchilderde

kamerdoeken worden opgerolt , om voor altyd naar

de zolders te verhuizen, om dat de Mode die Zaal

buitentyds heeft ingehuurt.

Hy heeft drie jaren in Italien geweeft , om zyn

Konft na^r brave voorbeelden voort te zetten,welke

tyd
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tydhyyverigzoo met naar het leven te teekenen j

als te fchilderen heeft waar genomen.

Gelukkiger zyn zyne beknoptelyk bcfchilderde

Taferelen , dan zyn groote Hukken : want de zel^

ve op behangzels , en in Konftkabinetten geplaatft ^

hun agting behouden. Ik heb 'er van gezien

waar in zig een bofch met dicht geboomte liet

zien
5
Kondig ,

natuurlyk en vermakelyk gefchil^

dert : hier een troep boomen in de blaauwe
lommer : daar een invallend zonnelicht , welk de
groene meijen met gloeijende tintelingen fchilderc,

't eene tegen 't andere zig doet redden en ruimte

maken. Het was vergeefs zoo ik daar meer van
zeide , wyl de brave Dichter P. Verhoek het

vermogen van zyn Penceelkonfl:
,
by gelegentheid

van dathy eenzyner befchilderde Zalen befchryft,

naar waarde door zyn dichtpen dus heeft afgemaalt

;

Dus iX)int het kloek penceel meet velds , nu alle

wanden

Der zaale y fiaan bemaald met konjtige WarandèUy
En groene bojjchen , van een morgenzon befiraalt ,

Dk glansryk uit de kim op wilde kruiden daalt
,

Den dag fchepty dat wie Konft verftaat^ Jlaat opgé^

togen
,

En waant Italien faanfchouwen met zyn oogen.

Zoo zag Vorji Hannibalvan d'Alpes neergedaald j

Door d^aardige Natuur een gouden oegft gemaald,

En hit/te 't krygsvolk op , door 't zien derfchoone landen
^

Terwyl dat oogvermaak 'den luft deed watertanden.

Men vind de fchikkonft hier natuurelyk verftaan.

De voorgrond is met kruid en ftam?nen ryk beladn

En uitgevoerty als 't eerft dat 't oog komt aan tefcbou*

wen.

Men ziet de gronden voorts almeer en meer verfiouzven

11. Deel. G En
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En deinzm ,

mylen veer , tot daar het bleeke azuuf

Der bergen word geverft , met glans van 'r zonnevuur.

Hier/trekt de rots zyn kruin ten Hemel, woeft bedekt

Met heggen, ruigte, en braam,van klimop losomftrcn-

geit.

Men let hoe aardig haar natuur door kleuren mengelt
;

Hoe milt
, zelfs aan den fteen ,

zy haar cieraden geeft ;

Terwyl een gantfche ftrooin van boven neerwaarts

peefty
Het water ruift , en briiift , enftuift , gelyk een reegen*

De zilvre beek bevogt de dalen
, ftroomd een zeegen

Van Vrugtbaarheid hun toe : het half verwelkte groen

Schept leven, groeit, en bloeit, in 't edelftefaizoen.

De boomfchors ruyg van mos verbeeld hier d'eyk , die

ruftig

Drie eeuwen ftandhoud , en vertoont zig groen en hftig ,

Gelyk de Berkenboom gekent word aan zynbaft

:

Hun kruinen , bruin en dicht , met bladeren vermaft ,

Bcfchaduwen den grond , en ftuiten Phebus jtralen.

De Harder kwinkeleert in deze groene dalen
,

En fpeelt een Veldlied
,

op den driefprong , daar 'f ge-

kit

Een dubbelen weerklank kaatft , en nabaaut zynefluit ,

Terwyl de Koeye, en Geit , en Schapen zig verzaden,

My dunkt ik flap alree door darfle wUderniJfen

Der weerge kruiden, en hoor't ruiffchenvan de bladn.

Al wat het oog vermaakt , lacht ons hier Ueflyk aan ;

Pynakkeks konftpenceel braveert dus de tapyten
,

Die lam , en ftyf, en hart , in koi't haar kleuren flyten;

Gelyk de bitfre nyd verbleekt op V mans beftaan.

Hier kan //(?^r * Backer , als't geboomte y ontbloot van

bladn , En

* Kornelis. Schepen, Raadt, en Bewmdliebber der Ooft-

Indifche Mantfchappy , te Amflerdam.
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£n 't grazelooze Veld behyzelt ftaat , met duinen

Van jachtfneeuw overftolpt , dees bladerryke kruinen
^

Befchouwen ,
groen van loof^ een Somer voor het oog.

Hier kan by afgeftooft door Staatzorg , weer den boog

Ontfpannen ; zig in dees befpiegeling verin/ten^

Hy is geflorven in 't jaar 1673. inaar zyn roem
door 't penceel behaald , en zyn beeltenis geplaatft

in de Plaat D. 2 blyft duuren.

Hier nevens verfchynt de brave Konftfchilder

KORNELIS DE MAN , geboren te Delf, in

het jaar 1621. De zugt om vremde Landen , en
de berugte penceelkonfl der grootlle meeflers te

zien ,
fpoorde hem al vroeg tot de reis. Parys

was de eerfle Stad daar hy ftil hield om zyn

Konfl: te oefFenen ; maar om den trek dien hy naar

Rome had , het hy zig daar niet langer dan een
jaar ophouden , wanneer hy voortreisde op Lion
en van daar door Lombardyen naar Italien. Te
Florence kreeg hy gelegentheid om zyn penceel-

konfl te oefFenen voor een groot Edelman , in wiens

dienfl hy twee jaren bleef, tot dat hy naar Ro-
me vertrok , daar hy zig verfcheide jaren naar

doorluchtige »voorbeelden oefFende. Van daar ver-

trok hy naar Venetien , waar hem geen Mecenaf-
fen ontbraken, die zyne Konfl rykelyk beloon^

den.

Wanneer hy nu negen agtereenvolgende jaren

op vreemde haardfleden gefpyfl hadde, tragte

hy weder naar zyn vaderland ; en nam zyn terug-

reis over de Alpifche gebergten , en voorts door
andere fleden, tot zyn geboorteflad Delf, daar

hy flalen van zyn brave Konfl , (na dat hem de dood
zyn levensdraad afknipte in 't jaar 1706, zonder

bedroefde weduw of kinderen agter te laten) ge-

G 2 laten
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laten heeft. Van het geen zyn penceel ver-

mogt , kan getuigen inzonzerheid een groot

ftuk op de Anatomi kamer, waar in de Regenten
van het gild der Wondheelers en verfcheiden Stads

Medicynmeefters afgebeeld flaan. In verfchei-

den huizen te Delf, bewyzen dit ook kleine gezel-

fchapjes van Heeren en Juffrouwen.

Agter hem volgt de brave Konftfchilder

GERBRANT vanden EEKHOUT, geboren

tot Amllerdam in 't jaar 1621 op den 19 van
Oogftmaand. Hy was een Leerling van Rembrant
van Ryn , en bleef tot het einde van zyn leven by
de zelve wyze van fchilderen , welke hy van zyn
meefler geleerd had. Alleenlyk heeft hy in velen

van zyne Konftflukken den agtergrond wat klaar-

der of helderder gehouden. Hy heeft veele pour-

tretten levensgroot in zyn tyd gefchildert
,
diehy

konftig en kragtig naar de Konft uitgevoert heeft.

Geen van de minfle is zyn Vaders pourtret , die

een Goutfmit in zyn tyd was. Het hangt by zyn
Neef Gerbrand vanden Eekhout : maar meeft

heeft hy toegeleit op het fchilderen van Hiftorien.

Ik heb verfcheiden Konftflukken van hem , en

onder deze een gezien, verbeeldende Chriflus,

zittende in den Tempel , onder de Hebreeufe lee-

raren , in welker wezenstrekken de yver in 't on-

derwyzen , en de verwondering over de antwoor-

den van den Heere Chriflus, zoo natuurlyk ver-

beeld was , dat men fcheen te zien wat zy tegens

malkander wilden zeggen. Een waarneming daar

Rembrant zig inzonderheid door vermaart gemaakt
heeft : zoo dat men Eekhout onder de beften van
zyne Leerlingen met reden flellen mag.
Onder zyne voornaamfle Konflflukken word

geteld een Tafereel, verbeeldende Jefus in de ar-

men
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men van Simeon
,
by den Heer Jakob Hinloopen

,

daar de Dichter Jan Vos dit byfchrifc op ge-

maakt heeft.

Maria komt haar Kind , haar God , ten offer dragen.

Zoo word het Tempelregt van d'oude wet volbragt.

Wie dat de wet voldoet zal God in alls behagen.

Nu zietmen daar alï d'aard zoo lang naar heeft

gewagt,

't Verlangen naar een ding fchynt alles te verlangen.

Zoo was 't met Simondien wy vol vreugt zienftaan.

Wie 't al omvangen heeft word hier van he?n o?nvangen.

Wat God zyn volk belooft word op zyn tyd voldaan,

d'Onfeilbre waarheid komt al fchyntze lang te wagten,
Hy heeft Gods Zoon in d'arm ; den Geeft van God in

't hert.

Is *t wonder ? neen : hy heeft God zelfin zyn gedagten.

't Vernuft is heilig dat van God bezeten werd.

Nu dat hy V keven ziet , wil hy het leeven derven,

't Onfierflyk leeven krygt de menfch door deugdzaam

Jierven,

Hy ftierf nog ongetrouwt zynde in 't jaar 1(574.

op den 22 van Herfflmaand, Wy hebben zyn
Beeltenis geplaatft by zyne Konftgenooten in de
Plaat E. I.

JORIS VAN SON, geboren te Antwerpen in
denjare 1622. was een konftig fruit en bloem-
fchilder. Dat Korn. de Bie Hof gaf van te zeggen

:

Wanneer 'tgeboomt fiaat dorden vrugte en bladeloos;

Dan pronkt nog zyn Tafreel met Rofe en Abrikoos^

en dat hy dezelve natuurlyk door zyn Konftpen-
ceelwift te verbeelden, beduid hy met te zeggen,

G 3 Da^.
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Dat de zelve fnagtig zyn , om het oog der. zwangere

Vrouwen te bekoren , en tot lufl op te wekken.

Hier by treed EMANUEL MURANT,
geboren tot Amflerdam in 't zelve jaar, op den
22 van Wintermaand ten Toneel. Zyn geneigt^

heid viel op het verbeelden van Hollandfche Dorp-
en Landgezigten , en wel inzonderheid op het

verbeelden van bouwvallige boere keeten , en huis-

jes , welke hy zoodanig uitvoerig verbeeld heeft

,

dat men deileenen van 't muurwerk konde tellen

;

waar uit wel af te metenis, dat hy geen groot ge-

tal van Schilderyen in de waereld gebragt heeft

;

aangezien dusdanige wyze van fchilderen veel

tyd met zig fleept. Zyn Broeder David Mu^
rant, tot Amflerdam, bezit wel het meefle getal

van zyné konffcwerken die hier te land zyn, wyl

hy veele jaren in Vrankryk en elders gereifl heeft.

Inzonderheid was zyn Konft in Vriesland gewild

:

daar hy met 'er woon naar toetrok. Dog hy is te

Leeuwaarden in 't jaar 1700 geflorven. Hy was
een Leerling van Fhilip Wouwerman.

Thans verfchynen op onzen Schouburgh WAL-
LERANT, JAN, BERNARD, JAQUES,
enANDREAS VAILLANT.
WALLERANT VAILLANT, ge-

boren tot Ryflel in 't jaar 1623, ^^^^^^ fchiU

derkonft geleerd tot Antwerpen
,
by Erafnu Quel-

limis , en kwam door ongemeenen yver tot de zel-

ve zoo ver , dat hy geroemt werd voor een braaf

pourtret fchilder en konf^ig teekenaar met Crajon ;

dog hy leerde dit aan zyn Broeder Bernard ,

nadien hy genoeg te doen had met fchilderen op

doek en paneel.

. Als Leopoldus te Frankfort tot Keizer ge^

kroont werd, trok hy daar toe, en vontgele^
gentv
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gentheid om de Beeltenis des Keizers, nevens ver-

fcheiden Ambafladeurs , en Princen van 't Duitfche

Ryk , welke by de krooning tegenwoordig waren

,

te fchilderen, daar hy veel roem en geld door

won. Zyn beeltenis flaat in de Plaat E. 2.

Van daar nam hem de Marfchalk Grammont
onder belofte dat hy hem den Koning zoude doen

fchilderen , mee naar Vrankryk , dat ook gefchie-

de, en om dat het fluk den Koning zoo wel be-

viel, fchilderde hy ook la Reine Mere ^ den Her-

tog van Orleans , en alle voorname Heeren van 't

Hof; by bleef daar vier agtereenvolgende jaren

;

waar na hy zig tot Amflerdam neerzette , daar hy

een groote meenigce pourtretten gemaakt heeft ,

daar men 'er niet zelden nog van ziet , die kon-

ftig gefchildert zyn.

Hy was ook een groot yveraar in 't voortzetten

en verbeteren van de Schraapkonfl, of Swarte-

konfl, die hy van Prins Robbert
,
groot Admiraal

Van Engeland: die het zelve uitgevonden heeft,

geleerd had, onder belofte van het zelve aan nie-

mant anders voort teleeren, gelyk hy ook getrou-

welyk na kwam: maar alzoo hem het gronden
dier kopere platen te laflig viel , nu aan zeker arm
eerlyk man veel goed deed, als ook des zelfs Zoon
uit medelyden tot zyn knegt gebruikte, onder-

wees hy deze oude man , hoe de kopere platen te

bewerken. De Zoon dit bemerkende dwong den
oude man door bedreigingen dat hyvan hem wil-

de wegloopen , indien hy hem zulks niet open-
baarde, en liet zien , het geen den goede man
( hoe noode ) eindelyk deed. Zoo ras de Zoon de
gereedfchappen gezien en een begrip van de be-

handelinge dier nieuwe Konfl had , bediende hy
^ig tot zyn bederf daar van ; want hy veilde deze

G 4 Konft
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Kontl: aan elk een voor geld , daar veelen lang na
gedoeld hadden. Maar alzoo die knaap niet gewoon
was veel zilvermunt te handelen , verviel hy tot

dronkenfchap
,

verwkifling , en eindelyk tot de
uiterfle armoede, en maakte dat die Konft, daar

yder zoo gretig naar was, nu de zelve gemeen
werd , weinig geagt wierd. En dus gaat het om-
trent alle zaken. Men heeft meerder agting voor

de zelve, terwyl men die begeert, dan wanneer
men dezelve verkregen heeft. Dit doet my den-

ken aan de fpreuk van Koningin Elizabeth. Deze
van wie gezeit werd: Dat de maagdom de aller*

twyffelbaarffe was van alle hare boedanigheden ^zeïde

eens aardig tegen den Hertog van Alen^on , in

wien zy de verbeelding van met haar te trouwen,

door hem tot de voorbereidzelen daar van toe te

laten, niet weinig had gevoed: De dingen waar
na 7nen de grootfte begeerte heeft , verminderen van

waarde , wanneer men de zelve verkrygt.

JAN VAILLANT, die van zyn broeder ^Ta/-

krant ^ welke in den jare 1677 tot Amflerdam
overleed, de fchilderkonfl: geleerd had, reisdenaar

Frankfort, daar hykwam te trouwen, waardoor
hy gelegentheid kreeg om koophandel te dryven

,

en verliet dus de oefFening van 't penceel.

BERNARD VAILLANT, die vanzynbroe-
der JVallerant altyd op zyn reis verzeldwas, word
inzonderheid geroemt om zyn konflig en kragtig

Craijoneren. Hy begaf zig met 'er woon tot Rot-
terdam

,
dog is heel onverwagt , tot Leiden

zynde, gefhorven. Hy was een man die godvrug-

tig leefde
,
gelyk ook van IVallerant getuigt word,

en diende te Rotterdam voor Diakon van de

Walfche Kerk,
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JAQUES VAILLANT , die ook de Konft

van zyn oudflen broeder geleerd had , vorderde

door yver zoo veer in 't fchilderen van Hiftorien.dat

de Ënvojé van Brandenburg, ziende eenige van zyne
penceelwerken , hem mee lokte naar Berlyn , daar

hy fchilder van den Keurvorfh werd , die groot

genoegen had in zyn Perfoon en Konft. Hy werd
van den Keurvorft gezonden naar 't Keizerlyke hof,

om des Keizers beeltenis te malen, die hem een

goude Medaije met een keten tot een gefchenk

gaf. Weder te rug gekomen tot Berlyn , is hy
geftorven , en liet van wegen zyn hups gedrag en

Konft , veel roem na.

Ik had byna vergeten te melden , dat hy door

zynen reisluft gefpoort , twee jaren zoo te Rome,
als andere Steden van Italien , om de Konftwer-

ken der ouden berugt , in hetoefFenen zyner Konft

heeft doorgebragt : en dat de Bent hem den Leeu-

ffy^ gedoopt had. Zyn beeltenis ftaat in de Plaat E. 3.

ANDREAS DE JONGSTE, na dat hy mede
door zyn oudften Broeder in de Teekenkonft on-

derwezen was ,
kreeg geneigtheid tot het leeren

der Graveerkonft , tot welken einde hy zig twee
jaren tot Parys by een voornaam meefter in die

Konft onderwyzen liet. Van daar is hy gereift

naar Berlyn, om zyn broeder Jaques te be-

zoeken, en ftierf daar in 't prilfte van zynLente-
leeven.

De brave penfchryver de Bruin , tot Amfterdam,
heeft ten huisvrouw de zufter van dezen Konftfchil-

ders.

Nu volgt JAKOB VANDER DOES, geboren

tot Amfterdam 1623 den 4 van Lentemaand.

G 5 Zyn
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Zyn Vader was geheimfchryver van de AJJuran*

tie- Kamer ^ en zyn grootvader Geheimfchryver
van de vermaarde koopflad Amflerdam. Zyn
Vader, die een eenige Zoon was, en waar mee het

ging als het fpreekwoord zeit, mal Moertje mal

Kindje y nam naderhand weinig agt op zyn flaat,

en ging door onbedagtzame Borgfpreking te

gronde. Deze vroeg geflorven werd beflooten j

dat men onzen J a k o b de Konfl van Schilderen

( daar hy van Natuur toe geneigt was ) zou laten

leeren om zyn koft daar mede te winnen , by M-
colaas Mojaart, En na dat hy eenige jaren by
den zeiven geweeft had , en byna op eigen wie-

ken dryven konde, ging hy met zyn 21. jaar naar

Vrankryk , en voort te voet met gezelfchap naar

Italien. Te Rome gekomen ontmoette hy ftraks

verfcheide Schilders die hyin Holland gekent had,

welke hem met veel liefde verwelkomden , en naar

den naaften drinkwinkel wilden flepen , dat hem
verlegen maakte ; aangezien zyn beurs ledig was

,

waarom hy 't weigerde. Zyne kenniffendien dit

doen vremt voorkwam drongen hem al fchoor-

voetende ter Herberg in, wanneer eindelyk het

harde woord, dat hy geen geld had en voorne-

mens was foldaat te worden , daar uitquam , daar

wel hartelyk om gelachen wierd van de Hollanders

,

die gewoon zyn hunne Landslieden niet in verle-

gentheid te laten. Dus fpraken zy hem moed in 't

hart, verzogten hem luftig te willen wezen,
maakten hem dien zeiven avond Bentvogel , en
noemden hem ; om dat hy gezegt had foldaat te

willen worden , en omdathy kortvanPerfoon was
( dewyl men gewoon is de kortften tot Tromfla-
gers te gebruiken ) Tamboer, Verfcheiden jaren

bragt hy te Rome met yverig teekenen en Ichil-
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deren door , oefFenende zig naar de befle voorbeel-

den , inzonderheid van Bamboots, Dog hy maakte
geen grooten opgang : aangezien hy zig door zyn
wyzevan leven niet wifl: bemint temaken, zynde

doorgaans ftil, en droefgeeftig , het welk ont-

fproot uit naaryver dien hy had , wanneer hy zag dat

anderen hem in Konft voorby ftreefden , waarom
hy zig zeiven door 't Penceel zelden genoegen kon-

de geven , ook wel de konlloefFening , als het niet na
zyn zin uitviel, vervloekte. Weder in 'tVader*

land gekeert
( zyn Moeder onderwyl was tot Am-

fterdam geftorven ) zette hy zig ter neer in den
Haag met zyn zufter die het Huisbeftier waar-

nam tot dat hy kwam te trouwen met Margarite

Boorfers, daar hy veel geld meêbehuwlykte. De-
ze Margarite was ook zelf een liefhebfter van de
Schilderkonfl en oeffendezig in 't teekenen. Hy
kreeg by haar vier Zonen en een Dochter ,

waar nahy haar in 't jaar 1661 door't fterflot ver-

loor. Zulks hem zyn zufter doen weer te pas

kwam tot de opvoeding zyner Kinderen. Hy
maakte grooten rouw over zyn Vrouw , zoo om
dat hy haar minde, als om dat hy een jaarlyks in-

komen van 700 gulden lyfrenten met haar mifle.

Dit bragt hem eerfi: tot lufleloosheid , daar na tot

traagheid , zoo dat hy in vier agtereenvolgendeja*

ren geen een Penceelftreek op Paneel zette , ook
naderhand traaglyk aan 't Schilderen was te bren-

gen, en zoo hy 't al deed met luttel yver, waar-

om zyne Vrienden die hy tot Amfterdam hadde,

voorziende dat hy tot Armoede zoude geraken

,

hem het Sekretaris ampt te Sloten buiten Amfter-

dam bezorgden; 't geen hem den Schilderluft fcheen

op te wekken ; want hy daar een ftuk dat zeven

jaren onder de hand geweeft had , afmaakte , 't geen

de
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de berugte Konftminnares Juffrouw Oortmans
voor een goede fom gelds van hem kogt; want dit ge-

luk had hy , dat hy in zyn leven meer prys daar

voor bedongen heeft ,. als de zelve nu mogen gel-

den. Verfcheiden andere Hukken meer heeft hy in

dien tyd gemaakt, die den maker wel altyd zullen

roemen. Hy kwam ook andermaal te trouwen met
een Juffrouw daar hy veel geld mee had , en eenen

Zoon by won, die hy nog in korter tyd alsd*eer-

fte door de dood verloor. . Hy hield in dien tyd

kennis met den braven Konflfchilder Karei du Jar-

din ; dog zy waren altyd , wanneer zy over de Konfl

fpraken, met malkander in gefchil
; aangezien Karei

de heldere en hy de bruine wyze van fchilderen

voorfprak ;
egter altyd goede vrienden. Gelyk die

ook voor zyn flerftyd ( welke voorviel op den 17
van Slachtmaand 1673) opzigter over zyne nala-

tenfchap gemaakt werd. Hy liet na twee Zonen
en eene Dochter van zyn eerile , en een Zoon van
zyn tweede Vrouw, van welke Hy Simon al-

leen tot de Konfl opgekweekt heeft dien wy op
zyn jaarbeurt gedenken zullen.

Zyn Beeltenis gevolgt naar een Afteekening kan
men zien in de Plaat F. 2.

Wat zyne Konflwerken aanbelangt , die zyn
yder bekent , dus zeg ik alleen tot zyn roem , dat hy
de verkiezing van 't licht en bruin, en de Koppe-
ling der Dieren wonder wel verflaan heeft , en dat

niemant in 't fchilderen van Schaapjes , zoo inna-

tuurlyke teekening als wyze van fchilderen , hem
te boven gaat.

Na hem komt de brave Konflfchilder THEO«
DOOR HELIMBREKER. Hy werd in 't jaar

1 624 tot Haarlem geboren , maar heeft den meeflen

tyd van zyn leven in Italien gefleten , daar hy ook

ge-
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geflorven is in 't jaar 1694 oud zynde zeventig

jaren. De Romeinen hadden veel agting voor

zyn Penceelwerken , en fchatten de zelve in waar-

de nevens de Penceelkonfl: van Bamboots
,
daarzy

veel zweem van hebben ; en dit is de reden datmen
van de zelve zoo zelden iets in Holland ziet.

De Konftlievende Pieter Klok heeft thans een

fluk van hem 't geen hy gefchildert heeft in 't

jaar 168 1, 13 jaar voor zyn overlyden. Het ver-

beeld een Kloolter opdeltaliaanfche wyze gebouwt
en voor het zelve menigte van Vrouwe, Mans en

Kinder beelden
,
fommige daar onder verminkt

,

welke van Pelgrims gedient worden met warme
fpySjdiehun uit een groote Ketel, met een Potle-

pel, door een Franciscaner Klooflerbroeder word
toe gedeelt. Hy zelf was yverig in zyn Godsdienft,

en gaf veel weg aan den Armen.
Hier aan laten wy volgen zyn Stad- en jaarge-

noot de vermaarde Konftfchilder.

NIKOLAAS BERCHEM. Deze geflorven

in 't jaar 1683, als ons aan zyn begraafnisbriefje

gebleken is, toen ruim 60 jaren oud, wees ons het

ïpoor tot zyn geboortejaar 1624.

Van velen word gezeit dat zyn bynaam Berc-
HEM by deze gelegentheid zynen oorfpronk heeft

genomen. Hy al lang de Konfl geoefpent heb-

bende , en de Uchtentflralen van zyn Konftzon zig

al verfpreidende , wierd van zin een reis ter Zee te

doen , tot welken einde hy zig niet alleen had aan-

gegeven , maar was ook al aan boord gekomen.
Wanneer nu de m.onftering van 't Scheepsvolk
gedaan zou worden, werd hy van den Stuur-

man (die hem kende) gezien, welke tot hem zei-

de : Wat mlt ^y gaan beginnen ? 't ^j:aar jammer
daar gy een Jongman z^t 'i;an goede hoop, en reeds

zoc
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zoo veel Konjl bezit , dat de zelve hier door in harê

geboorte zoude fmoren. Hy ried hem vorders zyn

voornemen door veel reden af, en liet hem van 't

Volk in de Sloep die aan boord lag, weg flap-

pen , om van den Monftermeefler niet gezien te

worden ,
zeggende tegens het volk Berg- hem. Die

werd eerfl van de genen , die zulks willen , voor een

fpreekwoord gehouden , en naderhand in een toe-

naam verwiflelt, dien hy tot het einde van zyn le^

ven gehouden , en zig zeiven daar meê benoemt

heeft.

Anderen willen dat zulks by gelegentheid van

Brant is ontfproten , ter oorzake* dat'er geroepen

wierd ,
(hy toen nog een kind zynde ) Berg-hem.

Wat van beide nu de waarheid is , kan ik niet

zeggen. De vertellingen hebben my alleen aan-

leiding gegeven, om den toevaliigen oorfpronk

van zyn Naam te wyzen. Egter zou men uit het

een en andere konnen befluiten, dat hy zyn Ou-

ders vroeg verloren heeft, of dat op hem geen

naauwe toezigt is gehouden, om zyn welwezen

te bezorgen. l5og de Ridder en Konftfchilder Karei

de Moor heeft my verzekert dat die bynaam oor-

fpronk genomen heeft, by gelegentheid dat hy

het grof verkerft hebbende, zyn Vader die een

haaflig Man was, hem nahep tot in 't huis van

zyn Leermeefter J.vanGoijen^ dreigende hem den

kop in te flaan , waar op van Goijen tegen zyne

andere Leerlingen zeide : Berg-hem
,

terwyl hy

den Vader tegen hield, en in zyn oploopentheid

lluite.

Hy was de Zoon van Pieter Klaasze van

Haarlem , die eerfl VifTchen , naderhand kleene

flukjes fchilderde , daar doorgaans een tafeltje in

kwam met allerhande foorc van fuikerbanket, in

een
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een zilvere fchaal of porceleine fchotel enz, Be-

halven zyn Vader die een gemeen Schilder was
^

heeft onze B e r c h e m verïcheiden brave Mee-
fters tot zyn onderwyzers in de Kond gehad : als

^an van Goijen^ Klaas Mojaart ^ Pieter Franfze

Grebber, Jan JVils ^tn eindelyk zynen Neef Giov.

Babtift PFeeninx ; welke alle zig vereert gehouden
hebben , datze zulk een helder licht in de Kond
hebben ontftoken : gelyk hy ook weer heeft kon-

nen roemen op menigte van Leerlingen die door

Zyn onderwys tot groote meellers in de Konft
opgegroeit zyn*

Hy werd inzonderheid in opzigt van zyne leer--

wyze geroemt, als ook dat hy de jeugt byzonder

wift tot yver aan te fporen, waar toe hy in 't ge-

meen fpreuken en vaerjes aan de hand had , als

ook dit :

Nimmer moet g u zelf ^ Gezellen !

(Schoon in 'f leeren moeiten Jteekt^

En ger veeltyds 't hoofd mee breekt
;T wyj een ander leegloopt ) kwellen

,

Of het yvWen laten Jiaan :

Denk : ik zal weer loon ontfangen

Voor myn moeite , en roem erlangen
,

IVanneer d'andere beed'len gaan.

Daar benevens was hy minzaam , beleeft , en van
een onbefproken wandel : Ja een Man van uitfle-

kende naarftigheid : dit niettegenflaande kon zyn
lieve Huisvrouw de Dochter van den braven Land-
fchapfchilder Jan Wils, (wanneer hy in grooten
yver aan zyn werk ftil zat te arbeiden , en zy geen
geritfel van hem hoorde) fomtyds wel met den
ftok van een raagbol van onder tegen de zoldering

aan
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aan bonzen, om hem, zoo hy voor zyn Ezel

mogt in flaap gevallen wezen te wekken
,
ja zy

hield hem doorgaans zoodanig ontbloot van geld

,

dat hy ziende fomtyds fraaije printen te koop , waar

toe hy geneigt was , als zyn Vrouw geen goeden wil

had om 't hem te fchieten , het geld van zyne Dif-

cipelen daar toe leende ; en wanneer hy een ftuk

fchilderye verkogt , daar zy de neus niet over had,

dan zoo veel van de fom af kneep , om die fchult

buiten haar weten te betalen , om dus alle onluf-

ten voor te komen. Ik denk fchier datdiegoeje

Man het boekje wel mogt gelezen hebben , daar

Doudeins in zyn Haagfche Merkurius van den i

Nov. 1698 van meld, dat voor de tweedemaal

onder de pers was ; te weten : De Wcer-JVyzer

der Frouwen , zeer dienjiig voor de getrouwde Mans
die haar Engelen naar de oogen zien , om te we-

ten hoe hoofd flaat.

Hy was zoodanig geneigt tot konfligeteekenin-

gen van Italiaanfche en andere Meeflers , dat hy
niet ruften kon , voor en al eer hy bezitter daar van

was. Niet minder luft had hy tot printkonft,want

Jan Pieterze Somer heeft my verhaald , dat hy voor

een print van Rafael Orbyn , 60 Gulden dorft be-

deden. Dit was de Kindermoord met den Sparre-

boom. Waar door ook van zyn naargelaten pa-

pierkonft
,
(welke kort na zyn overlyden in't jaar

1683 tot Amfterdam verkogt werd), een brave

fom Geld gekomen is.

Hy wasbyzonder naarftig ,
gelyk wygezeit heb-

ben , daar by vaardig in 't fchilderen , en al 't geen

hy maakte was meeftentyd verkogt, eer hy \
gemaakt had. Juflus van Huifum^dïe in den ja-

re 166s by hem de Konft leerde, heeft my ge-

zegt,dat hy in dien tyd een lange wyl voor een Heer
fchil-
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fchiJderde die hem lo guldendaagsgaf , en dathy

van 's morgens vroeg tot 4 uuren naa den middag ge-

meenlyk voor den Ezel zat , en 't zelve met zoo veel

genoegen en vermaak deed, dat hy 'erfomwyl een

deuntje onder zong. Ook getuigen die hem heb-

ben zien fchilderen , dat hy fchilderde of hy 'er

mee fpeelde, 't geen ook aan de dartele penceel-

toetfen overal in zyne werken te zien is.

Daar en boven is te verwonderen, dat, daar

hy zig byna alles te fchilderen heeft ingelaten,

egter elk ding op zig zelve zoo goed in zyn foortis

dat het t' zamengevoegt zynde
,
bezwaarelyk is te

zeggen tot welk van 't zelve zyn penceel be-

kwaamfl was. Alleen heb ik opgemerkt dat

hy in zeker groot ftuk (daar Mattheus van den tol

geroepen word tot het Apollels ampt) totdedoo-

de Jachtdieren en Vogelen zig van Gio. Babüjia

Weeninx penceel heeft bedient. Dit fluk is jegen-

woordig in handen der erfgenamen van den Konft-

lievenden Heer Lamb. van Hairen te Dordrecht,

en is vol beelden woelig, en groots van ordonnantie

en gebouwen , als ook cierlyk door het bywerk
en verfchiet.

Maar boven al is te verwonderen , dat een Man
die zoo veele (lukken gefchildert heeft , zoo me-
nigvuldige veranderinge van fchikkingen en voor-

werpen (zoo dat geene naar elkander gelyken) heeft

weten te bedenken. De Borgermeefler vander
Hulk te Dordrecht liet hem een groot ftuk fchil-

deren, verbeeldende een bergagtigLandfchapmet
Offen

,
Koeyen

, Schapen , Beelden enz. 'tgeen als

nog by deszelfs Erfgenamen hangt , en voor een van
zyn befle penceelwerken gefchat word.Te gelyk be-

ftelde hy 'er een aan van Jan Both,belovende aan elk

800 gulden 5 en een prefent daar boven voor die zig

II. Deel. H beft
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beft gekweten had. Wanneer zy nu, die flukken

gedaan zynde , dezelve nevens malkander vertoon-

den : zeide hy, Elk van u heeft zyn vleit getoont ^ en

gafaan elk een gcfchenk. Dit is het regte middel

om den yver in de Konftenaars op te wekken :

maar raakt thans buiten gebruik.

Hy is in 't jaar 1683 ^^^^ van Sprokkel-

maand geftorven , en op den 23 begraven in de

Weder Kerk te Haarlem.

'T zal niet onvoeglyk wezen dat wyzynen bra-

ven tydgenoot JAN BOTH, die met hem op
eenen tyd om prys in 't loopperk der Konfl om
de eerlaurier gedraaft heeft , met zyn Broeder

ANDRIES agter hem ten Toneel brengen.

JAN en ANDRIES BOTH geboren te

Utrecht, (in wat jaar weet ik niet) hadden
de beginfelen van de Kon ft eerft by hunnen Va-
der , (die een Glasfchryver was) en daar na by
Abr. Bloemaart gQ\QQïd. Z}' rro^te (zeitSandrart)

te zamen eerft naar Frankryk ^ en van daar naar

Rome , en namen hun tyd naarfiig in agt. Jan zet-

te z'ig tot het fchilderen van landjehappen , en bootjie

daar in den aart van Glaude Loreine na , 't geen

hem wel gelukte : want zyne agting groeide aan , en

die van Glaude nam af, doordien hy wel fraatje
Landfchappen maakte ^ maar flegte Beeldjes, en

Beeften , daar ondertuffchen Jan zig bediende van

zyn Broeder, die een braaf Beeld- en Beeftenfchil-

der was, en de handelinge van Bamboots zig had

aangewent, Zy waren zonderling vaardig in 't

fchilderen, waar van daan men hunne ftukken by

menigte zoo te Romen als te Venetien (daar zy ook
een langen tyd gewoont hebben) by KonjiminnaarSy
en Konjihandelaars zag : want de zelve ras gefchil-
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derty en ras verkogt waren. De meelle die men
ziet zyn groote (tukken , en vele der zelve verbeel-

den door de boomen , boven het gebergte d'op-

gaande zon , flralendeover de velden ,die natuur-

lyk fchynen met morgendaau overfpreit te wezen

,

wordende alles wat in afftant leit door fchemeringe

ontdekt. Duidelyk zyn de verdeelingen van den
dag aan de verfchillige temperinge der Verwen,
in de zelve te befpeuren. Men ziet den morgenftond,

de Velden met een blaau floers overkleeden : de kla-

ren middag de voorwerpen duidelyk ontdekken

;

en den xAvondflond door zynen fafFeraanverwigeh

gloed groene Velden , Boomen , en Gronden
taanen.

'K heb eenige jaren geleden een wonderfchoon
en konftig gefchildert ftuk van hem gezien by den
Konfbminner de Jode ^ toenmaals L)rofl: van
Haagfe Hof, 't geen, om dat het by al zyn werk
uitilak in helderheid, zuiverheid

,
uitvoerigheid

,

en natuurlykheid
,

genoemt werd het Tefla-

ment van B o t h : dat zeggen wil , het ftuk dat

hy tot een ilaal van zyn Konft, en om zyn roem
op te houden, naargelaaten heeft. Dit ftuk was
ruim 6 voeten groot in de hoogte, en in hetzelve

verbeeld de Fabel van Argus en Merkuur, die

redelyk groot, braaf gefchildert, en geteekent

waren. Voorts was het gantfchelandfchap,gelyk

ik gezeit heb helder , en 't groen natuurlyk fris

van koleur,nogte zoo gebraden ofgetaant alsmen
veeltyds van hem ziet.

Zy hebben velejaren te famen in Italië gewoont,
leefden in min , en deden malkander in 't fchil-

deren veel dienfl , en zouden zekerlyk langer
,

daar gebleven hebben, zoo niet de dood een

fcheiding tuffchen hen beiden gemaakt had , tot

H 2 fmart
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fmart voor de Konfhgodes, daar dit vaers opzin-

fpeelc

:

De Konjigodes hadJiraks haar treurkleed aangetogen :

En dekte met een floers haar nat bekreten oogen ,

Als haar de droeve maar merd door 't gerugt gehragt

Dat ook de Dood de ^ Botb. gevelt had onverwagt.

Jan Bot H deFenix der Landfchapfchilders van
zyn tyd, om ruft te zoeken, en de gedagtenis

van het land te ontvlugten , of t'ontvlieden , 't geen
zyn broeder Andries verfmoort hield , als de dood
hem flil bekropen en den draad zyns levens had
afgeknipt op 't jaar 1650, trok naar zyn Vader-
land en geboorteflad , daar hy voor zyn Konfl
wel betaald werd , en veelte doen had. Maarhy
Jeefde niet lang na dien tyd : want

Gelyk een Tortelduif 't verlies
,

Van haar gepaarden jleeds betreurt

:

Zoo treurde J a n 00^ om A n d r i e s

Zyn broeder , van hem afgefcheurt ,

Door droevig fterflot ^ dat zig niet

Bekreunt het klagen^ of verdriet.

Wat toeval oorzaak heeft gegeven tot het ver-

ongelukken van A N D R I E s zal ik llraks melden.

Sandrart zeit : Dat hy van 't gezelfchap afge-

dwaalt^ in den nagt verdronk. En de Schryver

van 't Boekje Abrege de la Vie despeintres, zeit:

Henrik was de Landfchilder , en verdronk
, of ver-

fmoorde. lequel étant a Venife &f fe retirant chez lui

de nuit tomba dans un Canal, Fol. 429. Wie
heeft ooit van Henrik Botb gehoort ? En by ge-

yolge kan de Lezer zien wat ftaat 'er kan ge-

* Andries. maakt
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maakt worden op Schryvers die buitens lands wo-
nende geen gelegentheid hebben om de zaken te

onderzoeken : 't geen ook een van de reden ge-

weefl is , waarom ik my niet heb willen inlaten

tot het befchryven der Italiaanfe en Franfe Konfl-

fchilders, of buiten myn kreits (uitgezondert in

eenige buitenweidinge) begeven , maar binnen de

zelve ben gebleven, daar de gedagteniflen der

overledenen nog niet geheel lütgewifl: zyn , en waar
van men uit het nagellagt berigt ontfangen kan.

Daar men anderfints gewoon is, van dingen die

lang geleden, en veer af gefchied zyn, elkander

(als het fpreekwoord zeit) Knollen voor Citroenen in

de mijl te floppen.

- Gelyk wy, zoo wy Du Filé in de voorgaande
levensbefchryving gevolgt hadden , eenen groven
misflag zouden begaan hebben , wanneer wy van
geen zekerder berigten voorzien waren geweefl

:

't welk ons zedert agterdenken gegeven heeft , en
befluit doen nemen geen Haat te maken op bui-

tenlandfe Schryvers ; zoo is het ons egter in- het

begin van ons eerfLe Boekdeel gebeurt , daar nu
niet anders op is te vinden , als het zelve te rekla-

meren of te herroepen.

Wy hebben in ons eerlle Deel pag. 137 van
JOHAN TORRENTIUS, volgens de befchry-

ving van Du Pilé gezeit : Dat hy door lajl van 't

gerecht tot Amjlerdam merd in hcgtenis gebragt ^

daar men Haarlem voorleden moet. Gelyk ook
Sandrart doet. En op pag. 138. Hyfiierf onder

pynigen , dat Flor, Ie Comte fchynt te beveiligen

met te zeggen : dat hy door fchrikkelyke pynen
geftorven is, 't geen my des te meer geruflheid

gaf, dat die zaak naar waarheid geboekt was. Maar
als my de befchryving der Stad Haarlem door

H 3 Theod.

\
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Theod. Schrevelius in de hand kwam , en ik die

doorbladerde ontdekte ik haafh den beganen mis-

dag. De meefte omllandiglieden lopen op eenen

weg uit, maar in twee der zeiver heb ik door

naarvolging misgetaft , dat de Lezer haaft ontdek-

ken zal, ais hy dit ondergaande leeft. Dit zyit

des Schryvers eigen woorden j

Joh. Torrentius is onder de KonflJchiJders

geen van de minjie geweejl , maar was in Jchilde-

ren van naakte Vrouwtjes
,

op allerhande geile wyze
,

als openbare Hoeren geivoon zyn
,
de tweed-e Apelles,

Hy kwam van Amjierdam tot Haarlem wonen in

een huis van den ouden Coltermans
^ wifi ztg byzon^

der door zyn fliiweele tong in de gunjt der braaf-

fte Borgers in te dringen , was allemans vrient , maar
inzonderheid wifi hy de Vrouwtjes zoo wonderbaar-

lyk te vleyen en te believen , dat hy 'er vele aan zyn

huis lokte , zelf in v^eerwil van hare Mannen. Hy
hield zig opfiraat gaande heelfiatelyk ,

altyd in zzvart

Fulp gekleed , en groette yder een met een minlyk en

zedig wezen y zulks yder het oog op hem bad: maar

binnenshuis maakte hy dagelyks goedfier als een Epi-

curifi met drinken, eeten^ en andere wellufien, en

geloofde aan Hemel nog Hel , met een woord, hy was
onder fchyn van een vroomaart een verleider van de

jeugt , een bederf voor de Vroimen ; een bedrieger

vant Folk, en een verkwifter van zyn eigen en ande-

rer luiden geld.

Dit brak eindelyk uit , zoo dat vele Borgers , daar

de vreeze Gods by huisvefie ^ zig daar aan erger-

den, die godvergete wyze van leven verfoeiden, en

uitkreten hem niet waardig te wezen dat hy een be-

woonder hunner Stad was.

Dit ter ooren gekomen van de Magiftraat dier

Stad
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Stad hebben zy amptshalven

,
op dat het gemeene beji

geenfchade daar door leed ^ dit monfter in de gevangenis

doen brengen ^ en naaernftig nazoek van zyn verfoeily-

ke wyzevanfchilderen
,
gedrag en redenvoeringen , hem

daar op ondervraagt , en wanneer hy niets van 'i

geen waar mede hy betigt werd^ wilde bekennen
y

hem op de pynbank gehragt
,
dog hy ftond de pyn ftyf-

koppig door zonder cenige bekentenis , wanneer zy

hem in 't Tngthuis banden voor 20 jaren. Dit

was in 't jaar 1630 op den 25 van Hooi?naand,

Als hy daar een geruimen tyd gezeten had , is hy

daar uit verloji door voorj'praak van groote luiden ,

onder welke ook was de Jlmbajfadeur van Engeland

met welken hy overfcheepten ^ en zig een tyd lang

in Engeland onthield^ tot dat hy tot Amjlerdam

kwam woonen , daar hy ook geftorven is.

Zoo dan de Schilderjeugt naar goeden raad lui-

fteren wil , zoo moet zy in fleê van dusdanige

walgelyke voorwerpen te verbeelden tot iiare

fchande , veel liever tot roem door haren konft-

penceel zedefpiegels vertoonen.

Deze leerles is niet nieuw , maar een grage maag
luft ook wel verwarmde fpyze , inzonderheid als

die door een verfche faus verfrifl word.

'T is niet voegelyk dat men geheime fchande-

lykheid
,
geile

,
walghelyke en vuile bedryven , die

in den duifter, of uit eigen fchaamte agter de
gordynen gepleegt worden , bloot vertoond.

De Schilderkonft , en Digtkonft zyn gezuf-

ters , en beide door de kuifche Parnasnimfen op-

gekweekt , welker eer door zulks te doen te kort

gedaan word. Wat meenje is de rede dat het

ipel van Jofeph van velen van den Schouburgh word
afgeweert?

H 4
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* A. Fels zal het zeggen :

Zoo gy 'üüilt weten , hoe men 'f kwaad
Van eene geilen gloed , verdartelt , eu verwildert ,

Met wiilpfche woorden^ en verbeeld omhelzen JchiU

dert ;

Hoor Jemf)fars redenen tot Jozeph eens , en let

Op haar gebaarden , en den toeftel by het bed.

Die ritje tokkeling moog' Jozephs bette dooven
;

Maar 'k durf dat wonder van den kyker niet gelooven.

En wac lager daar hy van andere fpelenfpreekt:

^Tis wel te vreezen ^ dat zulk lieven
, lonken, lachen,

Zoo lodderlyk, en los malkandWe om lusjes prachen.

De jeugd in brand zet , en alzoo van 't Schuuwtooncel

Den dwaalweg regelregt doet in/laan naar 'r bordeel.

Met nog meerder reden hebben de Vaders van

de eerfte Chriflen Kerk de SchoQtooneelen ge-

doemt;

Dewylgeen Schoufpel ooit vertoond wierdy of 't was in

Geftelt ter eere van een dartele Godin
;

Of dronken God op hunn verdoemlyke offerfeejlen ;

Daar al die wilden , als onredelyke beejten
,

In volle vryigheid hunn wellujl pleegden met

Gehuurde Vrouwen op het wullepfch feejtbanket.

Tot welk een einde (o fchrik) die ligtekoojen zaten

In 't fpel op 't voortooneely om geil, en uitgelaten

Hunn waar te veilen , en te venten na hetfpel.

'T was dan ook billik dat de Magiffcraat van
Haarlem dat ergerlyk voorwerp, daar wy even

van
* Gebruik en Misbruik des Toneels , pag. ii. 23.
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van gefproken hebben , dat door zyne levenswyze

en Konll niet als ontugt werkte, als een onnut

lit van de borgerh ke gemeenlchap affneed. Behal-

ven dat ook de eedele Konll door zulke ergerlyke

vertoonfelen meer veragting word aangedaan.

Zeker niemant
, by wien de rede huisveft , en de

Godvrugt inwoont, is 'er of hy zal een afkeer van
zulks iiebben. En zoo het beuren mogt dat het

van fommigcn geprezen word, zulk pryzen geeft

niet anders als den bedorven aart vandiehetpryft

te kennen. Van Parrafiuswas 'er te Rome een

fchandelyk Tafereel van Meleager en Atalanta,

maar werd het daarom van elk geprezen? gewis
niet. Myn Meefter Sam. van l loog ftraten zeit

,

ik fchame my 't zelve te befchryven. Meteen woord:
zulke vertoonfelen , 't zy die op 't Toneel , of in

fchildery verbeeld worden
,
zyn krabbers , daar de

wortel van 't zondekruid meé boven gefchofFelc

word ; waarom ook gemelde Hoogdraten in zyn
vyfde Boek van Inleiding tot de Hooge Schok
der Schilderkonft, p. 176. Thalia zeit: Wagt u dan
0 eedele gceftcn , mn de fchandelyke onkuisheden van
Tiberius in V Eiland Kaprecn in irjoe Tafcreelen te

vertoonen. Laat ook den oudvader Noc niet fchaam-
teloos naakt leggen , daar Seni en Japhet. hunne aan-

zigtcn van afkceren. Want die tot zulke fchande-

lykhedcn geneigt zyn^ verdienen den vloek zoo wel
als Cham,

My gedenkt ook nog, als ik by hem woonde
om de Konfl: te leeren, dat toen de Minnebrieven
van Nazo door A. Valentyn vertaald, waren in druk
gekomen , en ik uit leeslull, die ter leen

verzogt, maar tot antwoord kreeg. Zulks is

niet dien/tig ; den Dichter is 'er om gebannen ge-weeft in

fontus , en de Vertaalder behoorde daarom voor

H 5 altyd
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altyd in 't RaJ'phms verbannen te worden , om dat

'er dingen in zyn die nutter waren verzwegen
, of

verduiftert , dan ontdekt , en over zulks die nooit ge-

weten , nooit ter proef zouden zyn gefield geweeft ,

- tot bederf van de wulpfe en lojje jeugt.

Eindeiyk mag de Schilderjeugt dusdanig erger-

lyk wulluftig leven als J o h. T o r r e n t i u s ge-

leic heeft, zigten fpiegel van affchrik voordellen ;

want zulks zyn Sireenenzangen die het jeugdig

hart vleijen en ftreelen tot hun bederf : waarom
ook de zedefchryver Seneka het oog op dierge-

lyks hebbende zeit : Verdryf voornamelyk de weU
ïuften^ draag een doodelyken haat tegen de zelve

\

want zy zyn van dien aart, als die d'Eglptenaars

Philetas, dat is , Kussers noemden , die

omhelsden om te verworgen,

Theodoor Schrevelius gedenk in zyn Boek van
Haarlems oorfpronk aan verfcheiden Konflfchilders

en Schilderellèn , welke in zyn tyd in bloei waren

;

Als PiETER GREBBER,de Zoon van Frans
Pieterze Grebber , van wien van Mander meld in

zyn boek op pag. 213. en Gerard Sprong
deZoon vanKorn. Engelze, aan wien van Mander
gedenkt op pag. 107. B. beide deze Zonen hebben
hunne Vader in de Konfl overtroffen.

PiETER Grebber, die behalven zyn Va-
der ook Hend. Goltzius tot onderwyzer gehad
heeft, is een braaf beeld- , en pourtretfchilder

geweeft. Tot Haarlem waren'er in dien tyd nog ver-

fcheiden ftukken van te zien , van welke wel 't voor-

naamfte was Jubalinus , tot lofvan de Muzyk , ge-

maakt voor den Borgermeefter Gu 1dewagen, die

een beminnaar van de zang-, en fpeelkonft was.

Onze PiETER Grebber had ook een Suf-

ter Maria Grebber genaamt, die met veel

roem
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roem de Konfl hanteerde ; ook in de Bouw- en
Doorzigtkunde bedreven was.

G E R A R D Sprong, die ?net een lugtigen jfprong

(zeit de Schryver) in de Konft te doen, zyn Fader

veer voor by is y heeft verjcheiden Corporaaljchap-

pen van Schutters in zyn tyd gefchildert , als nog

in de Doelen te zien , die de Konft van hun 7naker

pryzen.

De Schryver meld ook op pag. 383. van eenen

Hendrik Pot, die by alle om zyn Konft en
minzaamheid bemint was. Hy heeft in zyn tyd de

eer gehad dat hy den Brittannifchen Koning met
zyne gemahn naar 't leven gefchildert heeft , nevens

verfcheiden Grootenvan dat Ryk. Op*t Princen

Plof te Haarlem hangt van hem een groot konfl-

ftuk, verbeeldende den l'numfwagen van Prms
Willem van Oranje, en op de Schutters Do^le
een Korporaalfchap : maar 't waardigfte dat in

dien tyd van zyn penceeikonfl: was te zien , was
een Tafereel waar in Judith en Holofernes afge-

beeld fhonden , hier in had de Meefher (zeit de

Schryver) zyn uiterile vermogen getoont, en 't was
in 't Kabinet van den Heer Hofman te zien.

Vorders word ook van eenen Kor ne lis
WiERiNGEN gefproken. Deze was een knaap
die lang ter Zee gevaren had , dus kundig van al

den toeflel die tot een Schip behoort, ook van de wy-
ze hoe de zeilen befliert worden. Dit was hem
een groot behulp , v/anneer hy de Zeevaart vaar wel
gezegt hebbende, ftil zig in de aftekening van de zel-

ve bezig hield. Gelyk hy ook door byzondere konfl:-

drift zoo veer daar in gevordert was , dat hy in 't

fchilderen van Zeeën Schepen Pïendrik Vroom , in

Konil heel na by kwam. In deze verkiezing van
fchilderen was 'er ook een Korn. Verbeek

en
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en Joh. God ER IS. En onder de Landfchap-
fchilders roemt onze Schryver Kornelis Vroom ,

den Zoon van Hendrik Vroom
, Joh. Jakobsz.

die lange jaren in Italië was geweeft, Nicol.
Zuyker,Ger. Bleyker, Salom.
RusTDAEL, Reyer, enz.

Zoo gy een Schilder zoekt (zeit onze Schryver)
van allerhande vrugten , hier hebt gy F l o r i s van
D Y K , die met zyn Konftpenceel de belufte vrouwen ,

ja 't gevogelt zou konnen lokken , en verfchalken , en

in die zelve konji Willem He da.
Hy meld ook van eenen R o e l a N t van Laar,

den broeder van P i e t e r , die hy noemt Broeders

van een bed , te Haarlem gewonnen en geboren , en

van Kindsbeen af in de Schilderkonjl geoeffent. Zy
hadden beide eene wyze van Schilderen, en hebben

eenige jaren te zamen in Italië gewoont, Roelant de

oudjte zynde , is in 't bloeijenfi van zyn leven te Ge-

nua gefiorven, Pieter is weder f huis gekomen , en

heeft zig een wyl tot Haarlem onthouden , maar kon-

de Italië niet vergeten, dat altyd een voefter is ge-

weeft van doorlugtige geeften ; derhalven werd hy

voornemens die reis op nieuws aan te vangen. Hy
heeft dan van zyn vrienden affcheid genomen , dat zy

nimmer zoude op zulk een wys weten waar hy verva*

ren was , dat ook Empedocles voor had, zeit onze Schry-

ver/t geen niet duifier te kennen geeft dat de Schry-

ver van zyn llegten uitgang wel geweten heeft,

maar dit onder bet zeldfaam koppig voornemen be-

dekt.

Onder de Glasfchilders van dien tyd roemt hy
Pet. Holstein, en Joh. Boe c horst, die

de Triumf van Damiaten in de glazen op de

groote Zaal der Vroedfchap van Haarlem ge-

fchildert heeft, daar S. Ampfing een langdradig

rym op gemaakt heeft, 't geen dus begint; Jls
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Jh Keizer Frederik voor eenig hondert jaren

Een groot en rnagtig heyr te zamen deed vergaren
,

Op 't ongeloovig Folk , den Turk en Zaraceen,

Rukt Floris, Hollands Graaf ook al zyn magt by een^

Met JVillem zynen Zoon
,
byzonder uitgelezen

Van onze Borgery , en wat hier puik mogt wezen ,

De bloem van onze jeugt. Dus zyn zy 't zeil gegaan

En doen in PaleJ'tyne , eene open haven aan.

Zy zetten voet op 'tland ^ en hebben fteên met hoopen

En fterkten, met geweld en ftormen afgeloopen,

ÏVat lelt 'er menig Turk en Zaraceen in 't zant

Gevelt , en om gebragt , door Haarlems heldenhant ?

En daar nu 't moedig heyr vaft alles had verkregen

Naarzvens in't Heylig land^ door Godes ryken zegen ^

Begeeft het zilg te fcheepy en dryft met zyne vloot ^

Daar Damiaten leit aan Zee in Nilus fchoot.

Die meer van dit oud Haarlems heldenbedryf

beluft is te weten
,
vervolge dit rym 't geen ge-

plaatftis, agter de befchryving van Haarlem door
Schrevelius.

Wy hebben uit bevindingen opgemerkt, dat ver-

fcheiden van de grootfte Lichten in de Konfl door

toevallen en anderzins
,

ontydig zyn uitgebluft.

Voorbeelden tot beftempehng van myn gezegde
zal de Lezer , om hier geen lyft daar van cp te

maken , op hunne plaats ontmoeten , waar onder

PAULUS POTTER, geboren te Enkhuizen,
in 't jaar 1625 geen van de minfte te agten is.

Hy is gefproten van overgrootmoeders kant uit

het oud Adelyk geflagt en Huis van Egmont5aIs
my by gefchriften gebleken is,

Zyn Grootvader Pieter Simonfz Potten , Pen-

ning-
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ningmeefter of Geheimfchryver van de Hoogeen
Lage Swaluvve , was getrouwe met de Dochter van
Paulus Bertius, Penfjonansof Loontrekkent Raads-

heer van Enkhuizen , die ten vrouw had Freekt-

gen Semeins , wier moeder van Katarina van Eg-
mont, egte Dochter van dat Stamhuis.

Pieter Simonze Potter, heeft byzyn Huisvrouw
geteelt een Zoon Pieter Potter genaamt,
die toc Enkhuizen de fchilderkonftoeffende. Deze
kwam te trouwen tot Enkhuizen , en uit dat hu-

welyk ontfprooten tweeZoonen , Pieter en Paulus,

als mede een Dochter Maria Potter.

Pieter Potter, vader van gemelde kinderen,

veranderende van plaats, kwam tot Amfterdam
wonen, daar hy zyn Borgerregt kogt op den

14 van Wynmaand 163 1. die daar ook geftorven

is, in 't jaar 1692.

Paulus Potter, daar onze pen op doelt, van
natuur geneigt tot de Kon ft, en van zyn vader

(fchoon maar een gemeen fchilder) daar in onder-

wezen, liet al vroeg fprenkelen van verborgen

konfhvuur, door zyn vernuftige penceeloeffening

uitblinken. Hy trok van Amfterdam naar den
Haag , en ging wonen op de Bierkaai , in 't huis

thans bewoont van den Procureur Staal. Waar
nevens aan woonde Klaas Dirkze Balkenende, die

gezegent was met tien kinderen, waar van op de

oudfhe Dochter zyn oog viel , zoo dat hy dezelve

ten huwelyk verzogt. Dog dit ging ten eer-

ften zoo vlot niet : want de oude man zeide : dat

Paulus nog menfchen fchilderde , maar heeften

,

dat ftond hem niet aan. Hy raadpleegde daar over

met luiden van aanzien , en zyne vrienden , die hem
alle daar in tegen vielen , verklaarde yder in 't by-

zonder y, zoo hy een van hunne Dochters begeert

hadde.
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hadde, zy zulks niet zouden geweigert hebben

,

maar dezelve gelukkig geagr. Zoo bemint had

hy zig reeds door zyn hups gedrag by elk ge-

maakt. Hier op ging hei huwelyk met Adriana

van Balkenende aan, op 't jaar 1650.

Balkenende die meefter Timmerman en Bouw-
meefter was, en uit dien hoofde veel omgang had
met de grootfte luiden in den Haag , maakte zyn

nieuwen Zoon voort by elk bekent. Zyn Hoog-
heid Prins Maurits en meer andere grooten kwamen
onzen PaulusPotter dikwerf op zyn fchilder-

vertrek bezoeken , om zyn brave Konft te zien.

In dien tyd maakte hy een redelyk groot ftuk

,

woelig en vol van werk , voor de oude Princes

Emilia van Solms, 't geen geplaatft zoude wor-
den voor een fchoorfteen , op 't oude Hof : maar
een die 't oor van de Princes had , zeide : Dat
het een al te vuil voorwerp was voor hare Hoogheid^

om dagelyks te befpiegelen. Dit zeggen doelde op
de piÏTende Koe , die daar in verbeeld ftaat , waar
by 't {luk bekent is. Dus werd het afgewezefl

en raakte in andere handen.

Veel jaren agter een heeft dit Konftfluk in de Fa-

milie van den Heer Schepen Mu^art geweeft,
van waar het in handen van den Konfthandelaar

van Biefum kwam. De Konfllievende-Jakob van
Hoek heeft dit in zyn leven voor 2000 guld. van
gemelden van Biefum gekogt, en geplaatft in

zyn Konftkabinet
,
tegen over het berugte Konft-

fluk van Gerard Dou , waar in 't verfchiet zig

een Barbiers winkel doet zien
,
zynde het voor-

naamfte Konftftuk dat thans van G. Dou in Hol-
land bekent is.

Nevens deze twee Konftjuweelen , konnen de
konftlievende hun oog daar vermaken in de be*

fchou-
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fchouwing van twee konfltafereelen , befchildert

door den uitmuntenden Adr. van den Velde, nevens
meer andere , zoo' van Wouwerman , Oflade

, J.
Steen, enz.

My komt klaar voor uit verfcheide gevallen

die my verhaald zyn , dat onze P o t t e r al vroeg

zyn verborge benyders gehad heeft, die hem
onder 't masker van vriendfchap hebben ge-

dwarsboomt. Dunkt iemant vremd hoe dit

heeft konnen gefchiedcn ; daar zyn Konfl lofver-

diende , en waard was duur betaald te worden ? en
daar zyn gedrag de deugd en vroomheid zelf ver-

beelde ? Ik antwoord om deze rede, voorfpoed,

roem ,
deugt en vroomheid

, zyn de voorwerpen
daar de Nyt haar tanden op wet. Schynt het ge-

luk iemant om zyn verdienden te willen begunlli-

gen , flraks is de Nyd daar in voor. Horatius

heeft al in zyn tyd gezongen :

De voorfpoed word Jiects van ter, zeiden ,

Met een benydend oog begluurt.

En een ander Dichter.

d^Ondankbare Jfgonji volgt den voorfpoed op de hie-

len
,

Gelykdefchaduw 't beeld, waar heen V zig keert en

wend.

En wat het deugtfaam en vroom leven aan-

belangt , men geeve maar agt op de fpreuk van C :

Manlius : die zeit : De Nyd is blint ; en daarom

fpreekt zy kwaat van de Deugt , en P; Rabus

:

Dit Noodlot volgt
,
altyd de vromen agter aan.

Maar
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Maar ik zal dit fchadelyk monfter , tot loon , ook

een printje inwyen in myn BqiQkjQvan de Zinnebeeld

den^ om het te doen kenneii. Dog dit overgefla-

gen. De Heer Borgermeerter Tulp, die dikwils

in den Haag zynde kennis aan onzen Paulus
Potter gekregen had , wiens loflyk gedrag en
Kond hem zonderling behaagde, ziende dat hy
niet naar waarde van de zelve beloont wierd, lok-

te hem tot Amfterdam om voor hem te fchilde-

ren, met toezegging van zyn gunfl: gelyk hy
zig dan ook op den eerften van Bloeimaand 1652
t'Amfterdam met 'er woon begaf, en fchilderde

verfcheiden, zoo groote als kleine konflftukjes,

voor gemelden Borgermeefter Tulp , zoo dat die

in zyn tyd wel 't meeil van zyn Konft bezat. Dit
beveiligt Nicolaas van Reenen wonendein 'sGra-

venhage welke voortgefproten is uit de Weduwe
van Paulus Potter, in een brief aan my ge-

fchreven in Wintermaand 17 16. Die vorder ge-

tuigt : Dat hy zyn Moeder dikwerf heeft hooren zeg--

gen : Dat zy haar Man nooit ledig heeft gezien ; dat

hy zelf wanneer hy een uur mor haar over had om een

wandeling te doen na buiten , altyd een tafelboekje in

zyn zak by zig droeg ; 07n als hy iets zag dat geeftig

was , en in zyn kraam konde dienen , ftraks dat voor-

"werp af te fchetfen. Zyn kopere platen (waar
van de printen onder de printlievenden bekent

zyn, en in waarde worden gehouden) etlle hy
's avonds by de kaars ; om van zyn fchildertyd

niet te verletten. Men gelooft (ik niet) dat hy
door te naarflig fchideren in een Teeringziekte

verviel , en daar aan ffcierf in Loumaand 1 654 pas 29
jaren oud. Hyis begraven inde groote Kapel tot

Amfterdam , nalatende nevens zyn konftroem een
Weduw, en een Dochtertje dat 3i jaar oud zyn-

IL De 1 de
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de in *s Gravenhagen mede aan een Teringziekte

geftorven is. Zyn Beeltenis ftaat in de Plaat F. i

.

Wat tuimelgeeil heeft d'oogen der konffcken-

ners zoo weten te betooveren datze de penceel-

konfl van P. P o t t e r voorheen als gemeene konft

aanzagen ? of waren zy in dien tyd ziende , en wy
nu blint , die zoo veel agting daar voor betoonen

te hebben? Wat zegt gy Lezer?

'Tfchynt dat alle ondermaanfche dingen de ver-

anderingen onderhorig zyn. Het aartryk van hoe

valt gekneden grond opgeleid, neemt af en aan.

Landen die voortyds bevolkt waren zyn tot een

Woefleny geworden, andere weer van een niet

op gekomen, tot verwonderingen op gegroeit.

Dus is't ook gelegen met de Konft, en weten-

fchap. Griekenland wasoulinx de hoogefchool der

geleertheid en konften: Daar ontdekte zy zig,

als den aangenamen dagenraat, wanneer zy blo-

zende door de kimmen haar luifterryk wezen doet

zien. Daar reeszy, op de vleugelen van ryke,

en milde belooningen op , als de Son , tot het top-

punt van de middaglyn. Van daar plaatfle de Konft-

godes de Schilderkonft eerfl in Italien , naderhand

( om geen nayver te verwekken ) mee in andere

Landen en Koningryken, ook de Nederlanden.*'

daar dezelve den eenen tyd meer den anderen tyd

min , altyd met luifter heeft gebloeit ; maar nooit

fchooner als in den tuflchentyd, van 't jaar 1560,
tot 1 660.

'T luü: my een lyfl: van wakkere Mannen die

gebloeit hebben binnen den Levenstyd van een

dier Konftenaars op te maaken , en hier onder te

Hellen.

Jbrah,
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Jbrah. Bloemaart,

Tobias Ferhaegt,

Mich. Mierevelt,

Pauhis Morcclze.

Roelant Savry.

Pet. Paul. Rubbens.

Hendr. van Balen,

Jaques Jordaans,

Franc. Snyders.

Daniël Segers,

Jan BreugeL

Frans Hals,

Kom. Poelenburgh.

Ant. van Dyk,

Jan Davidz de Heem.
Gerard Honthorfi,

Joh, Parcelles.

Palam, Palamedefz,

Rembr. van Ryn.
Emanuel de Wit,

Erasm, Quellinus,

Jan Lievenfz,

Ferdinand Bol.

Adr. Brouwer.

Jak. Bakker.

Herm. Zaftleven,

David Teniers,

Adr, van Ofiadc,

Kom. Bega,

Ger, Dou,

Gabriel Metzu,

Bartol. vander Helft.

Nicol, de Helt y Stokade^

Bartol. Breenberg,

LudoJf Bakhuizen.

Pieter van Laar.

Gerard Terburg.

Hans Jordaans.

Nicolaas Berehem.

Tomas Wyk.
Abraham Genoels.

Govert Flink.

Pieter Lely.

Hendr, Ferfchuuring*

Otto Marceus,

Guilh. van Aalft.

Phil. de Koning.

Willem Doiidyns,

Phil. Wouwerman,

Jan Both,

Adam Pynaker.

Melch. de Hondekoeter»

Jan Babt. Weeninx.
Frans Mieris.

David Beek.

Gafpar Netfcher,

Jak. vander Does.

Jan Steen.

Johannes Lingelbag.

Willem van de Velde,

Paulus Potter.

en meer andere.

Alle
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Alle deze heeft de Son(deri eenen vroeger den an*

deren later in levenstyd) op eenen dag befchenen

;

want Abrah. Bloemaart welke deerde op de Rol
flaat

,
geboren 1564. heeft nog geleeft na Paul. Pot-

ter die geflorven is in 't jaar 1654. En dekonftlie-

venden hebben zig t' elFens door 't zien van zoo
menigerhande konfttafereelen konnen vermaken.

Bedenk nu eens hoe groot een getal van minde-

re lichten zig in dien ruimen tuflchentyd aan den
Nederlandfchen Konflhemel hebben doen zien, en

in hoe kleen getal thans de zelve bevonden wor-

den ; Ja hoe fchaars die zyn welke als de volle

Maan by de Starren affteken. Zoo moet men zig

over de ledige plaatfen die men in de oefFenfchool

van Pidlura meer en meer bevint bedroeven. En
met reden, daar men ziet, dat verfcheiden deelen

van de Konft afgefcheurt , met hun lofFelyke be-

werkers ten grave gedaaltzyn, buiten hoop dat

de zelve fchooner verryzen zullen. Wie is 'er

in 't Zee- en Scheepfchilderen naa de dood van
Parcelles , Bakhuizen , W. vanden Velde en Ever-

dingen op gedaan ? wie in 't fchilderen van tam
Vee naa de Dood van Berchem, Potter, A, van

den Velde , en vander Does ? Wie in 't fchilderen

van Paerden naa de Dood van JVoii'voerman en van

Lint? Wie in 't malen van Boere en Soldate-

leven naa de Dood van Brouwer^ Oftade, Bega
en Teniers ? Wie in 't fchilderen van Kerken en
Gebouwen naa de Dood van Em, de PVit, van-

der Heyden en de Berkheydens . Die hun gelyk

is of hen overtreft? Brave Schilderjeugt , dit moet

u een fpoor zyn waar door gy geprikkelt de konft-

fchool van Pi6lura met meerder yver helpt op-

bouwen. MifTen veel deelen van de konft hun
bewerkers, en is het getal der KonlloefFenaars

zoo
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zoo talryk niet als wel voor heen ; wat raad? gy
hebt 'er thans weer die op den hoogden trap van
de Konfl geftegen , de vorigen overtreffen, zoo
ver als die de eerile uitvinders der Konft , in

kragt en fchoonheid hebben overflreeft, daar dit

vaers van Arn: Nachtegaal op ziet;

Thans bloeit de Schilderhnft veel fchooner als voor-

heen :

Dan toen een Jlegte * Maagt door de ommetrek
alleen

,

Haar deed den titel der onfterjlykheid verwerven
;

Nu ze onderftcunt word door een ryken fchat van
verven

,

Haar door Natuur verleent; die zy zelf agter-

haald j

Zooverre dat ze ons haeft met zyn
, voorfchyn be»

taald.

Wy hebben gezien wat een groot getal van
Konftfakkels de Nederlanden hebben befcheenen,
in een bellek van min als loo jaren, en dat het
getal thans zoo kleen is, dat tot verfcheiden dee-
len van de Konft geen oeiFenaars gevonden worden.
Zoo my ymand vraagde wat de reden was, 'k

zou

* Maagt. ] de Dóchter van een Pottebakker Deburates
genaamt. Deze verlieft op een jongeling, trok met kool
den buitekant der fchaduw na , welke de Kaars van zyn wezen
maakte dat van ter zyde gedraait ftond op den muur , om hem
hier door altyds voor oogen en in gedagten te houden.
Dit verhaald PHnius in zyn 34 Boek in 't likap. die vorder
zeit : dat zy door dikwils dien omtrek naar te maken , zoo
veer kwam dat zy zulks buiten het voorwerp by het denk-
beeld konde doen , zelf ook naderhand ondernam andere
wezens uit de hand door een kenbare omtrek te verbeel-
den , en dus de eerfte beginfelen der Konft geleit heeft»
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zou 't hem vragen, om dat ik 't my fchaam te

zeggen.

'T fchynt my toé dat het ten tyde van Petro-

nius even als thans met de Kond gelegen was

;

want na dat hy te kennen heeft gegeven , dat de

Schilderkonjl heeft toegenomen , zoo lajig de mild-

heid en de ryke belooning der grooten^ de naarftigheid

der eergierigen aankweekte om eenen onjlerflyken naam
te verkrygeny ( wetende, dat indien zy die konden
bereiken , het hun aan geen winfl: ontbreken zou

;)

alzoo heeft zy in tegendeel wederom begonnen af te

nemen , zoo dra de geldliefde de overhand kreeg , en

daar byna niemant was die de Konjt de hand. boven

't hoofd hield , zoo voert hy door een aardige wy-
ze van fchryven een verftandig man in, dien hy
vraagt, naar de oorzaak van het verval. Deze zal

't beantwoorden. De geldgierigheid ( zeit hy ) heeft

deze verandering ingebragt. De vrye konflen bloei-

den eertyds , zoo lang de ware deugt in waarde ge-

houden wierd ; dies zogten ook de menfchen -alder-

hande konften om firyd aan den dag te brengen , niet

willende dat iets 't welk den nakomelingen voordet-

lig wezen mogt , verholen bleef. En wat lager. IVy
daar en tegen in V/yn en andere welliften verzopen

leggende , hebben 't hart niet om mar kennis van vol-

trokken Konften te ftaan: en vermits het ons ligter

valt de oudheid te berifpen , dan na te volgen ,

heurt ''et dat wy de ydelheid maar alleen zoeken te

keren y en anderen in te planten. Laat u dan

viet vreemt voorkomen dat wy de Schilderkonjl

kwyt geworden zyn ; aangezien thans een klomp

gouts in 't oog van alle de goden en menfchen veel

fchooner fchynt , dan 't gene Apelles en Phidias ooit

gemaakt hebben.

'ï is wat grof gefponnen. Andries Pels in zyn

ver»
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vercaling van Horatius heefc de oorzaak van het

verval der Diclitkonll , 't geen \vy op de Schil-

derkonll toepallen, met een zagtcr borllel ge-

doodverft ; en 't komt hier op uit dat de bemin-

naars aankweekers en begunlligers der konlten,

die volgens de Ipreekwyze van Gratiaan by den

Hlndy en dc Schihkrs by Koorenmokns konnen ver-

geleken worden , die door de zelve aan V malen gehol-

pen ivorden , zoo weinig in getal zyn , win tyd tot tyd

llerven , en geen nieuwe worden aangekweekt

:

Dat den Kinderen van vermogende menfchen de

oeffening der Konlt en wetenlcnappen word ont-

trokken , de grond waar uit de hefde en zugt tot

de zelve, en eindelyk de kundigheid geboren

word, die nu integendeel daar geen weet afheb-

ben , waarom dan gemelde Pels reden vind om te

vragen :

Maar waar in vcord de jeugd in Holland onderivee-

. zen ?

In plaats s:an boeken vol gcJeertbeid door re kezen ,

Leert zy verfchiJlen van drie V)fde , cn vyf cktadf

Percento , en die dit kan reek' tien , dat gaat braafs

Roept hiidskeel man cn maagt ; V is 't Ucfjlcvanmyn'

Kind ren ,

Zegt leader : -ivant hy zal het zyne niet vcrmind''ren
;

Hy 'Voeet de rekening van Intrcjt , en Rabat
Net op te maken ; hy vcrjlaat zig op 't Barat,

Maar meent men , als die roeji , cn zorg van geld tc

ivinnen

Eens ingevreeten^ cn doorkankert heeft de zinnen^

Dat iemant mooglyk , in zyn Konjhverk
, menigjaar ,

Of eeu-iv na zyne dood zou keven ? ver van daar.

Oudtyds ging het anders. Onder de Egypte-
1 4 naars
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naars was deze Konft in zoodanigen aanzien , dat

.zelfde magtigften hunne Kinderen die geduurig lie-

ten oefFenen. Van gelyken deden ook de Grieken.

Zelf was 'er een wet , dat niemant zig tot hetfchiU

deren begeven inogt , dan die een urygehooren en

van een ecrlyk geflagt ivas. De wyze Solon,

ziende dat de inwoonders van Athenen , die toen-

maals in vrede zaten , meer en meer tot ledigheid

vervielen, Helde een wet in, dat zoodanigen Zoon

7Üet en zoude gehouden 'ivezen zyn Vader te onder-

houden , die hem in een konjlelooze owccetentheid had

opge'ioed.

Daar nu het tegendeel in gebruik komt, hoeft

men zig niet te verwonderen dat het getal der

genen zoo klein werd, welke de Konft en hunne be-

werkers agting toedragen. Het fchynt, zeit Sido-

nius Apollinaris , als door een natuurlyk gebrek in de

harten der menfchen ingeprent te zyn , dat die genen

ij^elke de kon/ten niet en verjlaan , ook "jan de Kon-

ftenaars -iveinig "vcerks maken. Waarom ook \V.

Goeree niet onaardig met dit opzigt gezeit heeft.

Ten kan ook niet ucel "ucezen , dat iemant
^
geen

fmaak in de urugt hebbende , den boom zoude in ee-

re houden. Hier meé willen wy eindigen en den
Lezer tot de levensbedryven der volgende Kon (l-

fchilders leiden.

Hier aan laten wy vo]2;en den ongelukkigen

HERCULES SEGERS, wiens geboorte-

tyd wy niet weten, maar om datS. v. Hoogftra-
ten mek in zyn Calliope, dat hy bloeide of eer

verdorde , in zyn eerfte groene jaren
,
dagt ons

voeglyk te wezen, hem voor gemelden Hoogftra-
ten op het Toneel te brengen.

Hy was een man van goed begryp en oordeel

,

ryk van gedagten, en overvloedig in meniger-

hande
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hande voorwerpen die hy in zyne landfchappen te

pas bragtjZoo, dat zig in de ruime verfchieten,

heele landftreken met dorpen en gehugten vertoon-

den. Ook geeflig in verfieringe van Bergen en
Rotfen ,als in zyne fchilderyen en printen te zien

is. Maar 't fcheen dat hy onder een rampfpoedige

planeet geboren was; want fchoon hy zigbenaar-

ftigde met onvergelykelyken yver , zoo konde hy
zyn ongeluk niet te boven komen. Hy moefttot

zyne fmarte zien dat anderen , die zoo veel Konfl
niet bezaten , hem voor uit draafden

,
terwyl hem

de vleugelen door zyn droevig lot met zeelen van
armoede gebonden werden. Hy maakte door een
vernuftige vinding het drukken van landfchappen
met verf op doek werkftellig, maar de doeken
wilden niet aan den man, fchoon hy dezelve voor

een geringen prys geven konde. Waar door zyn
Vrouw klaagde dat hy al het Lywaat dat 'er in

huis was verdrukte, en 'er zoo veel niet van over-

fchoot dat zy ander kon koopen , en dus hy met zyn
huisgezin in de uiterfle armoede verviel. Aan
den anderen kant leed hy fmart te zien dat zyne prin-

ten by manden vol wierden gebruikt in de Vette-

wariers winkels , om 'er boter en zeep intebereg-

ten.

Eindelyk maakte hy nog een plaat, waar in hy
zyn uiterflen vlyt aangewend had, en veilde die

t'Amfterdam voor klein geld aan een Konftver-

kooper, maar dezelve wilde daar niet aan
,
zeg-

gende dat zyne werken niet gewilt waren ;
ja niet

tegenflaande dat hy den zeiven beduid dee , dat yder

druk na zyn dood meer waard zou wezen als hy voor
de plaat eifchte , wilde die naauw zooveel voorde
zelve geven als het koper gekoft had. Des nam hy
de zelve weder meê naar zyn huis , en na dat hy ee-
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nige afdrukken daar van gemaakt had , fneed hy
de zelve aan flukken. 'T een en 't ander nam de
elendige Herkules zoo ter harte , dat hy mistroo-

ftig en buiten eenigen raad, zyn droefheid in

den Wyn zogt te fmoren , en op een avond bui-

ten gewoonte befchonken zynde, t'huis quam,
van de trappen viel , en flierf.

Hoogflraten merkt aan dat het zoo gebeurt is,

als hy voorzegt had , want voor yder print zyn
naderhand betaalt feflien Ducaten , en nog was 't

een geluk een afdruk daar van te konnen krygen.

Wat zal ik zeggen? die de Fortuin tot ftiefmoer

heeft , is 'er kwalyk aan ; en 't is 'er meer gebeurt

die met vlyt gezaait hebben , en nooit den Oegll
geplukt.

Diergelyke gevallen, daar men treurliederen van
zoüde konnen dichten, te droevig om te zingen of

te lezen ,
zyn 'er vele. Maar 't lufl ons niet de

zelve op te halen . De Waereld naar 't fchynt heeft

dog een aard naar de Varkens, die , wanneer men
hen by d'ooren voorwaards zoekt te trekken , ag-

terwaards loopen. Is het niet even eens met Pe-

tro Tefta als met gemelden Herkules Segers
gebeurt? zag hy niet tot zyn hartzeer, dat wan-

neer iemant kruideniers waren kogt, gemeenlyk

zyne prenten, of een fluk van de zelve tot een pe-

perhuis gemaakt wierden , om de waren daar in te

doen ? liep hy niet zyne prenten , onder zyn man-

tel gefchort, door Romen te koop veylen ? De ou-

de Lutma, bekent aan zyn pourtret door Rem-
brand geè'tll , toenmaals te Rome zynde

, kogt

verfcheide werken van hem voor de waarde van

een Ducaton. En ik zelfheb naderhand voor yder

der groote printen een Ducaton , en voor een klein

printje, 't Darmwindertje genoemt, 2 Ducatons
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betaald. En wat was de rede? men wildeze heb-

ben toenze fchaars te bekomen waren , en de ma-
ker zig zeiven van mistroofligheid in den Tyber
verdronken had.

Fr. Heerman verhaald in zyn Gulde Annotaticn ,

dat Albert Durer met Keizer Maximiliaan in een

zekere Stad kwam , daar hem de Keizer een kondig
befchildert Tafereel liet zien , en gevraagt wat hem
daar van dogt , zoo vergat hy uit verwonderinge

over het zelve te fpreken, en nog te meer als

hem gezeit wierd : De man^ die dit Jiuk gemaakt

heeft , is van annoe in 'r Gajlhiiis gejioroen. Waar
op de fpreuk : Dat de Konfl by wyle om brood
gaat bedelen, moet gepaft worden.

Waarom ook diergelyk een ongelukkige Kon-
flenaar zeide : JVie weet , zco ik 't hoedemaken had

geleert^ of de Natuur (om niy overal in divars te we-

zen ) de Menfchen dan niet zonder hoofd zoude hebben

gefchapenl

Hem volgt

JOHANNES vanKESSEL, geboren te

Antwerpen in 't jaar 1625. Deze (elk volgt dog
zyne natuurlyke geneigtheid) had zig gefield op het

fchilderen van alle foortvan Bloemen, die de mil-

de natuur voortbrengt, ook ongepluimde dieren,

en voetelooze Zee , en landfchepzelen in'tkleep,

zoo uitvoerig konftig en net, bIs ^an Brengelheek
konnen doen. K. de Bie , zeit tot verheffing van
zyn penceelkonfl , dat hy heeft

Het leven en Natuur zoo weten uit te drukken ,

( Ten waar dat Konft bedriegt) men zou ze willenpluk-

ken^

Zoogeejiig ,fchoon , enfris aflaat elke bloem
,
by bloem

,

Op 't kragtigfi uitgevoert , en draagt van K e s s e l s

roem» Hoe
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Hoe wyd de Konflenaren in hunne geneigtheid

verfchillen , konnen wy uit vergelykinge van de

voorgaande met de volgende levensbefchryvinge

klaar zien . Van Kessel verkoos tot zyn voor-

werp Bloemen , die door haren aangenamen en

liefFelyken reuk de geeften verkwikken , en de

oogen door bekoorlyk fchoon met vergenoegen

flreelen,

JOHANNES PEETERS, zyn tyd- en.

Stadgenoot , verkoos in tegendeel zulke voorwer-

pen die op het befchouwen ontroerenis , fchrik en

vrees veroorzaken , aangezien de zelve , allerhande

rampen en elenden naar zig fleepen ;
namelyk ver-

vaarJyke ilormen , onweer , en bloedige Zeellagen,

en dat zoo natuurlyk en kondig dat hy voor een

Hoogvlieger in de Konft gehouden wierd. Hier
zag men door hem verbeeld hoe de Zeebaren door

de kragt der winden tot torenhoogte worden op-

gezweept > hoe de geladen kielen mede tot die

hoogte opgevoert , ilraks weder als met de fnuit naar

den afgrond fchynen te dalen. Daar ziet men den
Zeeman door een woedenden orkaan beloopen

,

van zyn Maft- en Stengeloos Schip den bewolkten
Hemel met bedroefde oogen aanzien. Of, een

Vloot Scheepen op bloedplengen uitgeruft hare

Vyanden van veere uit vuurfpouwende metale mon-
den groeten , dat de fplinters van boord den Ma-
troozen om d'ooren fluiven. Of daar zy door on-

derlinge woede elkander (als de Agrippynfche
puikdichter zeit)

Te water boord an boord geklamt.

Hun mllujlfcheppen in 't vernielen^

Van
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Fan eyke ribben , Alafi en Kielen

:

En Menfchebeen tot Jtof gejiampt,

PETER BOEL geboren te Antwerpen
1625. heeft zig gezet op't fchilderen van alle foort

van viervoetig gedierte
,
gevogelte en bloemen

;

't geen uit het Lofdicht dat tot roem van zyn
Konll gemaakt is kan gezien worden, daar de

Dichter aanvang maakt met al de veranderingen,

die hy zig tot voorwerpen van zyn Konflpencéel

field , op een Lyfl: te Hellen :

Zoo als ons Boel doet zien in 'tfchilderen van Dieren

Die als in 't Paradys door Konjt op doeken zwieren ,

Bevalligvoor het oog , en daar niet aan ontbreekt

:

Want 'tfchyntdat indees Konjleen tweede leven fteckt.

En lager Verheugt u alle dieren.

Uw Meejter geeft ons oog een ParadysgevoeL

Dat Adam wierd ontzeit
,
verkrygen wy door Boel.

Onder zyne tydgenooten word getelt

JOANNES VAN HECK, een fraai meefler in 't

fchilderen van Landfchappen , Beelden , Gedier-

ten, Bloemen, Fruit, Goud, Zilver, Kriftal,

en Porfelein.

Jl Wat de Waereld in hare omtrek houd hefioten.

Zyn handeling is in het fchiWren algemeen

:

En nogtans fchynt elk in't byzonder't ware leven

^

Zeer geeftig uitgewerkt ^ en groots geordoneert
^

Zoo veel als't Konftpenceel en verwen konnen geven
^

Te Rome wel bekent , daar hy lang heeft verkeert.

Hy was geboren , tot Quaremonde buiten Ou-
de-



142 SCHOUBURGH DER
denaarden, en was in 't jaar 1660 nog in leven,

geWk ook de volgende

GASPAR VAN EYCK, Zeefchilder van
Antwerpen

:

JAN SIBRECHTS mede van Antwerpen,
wiens wyze van fchilderen zweemde naar Car du

Jardyn en Berchem^

NICOLAES VAN EYCK fchilderde

allerhande Krygsbedryven ,

Gel'yk Batdien , en diergelyken Jlaat ,

Optrekking ,
Pq/iery , en zoo 't in 't leger gaat.

PHILIPPUS FRUYTIERS, na ik uit

het Rym van Kom. de Bie kan belluiten , heeft

Beeldjes in Miniatuur ofWaterverf heel uitvoerig

,

en tot verwonderens toe net gefchiidert ; die vor-

der getuigt dat alles wat hy maakte , was ;

Zeer vaft geteekent en naar't leven wel gefielt ^

Vol memde vindingen , heel geeftig uitgebelt.

Toen leefde ook ANTONIUS GOEBOUWen
FRANCISCUS DE NEVE, van wien

gezeit word:

Dat Ro7ne zelf getuigt , in lang verkopen tyd

En ims 'er niemant , die door naarftigheid en vlyt

Zoo naar kwam de Natuur naar 't leven af te malen.

Wat JOANNES FYT fchilderde zal het vol-

gende Rym verkondigen , 't welk van zyn werk
duszeit:

Hier
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Hier en zïetmen niet verfchynen

ylls den Haas , Hond , en Konynen ,

Jls den Luypaard , Leeuw , en Stier
,

Jls den Egel, Das, en Gier;

Als de Brakken
, fnelIe Winden

,

Als de Harten y Reen, en Hinden^

Als de Paau, en Jchoon Phafant^

Die daar zwieren f allen kant

:

Niet en vliegt 'er door de wolken ,

Nog en duikter in d'aards kolken
,

Of het komt hier al by een

Zoo gelyk '/ voor Noë verfcheen.

PEETER TYSENS was (zoo 'k uit den in-

houd van 't Brabands Rym befpeuren kan) een
pourrretfchilder , en 't fchynt my toe dat hem
dat droevig lot , 't geen de pourtretfchilders in 't

gemeen plaagt
,
namentlykde berifpinge, meêiste

beurt gevallen. Of dit volgende Rym nu totzyn

vertroofting isopgeftelt, of dat het maar alleen 't

algemeene noodlot der Pourtretfchilders wil aan-

duiden weet ik niet , maar dit weet ik. Al fchoon

't een Kreupel Refereyn is, dat het de waar-

heid zeit:

Als ymant5 geeft vervalt op 't fchildWen van Poiir-

tret
,

Hoort hy van zyne Konjl verfcheiden oordeel geven
,

Hoe aangenaam , en fraai , hoe fuiver , kloek en net

Dat zy haar wezen draagt en toont gelyk het leven
^

Zoo weetmen nog al iet te zeggen op het belt

By die het minji verftaan van haar verholentheden

,

Want fchoon het op zyn maat en regel is geftelt ^

Nog word al evenwel haar edelheid beftreden.

ALEX.
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ALEXANDER ADRIAANSEN , fchilder-

de Stilleven , Fruit Viflchen &c. Zoo ookFRAN-
COISenJAN EYKENS. Want fchoon de
laatfhe eerft een fraai houte Beeldfnyder was , is

hy door nayver verwekt, ook tot het fchilderen

van Fruit en Bloemen gekomen. En zyn deze

die wy agtereen op een lyfl vervolgt hebben

,

Antwerpenaren. Waar aan wy ook Jaten volgen
CAROLUS CRETEN van Praag. Deze heeft

met den vermaarden Willem Bouwer, die zeer

fraai , en geeftig in Waterverwe fchilderde
, lang

in Italien gewoont
;
hy fchilderde pourtretten , en

was in de Roomfche Bent bekent , met den by-

naam Slagzwaart.

En PEETER vander BORGHT van Bruf-

fel , fchilderde eerft Figuuren , daar naar Land-
fchappen. Als mede JAN MEEL Beeldenfchil-

der van den Hertog van Savojen, geboren in

Vlaanderen.

PETER DE WIT van Antwerpen word in

het Rym van Kom. de Bie aldus geprezen

;

Zoo maar des Winterdaags 't gevogelt zag de fliikken

Gefchildert van de Wit, die het geboomte uitdrukken
,

De Konft zou hunnen aart ontjteken met jolyt ,

Zoo als in 't midden van den heeten zomertydt.

GERRIT vanHOOCHSTADT geboren

te Brulfel, was eerfl een pourtretfchilder, maar
zyns vermogens in de Konft bewuft, begaf zig

tot het fchilderen van Hiflorien , inzonderheid

Paffieftukken , en Martelifatien van Kerkheili-

gen. Verfcheide Altaarftukken zyn van hem nog
in Braband te zien.

GYSBRECHT THYS was t' Antwerpen
ge-

4
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geboren. Hy had zig gezet tot het fchilderen

van pourtretten , die hy zoo konflig en met een
goede gelykenis

,
ja zoo zuiver en edel behandel-

de, dat de zelve in andere landen voor penceel-

konft van van D\k wierden aangezien. Ook was
'er in dien tvd *een NICOLAAS LOYER, als

mede GülLIAM GABROX Antwerpenaar , be-
roemt in 't fchilderen van Goud, Zilver, Porce-
]yn, Bloemen en Fruit. Als ook een ARTUSW O L F A R T van Antwerpen , die zoo wel
Zeedeflukken als Boerteryen fchilderde. En word
hy geprezen om zynfraaijefchikking en kloek pen-
ceel. By hem is te ftellen zyn Stadgenoot E G-
MONT , braaf pourtretfchilder Leerling van z\

D\k. Ook komen in aanmerking de gezel fchapfchil-

ders A. PARDANÜS, VUURPYL,
DUISTER, HEERSCHAP, enz.

Ik fchei hier af, naardien dit wel naar een
Brabandfe Begraafnis-Ceel zou gelyken , daar men
de namen der levenden met hunne eertytelen uic

opleeft om den Overledenen te verzeilen tot aan
hunne Graffteden. De overige (gelvk de Aanfpree-
kers der Dooden t' Amfterdam gewoon zvn te

zeggen) konnen malkander in goede orde vólgen.
Na hen verfchvnt de brave konftfchilder

JOHANNES LINGELBAG geboren
te Frankfoort aan de Ale'm^ in 't jaar 1625.

In wat tyd, of door welke gelegenheid hy met
'er woon in Holland gekomen is , of wien hy tot

zyn onderwyzer in de Konft gehad heeft weet ik niet

te zeggen: maar wel dat hygefpoort tot reisluft. zig
in den jare 1642 van Amfterdam naar Vrankryk
begaf en naa verloop van twee jaren naar Ro-
men , daar hy zyn Konft met yver en vlyt oeffen-

de tot het jaar 1650, wanneer hy op den 8 van
XL Deel. K Bloei-
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Bloeimaand, op Zondag, van Romen, zynterug
reisdoor Duitrchlandnam,enin Wiedemaand we-
der in goede gezontheid tot Amfterdam aanquam.

Veel groote en kleine konilflukken , natuur-

jyk ,
woelig en geeflig van vinding , ook aange-

naam door zyne konftige en vleijende penceel-

handeling zyn van hem in Nederland , inzonder-

'

heid tot Amflerdam , te zien: die van de grootheid

zyns vernufts , klare kenteekenen dragen ,

ten bewys dat hy in Italien agt gege-

ven heeft op 't geen bevallig en fchilderagtig

ftond , dat zelve zig ten gebruik gemaakt , en in

zyne penceelwerken te pas gebragt.

Vele zyn er konftflukken verbeelden d'een

of d 'ander Italiaanfe Zeehaven, daar men, ofeen

grootsgeboLiwde ftedepoort, verciert met beeld-

werk in niflen als anderzints ziet, dat hy heel na-

tuurlyk, zoo ten opzigt van der zeiver bouwval-

ligheid , en veranderinge van koleuren , met
welke het bederf des tyds de zelve fchildert , be-

groeit metmoft, en ruigte, wift na te bootfen,

en op zyn doeken te vertoonen : of ook wel ee-

nige opgeregte beelteniflen , of gedenkteekenen

op verheven voetflukken, waar aan men mede
( als boven gezeit is ) zien kan de kenteekenen door

de tanden van den tyd daar in gedrukt, waar uit

hunne oudheid te befpeuren is.

Dus heeft hy ook meefl: in 't verbeelden van
zyn Roomfche Markten (die hy veel, dog al tyd

met veranderinge, gemaakt heeft) eenig groots

Monument , of gedenkteeken , 't zy een groep van
Beelden , een Fontein , ofZegezuil , te pas gebragt,

en dan vorder het tafereel geltofFeert met aller-

hande foort van Mans en Vrouwen Beelden, E-
zels, Paerden enz. doende elk zyne werkingen;

d'eea
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d*een met dragen d'ander met flepen ; hier een
Groenwyf welker ftal met allerhande fruit verzieri

is: daar een Gaarkeuken onder een overdekte

tent, waar voor een Bedelaar met opgefchorte

fchouders ftaat te bedelen. Ginder een groep
beelden die na 't Prediken van een Monnik (laan

te luifteren: en weer in een anderen hoek daar ze

met open mond zoo yverig flaan te gapen naar 't

gezwets van een lapzalver , dat hun onderwyl de
beurs geligt word, Gelyk hy ook inzonderheid

in de verbeeldingen zyner Zeehavens ( boven
aangeroert) den onderfcheiden landaart der koop-
handelaars, byhet laden en ontladen der Zeefche-
pen of Galeyen , in hunne kenbare dragten ver-

beeld, en onderfcheid, en die vorder met een aan-

genaam watergezigt, blaauw verfchiet, en dun
bewolkte lugt bewerkt , het voorfte werk kragt
geeven en doen voorkomen.

Zyn Beeltenis gevolgt naar 't geen hy zelf ge-

fchildert heeft ftaat in de Plaat G onder aan ne-

vens het Af beeltfel van Jan van Hoogftraten op
de linker hand.

Zyn tydgenoot en byzonder goede vrient
, JAN

WORST , fchilderde fraaije Italiaanfche Landge*
zigten. Deze had te gelyk met hem te Rome
geweeft. Zyne fchilderyen zietmen zelden , aan-

gezien hy zyn meeften tyd doorbragt met teeke-

nen op papier, welke teekeningen onder de konft-

lievenden in waarde gehouden worden.

Nu kome ik tot WILLEM van DRILLEN-
BURG de eerfte van myne drie Leermeefters in

de Konft.
' Deze geboren tot Utrecht van een deftig ge-

flacht 5 had in zyn jonkheid by Ab. Bloemaart ge-

leert 5 maar nadèrhand zig tot het fchilderen van
K 2 Land-
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Landfchapjes

,
geheel van de handeling zyns

Meeftersverfchillende, begeven. De fchikking of
verkiezing zyner landfchappen zweemde naar die

van de Both ; maar zy waren zoo dartel van pen-
ceelzwier niet, nog ook zoo natuurlyk gekoleurt.

Hy was ( zo lang als ik hem gekent heb
) byzon-

der vlytig,^ zittende fomwylen een gantfche
maand in huis , zonder eens fchoenen aan zyn voe-
ten te trekken ; maar hy was ook van dien aart ,

wanneer hy tuflchen beide eens uitbrak, dat hy
ook wel een Jonasje konde maken van drie dagen
en drie nagten. Hy kwam met 'er woon in 't

jaar 1668 of 69 te Dordrecht, zynde toen een
man van 2 of 43 jaren. Myn zalige Vader kreeg
kennis aan hem in het Troebeljaar van 1672. en
bedelde my by hem om teekenen te leeren. Maar
de menigvuldige veranderlyke gevallen , die dage-
lyks voorvielen, veroorzaakten veele belet-

felen; want de jeugt dog geneigt is overal de
neus by te hebben; en Drillenburg was ook
beluft om te weten wat 'er al in de Stad omging
en wat de Poften t' elkens mee bragten. Des
zond hy my dikwils uit om wat nieuws te weten,
want de Franfe Haan flapte in dien tydmetwyde
en raffe fchreden naar Holland toe, terwyl d'on-
luften van binnen zoo flerk toenamen , dat niet

als zware ongelukken te vreezen waren. Een
voor al blyft my nog altyd levendig in 't geheu-
gen om zeker voorval , dat ik hier verhalen zal.

D'oproeren groeiden van dag tot dag flerker aan.
Telkens zag men een hoop volk, meelt wyfs en
jongens van de flegtfte foort met groot gedruis
met een Vaandel voor uit aantrekken. Het toe-

klappen van deuren en venilers der Huizen
vermeerderde het gedruis, en my werd belaft

in
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in aller yl naar myn Ouders te fpoedcn. Aan
huis komende vond ik de deur digt gefloten , en

ging daarom voor by. Ondertuflchen was die ver-

woede hoop voor by die ftraat getrokken , dien

ik agter aan volgde tot voor 't Raadhuis, daar

de Borgermeefler afkomende om naar zyn huis te

gaan, door fommige hoofden der muitenaren

werd aangerand en omfingelt. En 't had zyn
werk aan om door fchoone woorden den flag

der byl, waar mede zeker Schuitevoerder hem
dreigde, te ontgaan. Zoo onverftandig yverde
het gemeen voor den Prins van Oranje. Nu
komt het 'er op aan waar by ik deze zaak altyd

gedagtig ben. *T huis des Borgermeefters werd
dien zeiven dag geplondert , alles vernielt en in

ftuk gefmeten ; de behangzels van de Kamers
aan flarden gerukt , of gefneden , de flukken van
't goud Leer gints en herwaart over de flraat ge-

fleept. Eenen , die met een arm vol voor by myner
Ouderen deur liep, ontviel een ftuk, dat ik gretig

opraapte ; bedenkende , als het dubbel toe-

voude , dat het voor een Portefoelie konde die-

nen om myne teekeningen in te bewaren. Maar
niet zoo ras werd dat van myn Vader gezien , of

ik wierd willig, of onwillig gedwongen, het

weder ter plaatfe te leggen daar ik het even te

voren hadde opgeraapt. Maar hoe zeer ik voor

myn goed oogwit pleite , ik kreeg tot antwoord

dat hy niet wilde iets van dien fchandelyken

buit van my aangeroert, veel min in zyn huis

gedragen hebben.

Om nu weder tot myn meefler W. v. Dril-
lenburg te komen , moet ik tot zyn lof zeg-

gen , dat hy doorgaans neerftig was , en zelf des

Winters s'avonds by de kaars kleene landfchapjes in

K 3 't
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*t graauw, ook wel met bruin, rood, en wit,da^

zig even als een roodaardteekening vertoonde»

fcnilderde. Hy was heel korswylig in zyn om-
rnegang, en verhaalde dikwils onder het onderwys

d'eene of d'andere klugt van zyn jongen tyd ; on-

der vele , hoe hy met andere Leerlingen van Bloe*

maart den Backer, die by de deur ivoonde, een

pots gefpeelt had , hoe die dat had gaan overkra-

jen aan hun meefter , en hoe zy hem andermaal

betaalden op deze wyze. Gemelde Backer hield

hoenderen , en om hun toeleg werkftellig te kon-

nen maken , verzamelden zy de korden van hunne

voorro iddagftukken , die zy aan kleene brokjes bra-

ken, twee aan twee aan een langen draad knoop-

ten , en de hoenderen voor wierpen , die de zelve

gretig (fommige een, andere meer) inÜokten , waar

naar zy tegens malkander over
,

flings en regts

,

met gefchoorde pooten , en uitgerekte halzen zoo-

danig flonden tegens een te trekken , tot de dra-

den aan ftuk borllendezy hol over bol, onder mal-

kander ombuitelden , na dat dit klugtfpel een ge-

ruimen tyd geduurt hadde. En dit wiflhy met zoo-

danige geeftige gebaarden te verhalen dat het niet

doenlyk was zig van lachen te onthouden. Dat
hy nu wel de voorname aanleider tot dit tooneel

geweeil is , wil ik gelooven , om dat hy zulks

fcheen overgeè'rft te hebben van zyn Vader , die

wel voor een anderen Hontfchen Diogenes wjft te

fpelen , en op een potfjge wyze yder 't zyne te

zeggen, 'T moet den Lezer niet vervelen , dat ik

eens buiten myn bellek trede, en een Haal ofdrie

verhaal.

Willem van Drillenburg, Vader van on*
;Een fchilder , was Domheer , een man van agting

,

en die daar en boven eenige Stads bedieningen

had*
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hadde, maar zig bemoeide of vermengde in de

gefchillen tuflchen de Gereformeerden en Remon-
flranten , die toen hoog liepen. Sommigen die

zyn vrienden veinsden te wezen , rieden hem

,

dat hy beft zoude doen
,
zig voor een tyd van kant

te houden , en uit Utrecht te vertrekken , tot dat

het vuur van twift wat zou gebluft wezen , en zy

dan om zyn overkomen zouden fchryven. Maar
dit verzuimden zy zoo lang, tot dat zy (ondereen

bedrieglyk voorgeven van niet te weten waar Dril-

lenburg was, en of hy wel weder naar Utrecht zou-

de omzien) bezitters van die Vacante bedieningen

geworden waren. Eindelyk weder te Utrecht

gekomen, ontdekte hy, die een man van gefle-

pen brein was ; aanftonds het bedrog , maar dit een

gedane zaak zynde die niet te herroepen was , be-

dagt hy andere middelen tot vergeldinge en
wraakneminge, die hy haaft gereed aan de hand
vond. Hy huurde een Kruiers - wagen en kroo
met de zelve zoo fcheef hy konde gints en weer
over't plein voor 't Stadshuis; en als yder het

oog daar op hadde en hem vraagde wat zulks te

beduiden had , kruide hy al voort , en zeide , do

wagen gaat niet regt.

Op een anderen tyd, 't Gerecht by een zynde
op het Raadhuis

,
ging hy daar na toe , en liet door

den Kamerdienaar verzoeken aan de Heeren ofhy
eens binnen mogt ftaan, dat hy iets hadde te

verzoeken, dat hem werd ingewilligt. In de
Zaal gekomen werd hem gevraagt wat van zyn
begeren was? waar op hy antwoorde dat hy ge-

hoord had dat 'er een Geregtsdienders plaats open
was, en verzogt dat men hem daar mede wilde

verzien. De Heeren verwondert over zoo een

verzoek, en op elkander ziende, verzogten aan

K 4 hem
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hem dat hy wilde buiten flaan , om daar overleg

van te nemen, 't geen hy deed. Na een weinig
wagtens binnen gefchelc, zeide de voorzitter te-

gens hem , dat de Heeren over dusdanig verzoek

grootelyks verwondert waren, eerffcelyk omdathy
een man "was die niet benoodigt was ; ten tweede

dat het te groote oneer aan zyn geflagt en kin-

deren zoude wezen , en zy over zulks niet konden
denken dat zulk verzoek hem ernft was. En als

fommige Heeren die zyne vrienden waren hem wat

ter zyden afalleen nemende hem vergden te weten

wat reden hem tot zulks beweegde, antwoordehy,
geen andere reden daar toe te hebben dan deze

,

dathyde groote Dieven kende, en die'teerft zou-

de gevangen nemen. Waar op hy een antwoord
kreeg waar uit hy klaar begrypen konde, dat die

den langden degen hadden, het veerfte konden
reiken. Dus bemoeide hy zig naderhand niet,als met
fomtyds de rol van een anderen Diogenes te fpe-

len onder 't gemeen. Diteeneilaal nog, endaar

meê zal ik eindigen. 'T is bekent dat de jeugt;

inzonderheid onder gegoede luiden, de oudeHol-
landfche eenvoudigheid in dientyd begondete ver-

agten en de Afgodes de Mode naar te volgen. Dit

Jiep hem al meê in 't oog
,
gelyk 'er ook by na

niets was of 't moefl: onder de roede van zyne

berifpinge doorgaan. Nu had ik byna vergeten

dat hy ondertuffchen was Weduwenaar gewor-
den. Wat gebeurt 'er? hy neemt een lantaren

met ontdeken kaarfen , en gaat daar mede op den
helderen dag door de Stad, daar elk over verwon-

dert
,
eindelyk vraagde wat hy zogt ? dien hy

tot antwoord gaf: Borgers Dochters. En als 'er

gezegt wierd , dat 'er die genoeg waren ; gaf hy
tot antwoord, dat het altemaal Juffrouwen waren

ge-



Schilders en Schilderessen. 153
geworden. Hier mede willen wy onzen klugti-

gen fchilder met zvn Vader laten rullen.

JAKOB LA VEC Ongeboren te Dordrecht

(maar in wat jaar daar heb ik niet konnen agter-

komen, wyl 'er niemant van zyn geflagt meer
overig is ) was Jongman en hield huis met twee

meiden, wyl hy nog een halven broeder, die

blint was, hadde op te paffen. Zyne Ouders had-

den hem een fraai kapitaal naargelaten , maar na \
my toefcheen (dewyi hy meer van gezelfchap als

van fchilderen hield) was het met zyn reis in Vrank-
ryk vry wat gefmolten. Hy had de Konft by
Rembrant geleert, maar in zyne reize die

handeling laten varen en zedert zig geheel tot het

fchilderen van pourtretten
,
vry wel zwemende naar

die van de Baan
,
begeven. Hy hadde nog een ftuk

fchildery van zyn eerden tyd in zyn huis , daar de
handeling van Rembrant zoo wel in was waarge-

nomen , dat men het voor een fluk van Rembrant
zou hebben aangezien. Hy kwam (ik weetniet:

by wat gelegenheid) aan myn Ouders huis in dien

tyd als ik van Drillenburg af was , en by my zei-

ven zonder onderwys teekende. Hy zag myn
werk , en oordeelde dat ik in de Konft behoorde
voort te varen , daar myn Vader ftraks zyn zegel

aan hing, en verdrag maakte, om onder zyn op-

zigt in de Konft voort te gaan
,
gelyk gefchiede.

Maar het ongeluk \^ïlde dat hy na verloop van on-

trent negen maand^^n kwam te overlyden , en ik

dus voor de tweedemaal buiten onderwys was. Ik
werd bevoordeelt met een derde van zyne print-

konft, maar de onkunde deed my een dwaze keur
doen; wantin fteê van fraaije Italiaanfe of Franfe

printen tot myn deel te verkiezen , viel myn oog
op printjes van Lucas van Leyden , en Jlbert Du^

K 5 rer,
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f^r,, daar ik geen dienfl van. konde heb-

ben ; en het is alleen by zeker toeval gebeurt , dat

ik nog een Franfche KondprinC^ heb onder de
deeling uitgekeurt, die de befte plaats in myn
KonfLboek heeft, zoo om dat zy dient tot gedag-

tenis van myn meefter , als om hare deugt en zelt-

zaame waardy , want ik nooit liefhebber van prin-

ten heb ontmoet die de zelve meer gezien heeft,

of hy heeft ze geprezen. 'T is geordoneert van
C. Ie Bruin , en gefneden van F. de Poilly. Men
ziet'erPallasopde Wolken, en Neptuin van zyn
Schulpkoets haar toefpreken ; in 't verfchiet ziet

men de Zanggodinnen ; en in de fchaduw van de
Wolken de konilen &c. ze (lont (alsLAVECQ^
te Parys was) boven een Thefis aangeplakt, enhy
liet ze *er door een Switzer op een donkeren avond
afhalen voor een halve piflool, die de zelve on-

gefchonden aan zyn Logement bragt.

Weinig weet ik van hem , als ook van zyne wy-
zevan fchilderente zeggen, om dat hy doorgaans

ziekelyk was , en weinig of niet fchilderde in dien

tyd als ik by hem woonde. Hy was gemeenzaam
met my, en heeft my verhaald dat hy te Sedan in

Vrankryk zynde, gelegentheid had om het pour-

tret van een voornaam geeftelyk oud Heer te

fchilderen, dat die Heer hem verhaalde dat hy nog
eens van een Neerlander begonnen was, maar dat

het hem niet behaagt had , en Jiet over zulks on-

opgemaakt was blyven flaan. 'De neusgierigheid

drong hem het zelve te zien
;
gevolgelyk werd

het door een dienaar uit een vergeten hoek , be-

fchimmelt en uitgeflagen , te voorfchyn gebragt;

waar door hy verbaaft fhont te kyken ; want hy
met den eerden opHag zag dat het door den weer-

galoozen A. v. Dyk was aangeleit, dog het viel

met
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met hem beter uit dan hy by zig zeiven gedagc

had; want hy bevond het fpreekwoord bewaar-

heid ; dat alle liefhebbers geen kenders zyn,

Hy ilierf als ik inyn geheugen na ga in het be^

gin van 't jaar 1674, naar ikgis, ontrent 50 ja-

ren oud zynde. Hy was in 't Konftgenootfchap

gekomen in 't jaar 1655.

Zoo men door naaryolging van de voorbeelden

der oude Schryvêren, de gedagteniffe van mannen
en die iets hyzonders boven het gemeen in hun le-

venstyd verrigt hebben, onuitwiflelyk wil ma-
ken, en door de pen en Drukpers aan defchakels

der Eeuwigheid kkufleren , verdienen het in de

eerfle plaats zulke , die iets ten dienfle en nut voor

't algemeen hebben uitgewerkt, door Wapenen,
Konfl of Pen ; onder de laatile mag S AM U E L
VAN HOOGSTRATEN Schilder en Schry-

ver van 't Schilderboek genoemt, de zigtbare

Waereld geteld worden. En zoo myn pen wat rui-

mer in des zelfs levensbefchryving, als wel in an-

dere, uitweid, met wyte het de verpligting, die

ik zedert dat ik de eer van zyn onderwys in de
Konfl gehad heb, in myn boezem heb gedragen ;

waar van ik my nu zal ontladen, als die my niet

fchame te zeggen , dat hy myn leermeefler ge-

weeft is , en ik den grontflag van al wat ik in de

Kpnfl weet aan hem verfchuldigt ben.

Hy is geboren te Dordrecht in het jaar 162^,

of hy ook nog andere leermeeflers in zyn vroegen

tyd buiten zyn Vader gehad heeft weet ik niet,

maar wel dat hy ook de Konfl; by Rembrant van
Ryn (want dezen noemt hy , na de Dood van zyn
Vader Theodoor

,
zyn tweeden Meefler, In zyn Boek

van de Schilderkonft p. 257) geleert heeft, wiens

wyze
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wyze van fchilderen hy nog eenigen tyd aan de
hand hield, en all'engskens, zig daar van weer
ontwende , en eindelyk een geheele andere wyze
van fchilderen aannam, ook zig begaf tot hec

fchilderen van pourtretten , daar hy eenen gelukki-

gen voortgang in maakte , zoo in den Haag , daar

hy eenige jaren gewoont heeft, als ook te Dord-
recht. En gelyk hem Pi6tura met gonfl en
voordeel flreelde, zoo vleide hem de Dichtgodin

aan den anderen kant met glory. BeidelcEëhen zy

hem even minnelyk te bejegenen, gelyk hy ook
de eerfte weder beminde en de tweede niet verag-

te. De eerfle olFerde hy zyn befte uuren , de twee-

de zyne uitfpanningen op, gelyk hy niet duifter-

lyk te kennen geeft aan den berifper in de voorrede

van zyn Boekje defchoone ROSEL YN 1650
gedrukt. Hier breng ik Rofelyn op 't tooneel, hoe

wel 't gevaarlyk is hare fchoonheid yders oordeel fon-
derwerpen. De groote Poëet y die zyne morgezangen

dengantjchendag fchaafde^ bleef niet onberïfpt ; hoe

zou ik , die den gantfchen dag een andere Godin ge-

dient hebbende , in 't ontkleeden eerfi om Rofelyn ge-

dagt heb
,

vry zyn ? En wat lager : Daarom heb

ik zoo weinig tydy als mogelyk de alletfiemmigjte van

u tot wellufi neemt ^ hier toe laten heenglyen. De
Poëzy is een zifter van myn Godinne Piéura , dies-

halven heb ik wel verandering in de behandeling^

maar niet in 't verftant begaan , overwegende en be-

fchoiiwende de onderfcheide werkingen en driftpi der

menfchen.

Hy werd door eenen byzonder nayverenden

Geeft gedreven tegens de Konftenaren , niet als

veeltyds (dat verfoei lyk is) gefchiet uit een op-

wellende drift van haat tegens de Perfoonen en

hunne blinkende voordeden , maar uit een yver-

zugt,
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zugt, en om dat hy niet dulden konde dat ymant
hem voorby ftreefde in de loopbaan van de Konfl

om de Eerlaurieren. Over zulks was 'er geen deel

van de Konfl , zoo anderen hem daar in fchenen

voor uit te willen draven , ofhy volgde hem flraks

op de hielen. Gebouwen
,
Landfchappen , onflui-

mige Zee, ftille Wateren, Dieren , Bloemen , Fruit

,

en Stilleven ( dat hy zoo natuurlyk fchilderde dat

hy 'er velen door bedroog) en wat het ook we-
zen mogt, daar wiffc hy zig na te zetten en 't

zig eigen te maken. Ik heb daar van nogover-
blyfzelen aan zyn huis gezien : daar een Appel,

Peer, of Limoen in een fchotelrak: ginder een
muil , of fchoen op een uitgehakt plankje gefchil-

dert, en geplaatft in een hoek van de Kamer of
onder een ftoel , als mede zoute gedroogde fchol-

len , die op een gepluimuurt doek gefchildert , en
uitgefneden, hier ofdaar agter een deur aan een

fchildert waren , dat men zig lig't daar l^f-t^ fi^^

m zou hebben vergift, en dïê' Yöör~ëigent- j' \
lyke gedroogde fchollen aangezien. moet

'^-^'^

den Lezer om myn gezegde te beveiligen

verhalen hoe hy zig door dusdanig iets door zyn
penceel te malen zig by den Keizer en 't ganfche

Hof berugt maakte. Als hy op den 6 van
Gegilmaand 1651 aan 't Hof te Weenen flalen

van zyn Konft deed zien , was de Keizer , de
Keizerin , de Ongerfe Koning , en Aardsbisfchop

daar tegenwoordig. Dit bellond in drie flukken.

'T eerfle een Edelmans pourtret, het tweede een
doornekrooning van Chriftus ; 't geen zy alle ten

hoogften prezen; maar inzonderheid als het derde

ftuk (zynde een Stilleven) vertoont werd, toonde

zig de Keizer daar op verliefc te wezen , die het

fpyker ophingen , d ie zoo

zei-
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zelve lang bezag, dog echter zig bedrogen

vond, en daar op zeide: Dit ijl der cerfte Maler

die mir betrogen heeft. En liet hem vocjrrs aan-

zeggen : Dat hy tot Jtraf voor dat bedrog dat Jtuk

niet zou wederom krygen , maar hy het voor ahyd

wilde bewaren, en in waarde houden. En fchoon

't fchilderen van diergL^iyke dingen, in dien tyd

goed voordeel aanbragt, zoo had hy te groo-

ten geeft, om zig daar mee op te houden , maar
maakte voornamentlyk zyn werk van Pourtret-

ten 5 Hiflorien en Perfpeéliven in Kamers ( waar

toe dan een gat in den muur buiten het vertrek

om door te zien gemaakt werd ) te fchilderen. Ik

heb 'er verfcheiden gezien , die in een kleen

1vertrek gefchildert , een geheel paleis , met over-

I
welfde bogen, en Galeryen, onderfchraagt van
jmarmere kolommen vertoonden. Hy had een

pryffelyke behandelinge in zyn pourtretten, en
was gelukkig in het geven van een kennelyke ge-

lykenis, als inzonderheid blykt aan het laatlle ftuk

van de Munters binnen Dordrecht , dat in dien

tyd , als ik by hem leerde
,
gefchildert is , die ik

alle gekent heb, en waar van fommige nog le-

ven. Daar en boven had hy een manier van vet

in de verf te fchilderen , een wyze van doen
,

waar door de fhukken lang hunne volkomen kragt

en koleur behouden. Wat zyne Hiftorien aan-

belangt, die zyn doorgaans pryffelyk, welftan-

dig , en van een goede houding , en de konfl-

kenners hebben 'er nooit iets tegen gehad, als

dat de koleuren , in de kleederen inzonderheid , te

enkel en onvermengt gebruikt zyn , en hy in de
laatfle jaren van zyn leven , om onverftandigen

tot zyn voordeel tevleyen, fomtyds dingen in zyn
Hukken gebragt heeft, die hy in zyn Boek van
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de gronden der Schilderkonfl wraakt. Wie is 'er

zonder gebreken ? ja de beroemfle Meefters ,

zelfs onder de eerfte Italianen , hebben hun feilen

gehad. Maar onze pen is reeds te veer vooruit

gedraaft. Wy moeten onzen Batavier ( dus was
zyn Bentnaam ) eerft met onze pen naar Rome ver-

zeilen , en van Weenen met een Keizerlyk ge-

fchenk tot luifter van zyn Konfl: zien in 't Vaderland

komen, eer wy de fchakels van zyn levens be-

dryf aan 't einde kluifteren ; die ten halverwegen

keerd ( zeit de fpreuk ) en doold niet.

De Waereld beflaat in gefladige veranderingen

,

en wy worder met de zelve zugt omgedreven ,

ja de bevindinge heeft ons doen zien datdemeefle
Menfchen by de verandering leven , en genoegen
fcheppen. Deze luim bekroop ook onzen Bata-

vier ; des nam hy voor een reis naar Rome te

doen. Men zegt dat hem de liefde getroffen

had, endathy om die drift te wederftreven
, zyn

reislufl opvolgde. Het zy daar mee zoo 't wil

,

hy vervaardigde zig, en nam de reis aan, van
Dord op den i6 van Bloeimaand 1651. Zyn
Dichtpen heeft de Daglyfltot Weenen in Ooften-

ryk in Vaerzen befchreven. Dog wy willen hem
maar in 't rym verzeilen tot buiten 't Sticht ; om
niet veer van honk te weiden. Dien 't verder luft

kan het rym in zyn Thalia of vyfde Boek van
zyne zigtbare PFaereld op pag. 201 geboekt, vol-

gen. Dus begint hy:

Gelyk de Kraan, in 't bJoeijen van den tyd.

De Zonne volgt , en roert zyn vlugge veeren
,

Zoo deed ik me: 'k verliet myn Stad, om wyi
Van kant een wyl by vremden te verkeeren.

Ikjleeg te Paerty met moed geharrenajl

Niet
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Niet minder , dan imt Degen en Pijlooien

,

En teeg op reis, -tot driemaal zat ik vafi

En zag te rug , ik zei : -u^at av7 ik dooien ?

Is 'r Vaderland my dan niet lief gevoeeft'l

JVaar kon men meer behaaglykheid betragtenl

Hoe 'J^'ord 7?iyn ziel dus droevig ? en myn geejl

Zêo zeer onthelt ? hoe 'JoankeJen myn kragten ?

De Nachtegaal gaf ara-j:oord : Kom, eykom^
En fchep een lujt in beemden en -ivaaranden

;

De vryheid is een "xaardig Koningdom
,

Gae zoek h.iar nu in vergelege landen.

Alyn Stad, uit zugt , gc^f ik de laatfte groet:

Ik Z'-xonk den toom, en noopte V ros met fpoeren;
Dat hriejle en pruifte , en rende, fnel te voet

^

Langs dyk en dal, door 'xeyde en veld met Kooren

,

l^ot Utrecht toe , in V w)t vermaarde Sticht
,

De Felu'x op , in ongeftaage vlaagen

In ftorm op ftorm, verzelt met blixemlicht

,

Maar haaft verzoet door Aleytyds fchoone daagen.

Dus reed ik enz.

De zugt om Italië, het Kabinet der aloude

Beeldhouwery enSchilderkonfl te zien, bleefhem
egcer by5en de gunfl van Keizer Ferdinand den sden,

nog zyn gunllpenning , nogdefchakels van d'agt-

dabbelde goude keten 5 waren niet kragtig ge-

noeg , om hem van zyn voornemen op te houden

,

of zyn reis naar Rome te ftuiten : daar hy (my
dunkt, ik zie hem) met open mond, verwondert,

in de pragtigfte Paleizen van Farneze, Lod&tüizey

Montaho, Oldohrandyuj en meer andere , voorde
weergaloze marmere flatuen , en fchilderyen van

Rafael, Michael
,
Agnolo ^ Farmeziaan

,
Titiaan,

Carats, Guido , Faulo Feronees, en Larfranco,

Haat te kyken , en ora al 't fchoon ( die keur heeft

,

heeft
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heeft angfl:) niet weet welk hy voor het konftigft
zal verkiezen.

Naar deze heeft hy ook een Reis naar Engeland
gedaan

,
op welken togt de zinryke Dichter Hei-

man Dullaarc, die nevens hem ook konflig
fchilderde, deze regels fchreef :

Aan den Wint.

Ai voery gez'uoindclyk eeri konflheJd ryk van palen,
Gevooon by cfedlen dag 'uan Forjtengmft te malen

,

Daar hernt verpligt Geluk met opene armen 'ujagt :

Opdat hy^^wienspenceel een onverganklyk leven

Aan zoo veel anderen gaf^ aan meer£ren nog moet
geven

,

Niet van de Dood uit vjraak door fchipbreuk v:ord
verkragt.

Hem was ook gedagtig zyn vrient Abraham van
Groeningen, een fraai vernuft, die hem met een
geeftig Klinkdicht geluk op reis wenfchte. Hy
is met Eer en Voordeel , het doel der Konftena-
ren , weder in zyn Vaderland gekomen , om de
red zyner dagen , wars van meerder gewoel , en
met zyn lot te vrede, in de Konfloeffening en
fchryven door te brengen. Gelvk hy dan nog
bezig was met zyne twee Boeken, de Zigtbare
\ welk gedrukt is , en * Onzigtbare Waereld te
voltooijen. Toen ik onder zvn opzigt befheld
was; zoude ik de eer gehad hebben, van nevens
hem het plaatwerk tot het Boek van de Schilder-
konft te etfen, ten zy een ander Difcipel, die

my
Die alsnoginroHen leit opgefloten, tot ik d^ze bui-j

ten bezigheid geëmdigt heb, zuUende dan de iaatite hand?
daar aan leenen, om ze m 't ligt te brengen, •

II. Deel, L
^
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my dat voordeel berwifte oorzaak gaf dat het

agterweeg bleef, na dat ik een print die op pag.

I
269 {laat, ten proef gemaakt had.

' Hy ging in myn tyd zelden iemant bezoeken

buiten de Heeren Kornelis Pompe van Meer-
dervoort, Ridder, Opperfchout der Stad Dord-
recht, en Wilhemvan Blyenburg, Schepen

,
(die

ook dikwils by hem kwam , en om zyne wetenfchap-

pen van hem bemind was, )ookde Munters, maar
dit was officïo als men zeit, want hy * Provooft

van de Hoilandfe Munt was.

Zyne LeerleiTen , of Konflregelen fteunden op
vafle gronden , zyn onderrigtingen gingen altyd

met voorbeelden verzeld
, zyn onderwys met be-

daardheid en ernfl, en zyne uitdrukkingen waren
verflaanbaar , en zoo zyn zeggen nog met den
eerften niet wierd begrepen , nam. hy gedult om
het door gebaarden te beduiden. 'T is gebeurt dat

een van zyn Difcipelen defchetsvanzynordonan-

tie (gelyk ieder alle week doen moeft) aan hem
vertoonde , maar weinig agt gegeven had op de

regte werkinge der beelden , die hy zoo maar
had neergefhelt. Straks was het zeggen

,
Leesjen

Textj en gevraagt, IVil dat nu het Beel^Pxezen

Sat zulks zeit ? antwoorde zy dan Ja, zoo was ge-

meenlyk zyn zegge : Verbeeld u eens dat ik die andere

FerJoon ben , daar gy zulks tegen moet zeggen
;

zeg

het tegens my. Als zy dan de reden volgens de

let-

* Provoojl. 1 Van deze zyn 'er tv^'ee die jaar om jaar ver-

wiffelende het meefte beftier der Munmkén hebben : voor
welke ook de verfchillen tufifchen Meefters en Meefters en

Kn3.pen , of zoo 'er misflagen begaan worden , als voor Sche-

penen worden gebragt , welke ten overzitten van den

Heer Wardein , en rvvee Gezwoomen daar over vonnif-

fcn.
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letter van den Text, zonder aandoeninge, met
de handen in de zak , of als ffcokbeelden uitfpra-

ken , was zyn zeggen : de zakken zyn gemaakt om
dat het geld in 't dragen niet door de vingeren

zoude druipen ; en flond met een van zyn plaats

op en liet den Difcipeldaar zitten, zeggende ; Nu
zal ik het u . voordoen y let op de * Gebaarden, mze
van fiaan , of buiging des lichaams , ah ik /preek ,

en beduide het (als het fpreekwoord zeit) met
vinger en duim. 'T gebeurde, dat ik een wer-

kelyke fchets , over een fchriftuurlyk voorwerp

gemaakt , aan hem vertoonde , waar by ik tot vul-

* Gebaarden.] Om van deze gebaarden , en roeringen die

een Konftige Redenvoeringe behoorden te verzeilen
, zyne

Leerlingen een vafter indruk te geven, en zig daar aan
meerder te doen gewennen; koos hry de bekwaamfte van
zyne Difcipelen uit (als hy woonde in 't voorfteHuis , dat

zedert aan de Brouwery van den Oranjeboom te'Dordrecht
getrokken is, daar hy op de ruime zolderingen gelegentheid

had van een volkomen Toneel op te flaan ) en gaf hun
yder een Rol van zyne, of een's anders Toneellluk te i

fpelen : tot het welke zy dan vermogten hunne Ouders ^

ën goede bekenden te noodigen , tot aanfchouwers , van
het Spel, waar ontrent S. v. Hoogftraten een tweede Fran-
cius verftrekte. ' ,

Ook liet hy zyne Difcipelen by wylen tot ververlinge ,

hunner opgefpannen gedagten, een fchaduwdans vertoo- \

nen , of fpelen : dienltig niet alleen tot vermaak , maar in '

zonderheid om hen door zulk een voorwerp , de menigvul- ,

dige veranderingen en verlengingen of verkortingen der

licht verwifielende gedaanten der fchaduwen , ( fpruitende

uit de nabyheid of afiland van 't hcht) te doen kennen en
begrypen. Gelyk hy ook den toeftel daar van beduid , nevens \

een vertoonprint , in Melpomene of het VII 'Boek van de
J

Schilderkonlt op pag. 160, '

Zullce uitfpanningen zyn vry wat pryffelyker dan die men
by Bachus zoekt. En men mag de 'zelve te regt met de
fpreuk, Prfidejfe DeUHare, benoemen.

ling

L 2
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ling van het agteywerk eenige byvoegzelen tot

cieraat verzonnen had , meenende daar door my
wel degelyk te hebben uitgeflooft. Maar myn
broek was zoo nieuw niet als ik my wel verbeeld

had ; want hy ten eerften
( wyzende op het by-

voegzel ) vraagde , wat wil dat zeggen ? Ik ant-

woorde , ik heb dat kwanzuis zoo gemaakt : waar
op hy tot my zeide , Men moet geen kwanzuizen

maken; maar van alles datmen maakt reden geven

^

waarom men het gemaakt heeft ^ of anders niet

maken. Hy had ook voor gebruik , zoo wy iets

deden 't geen hem mishaagde , 't zelve door omflan-

digheden, fpreuken, of eenig verhaal te bedui-

den. 'T gebeurde ( wyl ik in dien tyd mede op
een Kerkkollegie of t* zamenkomil ging ) dat ik

het onderwerp, dat den naaflkomenden Zondag
flond verhandelt te worden

,
op een papiertje ge-

fchreven , door onvoorzigtigheid op het plankje

van myn Ezel geleit had , in fteê van het elders

te bergen. Myn Meefter kreeg het in de handen
las den inhoud welke aldus was : Of Adams zaak

een gebeurlyke zaak was ; dan of God die voorwift,

Hy lei het weer neer ; maar eer hy van my weg
ging zeide hy : Toen ik jong was deed ik ook zoo,

en dagt , het is tydverdryf; maar toen ik wyzer wierd ^

ondervond ik dat het tyd verkwifi was.

Doorgaans was hy van een ftille bezadigden

geeft; en viel 'er fomtyds onder zyne Difcipelen

iets voor , dat hem tegenftond , of rechten zy eeni-

ge potfen aan
,
gelyk de jeugt dog fomtyds ge-

woon is te doen , voer hy daar over niet tegen

hen uit; maar wift het wrang van zyne berifpin-

ge met het zoet van zyn bedaarde infchikkelyk-

heid te temperen. Een geval , Lezer laat u het

niet
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niet verdrieten , moet ik hier by ten voorbeeld

verhalen.

Ik was toenmaals onder zyne Difcipelen de

oudfle Leerling ,
geplaatfl: boven zyn Schilderka-

mer, d' andere in een vertrek beneden over de
middelplaats , daar wy , ik van boven , en zy van
beneden, elkander dikwils toefpraken, wanneer

hy was uitgegaan. Zy vryden my ook by
tyden wel eens om een tros muskadel druiven

,

daar ik hen aan konde helpen
,
wyl de Wyngaart

tot boven het Zoldervenfter was opgegroeit ; het

welk ik zoo voorzigtig niet konde doen , of het

wierd door vallen van loffe druiven en bladen ont-

dekt door de meit, en haren Meefter aange-

bragt; die daar op by my kwam en zeide: dat

hy wel konde bemerken dat wy genegen waren om
by malkander te wezen , en dat ik met uit het

venfler hun toe te roepen, ongenoegen mogt
geven aan de Buuren , als of men hun vryheid be-

Q)iede, (zonder eens van de Druiven te melden)
waarom hy geraden vond my by hen te laten zit-

ten
,
gelyk gefchiede. Wat raad nu? de pas om

aan druiven te geraken , waar van ons de Muska-
delfmaak nog de tong kittelde , was hier door af-

gefneden , en de Wyngaard was te hoog van ftam

om 'er van den grond by te konnen reiken. Over-
zulks werd 'er met gemeen overleg goedgekeurt,

een Pennemes boven aan den ftok van een Raag-
bol te binden , om de troffen te bereiken en af te

fnyden. De vond was goed , maar de ftok tekort,

des was men genoodzaakt een ledig biervat te ge-

bruiken om daar op te ftaan , dat my by loting te

beurt viel, en twee anderen aan wederzyde te

ftaan , om in hunne fchortekleeden de troffen , die

afdropen , zonder kwetfen te vangen
,

mitsgaders

L 3 de
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de bladeren

;
op dat 'er op de plaats niets zoa

vallen , 't geen ons- werk verkraaide. Dit fluk

ging op deze wyze aan; maar ik die door het ge-

ritfel der bladen zoo wel niet konde hooren als

zy, welke beneden ftonden, en gevolgelyk zig

ai hadden voort gepakt op het aankomen van
Hoogllraten , eer ik het ge\\-aar wierd , werd ge-

zien van hem, nog in datpoftuur ftaande ,door de

glazen van de Keuken , dat ik gewaar wierd , den
llok daar liet, en my in alleryl van de plaats

weg maakte. Nu was die toeleg ontdekt, en elk

van ons fchrikte vafl: voor de roskam: dog het

viel beter uit dan wy ons hadden voorgefleld. Na
verloop van een half uur kwam HoogHraten
met dien zeiven (lok eerft by myn makkers , daar

naar ook in myn vertrek, en ging met den flok

zeiven agter aan llepende driewerf om den Ezel

daar ik voor zat, zonder te fpreken; dog riep

(na dat hy een wyl tyds agter my geftaan had)

myne medemaats , vertoonde den Hok , daar het

Pennemes vooraan gebonden was , en zeide : IVaar

of dit "-joerktuig toe gedtent heeft'? een Fennemes
haaksui^yze "joor aan een Raagftok gehouden ? dog
niemant van ons gaf antwoord, maar wyftonden

met d' oogen naar d'aard gewend , even als ie mis-

dadigen in de Vierfchaar. Eindelyk (naar dat hy
den flok een reis of zes, daar het Pennemes ge-

bonden was had gekeerd en bekeken) begon hy te

zeggen: Z?>, dit is al heel vernuftig verzonnen avV

cf de vinder daar van is? 't zoude ivaarlyk goed

zyn om de Druiven , als zy 'dcat hoog hangen , te be-

reiken^ en ivas hy niet lang genoeg, men kon ligt

een ledig Fat nemen , om 'er op te flaan. Maar
"Djeetje "üoat

^
(vervolgde hy) zulks te oniernemen is

met kormner vermengt , rcjwf het Fat kon ligt den
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boden injtorten^ en die daar op ftond been of arm
breken, Overzulks heb ik {om dusdanige ongeluk-

ken voor te komen ) morgenomen een grendel aan

den buitenkant van de deur te laten maken en

zulks te beletten , het weJk gefchiede. Dus wy
'er gemakkelyker afkwamen als die Knaap in de
Klugt van den Druivendief. Met een woord ge-

zeit: hy beflrafte met bedaartheid, en onderwees
met wysheid.

Naar dat ik van hem af by my zeiven de Konfl
naar 't leven voort oefFende, heeft hy zig niet

meer met het onderwyzen van Difcipelen bemoeit

zelfs ook het fchilderen niet veel behartigt

,

maar alleen by lull fommige Hukken die onder-

handen gebleven waren opgemaakt. Want hy
toen ook al van langzamerhand uit het gebrek

( of lichaams kwaal ) dat hy hadde , leerde ftaat

maken dat hy eer lang almee den weg van alle

vlees zoude moeten inflaan naar d'Eeuwigheid. Hy
ftierf te Dordrecht den 19 van Wynmaand des

jaars 1678. en zyn Huisvrouw Sara Balen volgde

hem in 't zelve jaar op den 21 van Slagtmaand.

Zyn Broeders zoon David van Hoogftraten maakte
t'zyner gedagtenifle dit op zyne afbeeldinge door

hem zelf gefchildert:

Hoogstraten maalde dus zig zelf naar 't le-

ven af ^

Maar beter nog in zulk een reex van Schilderyen

Vol Kunft, diezynen naam vanfterfflykheid bevryen.
Nu ftort de Dordjche Maagt haar tranen op zyn

graf

Zyn Broeder Frangois van Hoogflraten vereerde

hem met een Lykdigt, waarin hy hem fprekende

L 4 in-
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invoerde , met voornemen om het op een Tafe-

reel te doen fchryven , en te hangen in de Mun-
ters Kapel , daar hy begraven leit ; maar de nyd
belette zulks. Men mag hem wel onder de ge-

lukkige Schilders van zyn Eeuw tellen ,
wyl hy

door de Fortuin begunftigt, meeft voorwint ge-

zeilt heeft.

Zyn Broeder Johan , of Hans van Hoogflraten

,

( want dus wilde hy genoemt zyn
)
jonger dan hy ,

was mede aan de Konfl:
,
zyn naam vind ik ge-

boekt op de Lyfl van St. Lucas Konftgezellen te

Dordrecht op 't jaar 1649. t^Y is met zynen

Broeder te gelyk aan 't Hof te Weenen geweeft

daar hy ook geftorven is.

In de Mengeldichten van F. v. Hoogflraten

vind ik t'zyner gedagtenifle.

Gedenkfchrift op

JAN VAN HOOGSTRATEN,
In de Galery der Kruiskerke te Weenen.

Ik had de Konft op 't hoogff gedragen^

Toen een * Harpy ?ny nederhiel:

De dood^ om my dien roem f ontjagen,

Myn jetigt 't ontydig overviel

Zeker Konftig Marmerfteene Beeldhouder ,

vriend van S. v. Hoogflraten , vereerde zyn Graffteê

met een Marmerfleene kindje, verbeeldende de
vergankelykheid van *sMenfchen leven.

'T was fmartig voor myn Meefler dat zulk

een

Qiicedam fpeciesmorVi comitialis.
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een vrugtbelovende loot van den Konflftam wierd

afgerukt; en te beklagen dat de jongeling daar

wat goeds van te hopen ftond , zoo ontydig ( als

hy zyn gebruik eerfl regt van 't leven, tot op-

bouw van de Konfl , wift te maken ) wierd neerge-

veld. 'T lufl ons een geellig voorval te verhalen

't geen hem uit dien hoofde gebeurde. Hy had , .

te Weenen^^ynde
,
aangevangen de verlooche- ,

hing van Petrus te fchilderen. De vrypoflige

Dienflmaagi was afgemaakt. Tot een bedeesden f

Petrus ontbrak hem een bekwaam Model ; waarom \

hy tot dien einde naar het Marktplein ging , daar hy >

^
verfchot vond , en zeide tegens een die hy oordeelde -p--* ^'f^

dat hem daar toe zoude konnen dienen , dat hy hem '

^^'^-^-^

zoude voegen. De goede man op hoop van een

milde aalmoes volgde hem tot het huis ; maar Jan
van Hoogftraten (hoe gebrekkelyk hy nog in de

Duitfche Taal was ) beduide hem echter dat hy hem
volgen moefl: gelyk hy ook deed tot op zyn
fchilderkamer. Maar zoo haaffc en zag hy niet dien

ongewonen toeftel , hier een Doodshoofd , en daar

een hoofdeloozen leeman , of hy begon gants ont-

fteld te fidderen en te beven. En hoe minlyk hy beje-

gent wierd , en wat fchoone beloften hem gedaan

wierden, van wel geloont te zullen worden,
als hy maar ging zitten om zig te laten uitfchil-

^
deren , de bedelaar had daar geen ooren toe , maar 'f-^f f

^- ^
^'

keek met Arentsoogen om , hoe hy beft van daar ^-^u S

zou konnen ontflippen , nam zyn flag waar , en
fprongvan de trappen, tot aan de deur, om te

ontfnappen. Gevallig komt S. v. Hoogftraten in

,

die hem ftuit, terwyl zyn Broeder Jan hem ag-

ter aan loopt. Deze niet wetende van dit voor-

val, onderzoekt de reden van zulken rumoer. De
Bedelaar in d'uiterfte benaautheid , bad dat men

L 5 hem
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hem zyn leven dog wilde verfchoonen , en hem
deur Jaten, dewyJ hy niet misdaan had. Op
die misbaar fchoten fommige menfchen toe

,

die na zy de zaak gehoord hadden, den Ee-

delaar hielpen belezen, tot zig te laten affchil-

deren, en onderrigten hem zoo wel, dat hy 'c

eindelyk bewilligde ,
dog fchoorvoetende , en

traag ,
gelyk de veroordeelden de leer opklimmen

,

.om Ridders gemaakt te worden van de Hennepe
Koord.

> Men kreeg den Bedelaar dan met veel llribbelinge

tot zitten , in zulk een pofluur als d'affchetfing op
den doek dat vorderde: maar hyzat met zulk een

vrees, en onfteltheid, als of hy St. Pieter zelf

geweefl was ; en wat belofte men hem naderhand

deed, om andermaal te zitten
, hy wilde niet weer

komen , daar hy waande den Duivel en de Dood
gezien te hebben.

Men kan hun beider Beelteniflen zien in de
Plaat G. die van S. v. Hoogflraten boven , en die

van zyn Broeder onder, nevens de beeltenis van

Joh. Lingelbag
,
op de regte hand.

In dezen tyd leefde een Konflfchilder van Rot-

terdam OSSENBEK genaamt. Van zyne ftukken

zyn fchaars eenige in Holland te zien, aangezien

hy zyn meeften levenstyd in Italien heeft doorge-

bragt. Hy fchilderde op de wyze van Bamboots

verfcheide geflagten van Beeften , en Beeldjes , en

fchikte de bywerken of agterwerken zoo vremc
met Grotten , vervalle Roomfche Gebouwen

,

Watervallen en dergelyke zoodanig naar den Ita-

liaanfchen aart , dat men van hem zeide. Hy heeft

Rome met zig jneê gebragt. Ook meld S. v.

Hoogftarten m een Brief gefchreven uit Wenen
den 9 van Oegftmaand 1651 van eenen Luix ( maar

wat
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wat hy door zyn penceel vermogt weet ik niet)

aldus: Hier komt een donderend gerugt en nieuzve

tyding. Men bootfchapt my de komji van Diiitslands

grootjlen Schilder Sandrart , die (zoo men zeit) by

den Keizer eer en glorie zoekt , en den Kamermaler

van zyn Majefteit Luix zoekt de Kroon van 't

hoofd te fteken^ en zig zelf ten Hoof in te wortelen

enz.

Verandering vanfpys (zeit het oude fpreekwoord)

maakt rdewwen eetlujt. Even dus willen wy den
Lezer thans met het opdiffchen van een tuffchen-

reden tot nieuwen leesluft opv/akkeren.

Gelyk de enkele woorden door het byvoegzel

bepaalt v/orden tot hun zeker bèduidzel, als by
voorbeeld : Myter beteekent een Bisfchops muts

,

of hoed , en door bepaling van 't bywoord Kaas ,

't bederf in de zelve. Ezel beteekent het beken-

de langoorig Dier, en door 't bywoord .Sf/?/7^/^rj-,

hun gereedfchap datdeTafereelen draagt. Maand
beteekent een der 12 deelcn van 'c jaar, en zoo 'er

van G^/ïiby gemeld word
,
ymant over fchult aan-

fpreken. Nagel is het fchilt van 't voorfle onzer

vingeren, maar St. Jofephs Gildebroeders verftaan

een Spyker door dit woord : gelyk ook Duimen
,

Boomen , Veeren , Pannen
,

Schyven , Zlxialuw-

Jtaarten , en dergelyke benamingen meer
, by hen

in een andere beteekenis worden opgevat , dan by
't gemeen , en dus door het byvoegzel moeten
bepaalt, en onderkent werden. Even zoo geven
ook de byvoegzelen

, bekledingen , en eigen we-

zenstrekken, met den eerften opOag van't oogde
verbeelding der Tafereelen te kennen , daar men
anders na zou moeten raden . Dus hebben van oude

tyden af de vermaardfle Konflfchilders de voor-

naam-
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naamfte beelteniflen in hunne werken doen fpre-

ken , en 't geen 'er voorts aan ontbrak , door by-

voegzels opgeheldert.

Het naafte middel om hen in dit lofFelyke fpoor

der Perfoonverbeelding na te flappen is, dat men
de perfoonen die men in een Hiftorie verbeelden

wil 5 in zulken geflalten , en met zulke bekledin-

gen , en byvoegzelen , als hun eigen is , en toe-

behoort, vertoont; aangezien het de bekledin-

gen zyn , die een Bedelaar van een Koning doen

onderkennen. Des moeteen KonftoefFenaar hier

agt op geven , of hy maakt zig befpottelyk voor

Konflkenners.

De onderwyzingen die altoos met berifpingen

(als de Monniken) verzelt gaan, leeren beft, dog

ik wil den gemakkelykften weg inflaan en onder-

wyzen door voorbeelden.

Wil men den Aartsvader Abraham (om maar
een gemeen voorbeeld voor te flellen) verbeelden

,

daar hy zyn dienflmaagt Hagar met haren Zoon
uitleit, zoo dient voor af opgemerkt dat hy isge-

weefl een Man van jaren
,
agtbaar van wezen en

groot van vermogen
,
zoodanig, dat, wanneer de

vremde Koningen de vyf fteden in het dal Siddin

gelegen ,
vyandelyk aangetafl , de Opperbevelheb-

bers met den zwaarde gedood, en onder den

roof ook zyn bloetvriend Lot mee gevoert had-

den , hy ,
geflerkt met de inboorlingen van zyn

huis , hen najoeg
,
floeg , en Lot met den geroof-

den buit uit hun handen rukte.

Ook dat de Oofterlingen welke vermogen-

de en hoofden der volken waren ,
altyd pragtig

met dierbare gefleenten omhangen , en met kofl-

bare zyde bekleed gingen.

Denk niet, Schilderjeugt, dat het noodelooze

klei-
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kleinigheden zyn die ik ii tot een lafl: wil opdrin-

gen* Gy kontze met zulken naam doopen als gy
wilt.

Het geeft aan uw Tafreel een ongemeen cieraady

Als gy naau agt op aÏÏ die kleinigheden Jlaat,

En gy zult by d'uitkomfl bevinden dat zy we-
zentlyk behooren tot de Perfoonverbeelding die

voor al in een Hiftorifche verbeelding in agt

moet genomen werden. Hoor wat Horatius door

zyn vertaalder omtrent dit fluk aan de Dichters

belaft , 't geen wy met weinig verandering op de
Schilders toepaflen.

Daar hy is 't noodig, dat een Schilder voïge,'t geen

Aan yder is bekent van Helden , in gefchichten,

Befaamt , en alles , dat hy daar wil by verdichten
,

fFel overeenjiemm met de reden van zyn' held.

Wanneer ge op uw Paneel den Virfi Achilles Jield ,

Verbeeld hem dapper y onverbidlyk
, Jtraf , verbolgen;

Hy weigre wetten , recht , en redenen te volgen
,

En laate^al 't geen hem raakt
^ affluiten op zyn kling,

Medéa toon zig wreed van aard , door geenig ding

Omzetlyk. Ino moet tot fchreyen zyn genegen;

Orefles droef te moe

En wat verder

,

Zoo let , dat uwe Konfi elk voorftelle in dien fchyn ,

Gelyk de menfchen in natuure y en jaaren zyn.

Denk ook niet by u zelve : niemant zal op zulke

dingen zoo naauw agt geven : nog laat hec

fpreekwoord : Alk Kon/tminnaars zyn geen kenners,

u
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u bedriegen. Onder de Schryvers is deze fpreuk

ook in gebruik ; maar 'c zyn van de flegtfte

foortdie zig daar bedrieglyk mee vleijen. Let

wat voorgemelde Dichter daar af zeic, en paft

het op u zelf toe ;
op dat het u ten fpoor zy tot

aanprikkeling van uwen yver, in de loopbaan der

Konft.

Maar alle Leezers ,
zegt ge moogelyk

, zyn juift

/iltyd geen kenners. Zal ik daarom "coor de "juijl

In mld heen fchryvcn? ofvaninynenleezerhoopeny

Dat hy ligt o\)er myn mis/lagen heen zal kopen ,

En myne pileny ah niet hebbende om het lyf^

Zien door de uingren^ iven ik maar gedigtenfchryf?
Heel fraai ! Men zal my ligt van grof y en bot te

d'jcalen

Frykeuren ; maar uoat lof, ivat eer zal ik behalen ?

Denk zoo , en fpreek zoo tot u zelf, tot dat

uw begeerte tot veel te weten allengs aan gegroeit,

gy den fmaak daar van weg krygc , en van zelf

daar naar tragt. Dit tulTchen mgevloeit, heeft den
draad van onze aanmerkingen omtrent de verbeel-

ding van den Aartsvader afgebroken, dien wy
düs weer aanknoopen : Als men dan Abraham

( dien wy reeds agtbaar van wezen , en bekleding

hebben afgefchetft) in een flegte bekleding

blootsbeens en met overendftaande hairen, als de

wanhoop in d'affchetfingen der Gemoetsdriften

,

door C. Ie Brun, en agter hem een hutje van
oude planken als de Dykwerkers gewoon zyn tot

hun verblyf op te flaan , verbeeld ziet, moetik
befluiten dat de maker zig dat deel der Konft, 't

geen zy Perfoonverbeelding noemen , niet ver-

ftaan heeft j want fchoon men aan andere byvoeg-

zels
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zeis ziet, wat die verbeelding beduiden wil; zoo

is nogtans het voornaamfLe, te wetende eigent-

lyke verbeelding van den perfoon niet waargeno-

men , en het gene van zig zelve geen beduidzel

heeft, namentlyk Hagar en Ifmaël, daar toe ge-

bruikt ; want fchilder Hagar met haar kind, tor-

fchende alleen die magere uitrufting van brood en
een fles water zonder eenig ander byvoegzel in een

Tafereel , wie zal haar anders als voor een land-

loopfter aanzien ?

iSIaar ligt zal iemant zeggen : men zou even-

wel ( fchoon Abraham niet bekleed was alsvcreifcht

word ) zien , dat het Abraham verbeelde door het

byvoegzel van Hagar en Ifmaël. Dat zy zoo :

echter voldoet het aan den regel der Perfoonver-

beeldingniet , die met het byvoegzel gepaart moet
gaan ; want zou het niet belachelyk wezen , dat

men twee Vrouwsperfoonen met llegte , en on-

geziene bekleeding afmaalde , en de zelve door

het byvoegen van een Adder , en Kelk met ver-

gif, wilde aangezien hebben voor Kleopatra en

Sofonisba '? Zoo dat in diergelyke voorwerpen de

volkomen Perfoonverbeelding met het byvoegzel

moet t'zamen gaan.

De byvoegzelen, zyn, of eigen, ofgezogte:

de eigen zyn deze waar van wy aangeroert heb-

ben. De gezogte zyn zulke die alleen uit nood,
wanneer 'er geen andere aan de hand zyn . gebruikt

worden. Een Schilder zal ook voorwerpen ont-

moeten , die enkel aan het byvoegzel kenbaar zyn ;

om datze buiten het zelve geen bepaling hebben
als in opzigt van 't geflagt. Als by voorbeeld ,

hy fchildert een oud Mannebeeld bitterlyk wee-

nende, en een Vrouwenbeeld dat hare zonden
met neergeflagen oogen befchreid, niemant zal
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immers konnen ramen dat heteene Petrus, en het

andere Maria Magdalena verbeeld , zoo men by^
d'eerfle niet twee ileutels, of den Haan, en by
de tweede een Balzemfles verbeeld ziet ? maar wil

de Schilder den Petrus tegens andere voorbeelden

verleelyken ofde Magdalena vermooyen zulks werd
den Konllenaar toegeflaan. Gelyk ook wanneer

het Penceel tegen de waarheid aan Andromeda
(die een Morinne was) lelyblank vertoont, daar

Perfeus haar verlofl van de rots , en de kaken

van 't Zeemonfler : om dat de Schilderyen die-

nen tot verlufliging der oogen , en cieraad der

wanden , daar een Lelyblank naakt , by een Mol-
zwartvel veel in voor uit heeft. Met nog meer-

der vryheid magmen Jupiter verbeelden met den
halfvoldragen Bacchus

, ( gered uit het vuur dat

zyn Moeder Semele verteerde) inzynarm (gelyk

wy 't hier dus in print verbeelden ) fchoon de Fa-

bel zeit: dat hy 't Kind in zyn Dye verborg en

voede; om dat uit het vervolg van deze Fabel

blykt y dat Jupiter Bacchus heeft ter opvoedinge

belleld by de Nimfen , die zeker gedeelte van een

Berg by de Stad Nyfa , in Indien bewoonden ,

welke in de Griekfe tale Meros geheeten word,
het welk ook een Dye beteeken t. Zie L. Smits

in zyn Kantfchrift op Nafoos Hervorm, p. 79.
Vele Hiflorien brengen hare eigen cieraden en

kenbaarheid mee , en geeven den Konfloeffenaars

gelegentheid om de zelve op verfcheiden wyze te

konnen verbeelden , door den zwier der omflan-

digheid die de zelye nafleepen , en uit de menig-
vuldige veranderingen die zig daar in opdoen.

Nogtans moet een Konftfchilder de zelve vertoo-

nen in dat tydftip , daar in de zekerde kenteeke-

nen zig opdoen, en waar door men aan de

ver-
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verbeelding ten eerften ziet wat het verbeeld. En
zoo min als het te pas komt, dat een gemeen
foldaat in den drang zyn Veldoverflen niet zou

kennen , zoo min voeglyk is 't ook , alsmen

den Veldflag by voorbeeld tuflchen Darius en A-
lexander vertoonde, dat men ramen moeft wie

Alexander was, zonder naar zynen Buchephalus

om te zien. Wyl de dapperheid van wezen , en
bekleedinge dit moefl aanwyzen. Dog een

Konflfchilder mag zig van dusdanige duidelyke

byvoegzelen , die men by alle voorwerpen zoo
voordeelig niet vind, bedienen.

'T gaat in dit geval met de Schilderkonfl , als

met de Toneelfpelers. Hoe natuurlyker zy de
perfoonen , in welker plaats zy op den Schouburgh
verfchynen , in bekleding en zwier weten te ver-

beelden , hoe meer genoegen zy d'aanfchouwers

daar door geven. Molière , wanneer hy den ei-

gezinnigen natuuronderzoeker Jakobus Rohault

wilde ten Toneel voeren , wilt deszelfs hoed
,
op

een vremde wyze geplooit , ter leen te krygen.

Dien zeiven hoed deed hy den fpeelder zoo wel
gebruiken , dat al de aanfchouwers meenden , dat

RohauJt zelf op het Toneel verfcheen , en behaalde

hier door grooten roem.

Zoo iemant zeggen mogt, datmen zulk be-

hulp niet altyd aan de hand en gereed heeft , dien

geef ik tot antwoord : Dat zulken welker beeltenif-

ftn op penningen , en in marmer afgebeeld zyn

,

den zwier hunner bekledingen daar by aanwy-
zen.

Hulp genoeg is den Konftfchilders, fchoon

zy

*
J. B. Mencken, in zyne Redenvoer, ovtr dezottekm-

nn der Geleerden,

II. Deel.. M
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zy niet altyd gelegentheid hebben om zig van de

marmere beelteniffen te bedienen , aan de hand
door de Graveerkonft.

De beelteniffen der oudfte en geagtfte Konft*

fchilders Apelles, Zeuxis, Nicomachus,Phidias,

Pauzias enz. helthaftige en berugte Vrouwen als

Semiramis en meer andere, ook d'aloude Filofo-

fen en Dichters, zoo Grieken als Latynen hebjjc

in de boeken van Joach. Sandrart , en in de Griek-

ze oudheden van Tom. Stanley, enKennet, met
aanwyzingen in wier Konllkabinetten de zelve

voor den verüindenden tyd geborgen zyn ; als de

Beelteniffen van Ariftoteles, Socrates, Plato,

Zeno, Antiftenes, Diogenes enz.

Ovidius
,
Virgilius , Horatius , Taffo , en andere

Italiaanfche en Latynfe Dichters vintmen nevens

andere berugte Mannen als Seneca , Cicero enz. ge-

volgt naar hun marmere borflbeelden opdeTytels

van hunne berugte werken : de Roomfche Cezars

gevolgt naar hunne Muntbeelteniffen by Joach.

Oudaan, by Bogaart in zyn Roomfche Monarchy ^

en inzonderheid de eerfle XII in de printverbeel-

dingen van Titiaan. Eindelyk de waardige beel-

tenis van onzen Heiland Jefus , naar de geloofwaar-

digfte afbeelding, overeenkomende met de be-

fchryving die Pilatus daar van gegeven heeft in een

brief, gezonden aan den Roomfchen Raad , in

de Kerkhijtorie van Ireneus geboekt. In de KerkL

en JVaereld. Hijlorie van W. Goeree vint men de

beelteniffen van Herodes den Kindermoorder , He^
rodes Antipas , met Herodiae

,
Efopus en anderen

meer. Zeker wanneer de eigen Beelteniffen in

d*oude Hiflorifche verbeeldingen wierden waar-

genomen, zouden de beleezen Konftminnaars

,

inzonderheid de liefhebbers van Medalien , en an-

dere
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dere Oudheden hun welgevallen daar in vin*

den*

Deze voorflelling en leiding heeft -tot haren

grontlteun en voorbeeld het groocfte licht der

Konll: Rafael Sanzio van Urbyn Deze heeft in

het groote konftfluk in de Zegeikamer op 't Vati-

kaan, verbeeldende de School van Athenen, de
beelteniflen der voornaamfle waereldwyzen ken-

nelyk daar in te pas gebragt , als Ariftoteles , Pla-

to
,
Diogenes enz. En in zynen verbeelden Par-

nasheuvel , de BeeltenilTen der berugfle Dichteren

tot op zyn tyd toe , *t welk zyn konflwerk geen
geringen luifter heeft bygezet.

Hoor wat van Mander \ zyner roem daar van
zeit, in zyn levensbefchryving op pag. 51, Jlle

de beeltenijjen der oiidtydze berugte Dichters^ int

inarmere pronkbeelden en gedenkpenningen opgegadert ,

heeft hy in dit "werk afgemaalt, en de levendigen

daar in naar 't leven afgefchildert ;
Virgiliiis , Ovi-

dius
y

Ennius, Tibullus , Catullus
^

Properttiis en

Homeer^ die blind met verheven hoofd zyn vaerzen

zingt, en aan zyne voeten een^ die toeluijierende dc

zelve opfchryft. Ook ziet men de geleerde Saffo ,

den cierlyken Dantes , den liiftigen Petrarcha , en den

verliefden Bocatius , Tibaldeus , en meer anderen , die

by troepen op den zangberg onder de fchadirjoe der

Laurieren neergezeten
, of fchryven , of zingen

, of

fpelen enz. Ook word gezeit , dat hy de ivezens

der Zanggodinnen, elk in 't byzonder
,
gevolgt heeft

fiaar de marmere beeltenijfen.

Rafael is d'eerfte niet geweeft van deze uitvin-

ding: voorbeelden van Konflenaren in vroeger

tyd hebben hem tot dit loflyk doen gefpoort.

Wilt gy 'er de proef af zien ten bewys van het ge-

zegde, die federt den ondergang van Troje, en

M 2 Kar-

v
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Karthagoos bloeityd af in geheugen bewaart is

;

zoo volg met my.den Rymtrant van den grooten

Vondel, daar hy in zyne vertaling van Virgyiop
pag. 150. den inhoud der befchilderde wanden van

Didoos tempel befchryft: en hoe Eneas (terwyl

hy de Koningm daar wagt) zyn eigen beeltenis

en die van andere Griekfe Helden by hunne be-

dryven befchouwende , de zelve aan hunne we-

zens, fchoon met bloed en ftof bemorfl, kent,

en hier door des te meer met deernis over hun on-

geval bewogen
,
eindelyk in tranen uitborfl.

Want middlerwyl hy hier de Koningin verbeide
,

In deze groote Kerk den rykdom overfchat

;

Verbaajt fiaat om het heil der nieuwgeboude Stad,

De Konjt des Konjlenaars waardeert met groot ver-

langen
,

En zoveelarreheits , hier aan te kojl gehangen;

Verneemt hy het gevegt voor Troje , na als voor

Den Oorelog, alreê de wyde Waereld^ door

Gedondert. Hy verneemt hier Atreus Zoon naar 't leven,

Vorfi Priam , en Achil , op bei te zamen even

Gebeeten , en gejioort, Hy bleef met aandagtflaen ,

En weende , en fprak : Achaet , wat oort is niet belaên ,

JVat Land ter tVaereld waagt nu niet van onze elen-

del

Zie Priam daar. Hier word de dapperheid in 't ende

Met eere en prys gekroont. Hier word ons leet be'

klaagt
,

Enniemant vint men ^ die geen* rouw hier over draagt»

Laat vaaren alle uw vrees : deez' kennis zal ten lejfe ,

( Want elk ons onheyl weet
, ) nog dienen ons ten bejie.

Zo /preekt hy , en verzaat zyn droefheid met de lugt

Van ydle Schilderye , en looft 'er zugt op zugt.

Waar op de traanen langs zyn kaaken nedervallen:

Want
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TVant hy vernam de jeugt , aan dees zy van de wallen ,

Hoe zy den Grieken, die in 't Velt voor Troje flaan^

Komt vallen op den hals
,
enjaagtzeop V Leger aan:

Van d'and're zyde hoe Achilles , met de pluimen

Op zynen helm , den bryx te wagen 't velt leert ruimen,

Niet wyt van hier verneemt hy ,fchreiende en bedrukt
,

Vorji Refus witte tent , die door den Jlaap verrukt
,

Word overrompelt , en geplondert , en verflagen
,

Fan Diomedes , Zoon van Tydeus , die den wagen
En heete paerden naar het heir dryft , dat het kraakte

En lager :

Eneas zuchte uit al

Zyn hart , zo dra hy quam den Oorlogsroof te aan-

fchouwen ,

Den Wagen , en het Lyk van zynen halsgetrouwen
,

En Priam, die, bedrukten weerloos^ voorde Stady

Den troffen Vyand met gevouwen handen badd»

Hy vond zig zeiven ook , by al de Griekfche Heeren
,

En onder 't oorlogsvolk , dat Troje kwam verweeren

Uit Ooften , en vernam hier Memnon , den Moorjaan ,

Met zyne ftanderden,

Wy door deze lofFelyke voorbeelden gefpoort,

hebben tot dienft der KonftoefFenaars , dit neven-

ftaande Printtafereel, gevultmet Kopftukken van
oude Filofofen, en Muntbeelteniflen van Wae-
reldvorften ( behandelt op de * befte bekende wy-
ze) ingevoegt.

Bo.

* Befte bekende.] Nu nog zyn de gedrukte Medaljes, die

men in de Boeken liet , niet naar hun regten aart na dc
Konft verbeeld. Meeft zietmen de zelve maar in eenen en-

kelden omtrek , als afgefchetfl , gelvk by J. Oudaan

M 3 ' ^^'^
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Boven aan

,
op de linker zyde, vertoont zig dc

muntbeeltenis van Antiochus Epipha-
IJ ES. den drukker der Machabeen.

Tegens over de zelve, die van F i lippus
VAN Macedonien met een Laurierkrans

om 't hoofd. Deze werd gemunt ter gedagtenis

dat zyn Renkoets den loopprys behaald had;

waarom de zelve ook op het ruggefluk verbeeld

ftaat, en zyn borftbeeld met Laurier gebult,

pronkt
,
dewyl men de verwinnaars gewoon was

dus te bekranfen. Waar onder aan een fnoer de

muntbeeltenis van Alexander den Grooten
hangt.

Tegens over de zelve hangt het penningbeeld

van Democriet, op den gront van de Nis het

marmere kopftuk van Heracliet boven het

zelve , in het midden van de Nis het gemunte beeld

van

en meer anderen , fomwyl ook met fchaduw aangevult

:

dog zoo dat het meer naar een printverbeelding , als Medal-

j everbeelding gelykt ; om dat men 'er zelf doorzigten op ver-

beeld ziet, tegens den aart der Medaljen , dieby w^yze van
opkoming niet by infchieting hun beftempeling doen zien,

• Die Keizerlyke Muntftukken welke men in 't Muntkabinet
van den Heer Schynvoet ziet , hebben veel gelykenis naar die

welk wy vertoonen : en de Franfen hebben 't thans ook
veel nader aan de regte verbeelding gebragt als voor-
heen , maar niemant die de zelve verbeeld heeft (ik met;

voordagt ook niet ) als zy moeten verbeeld worden : maar
waar in de regte verbeelding beftaat, en wat wyze van
behandeling daar omtrent moet gebruikt werden blyft on-
gezeit , tot my de gelegentheid voorkomt van het beftiei*

van een groot werk , wanneer ik klaar zal konnen beto-

gen , dat niemant op het geene tot de regte verbeeldinge

der Medaljes behoort waargenomen te werden, ooit ge-

dagt heeft,

Ee» Vogelaar (zeit Gratiaan) werpt geen meer z^aad^ dau
noodtg is om z^ynen Vogel te vangen.





1
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van SocRATEs, en op den benedegront voor de
Nis het marmere Borftbeeld van D i o g e n e s , zoo
als het onder andere oudheden te Rome in 't Va^
tikaan gezien word. Wy hebben een baflenden

Hond (het finnebeeld van zyn bytenden aart ; waar-
om hy ook met den bynaam van Cynicus Hondfchen
bekent is) daar nevens aan verbeeld ,

eneindelyk
doen zig de gemunte BeeltenifTen van Cl e opa-
tra en M. Antonius onder aan zien.

Menigerhande opmerkelyke gevallen leveren ons

defchryvers van Philippus , en Alexanders levens-

bedryven, die een Konflfchilder ftoiFe geven tot

verbeeldingen : 't zy dat hy den Waereldvorfl: voor
de tent van Darius doet verfchynen , of daar hy
Diogenes aandoet in zyn ton op de markt van
Athenen. Omditlaatfte, dat dikwerf verbeeld

word , hebben wy ook het Borftbeeld van dien

Filofoof in dit tafereel ingelaft.

Luft heteenKonftfchilder, de laakbare ontmoe-
ting die Socrates van zyn booze Xantippe met *

lydzaamheid verdroeg , te verbeelden , men doehem
buiten gemoetsdrift

,
terwyl hy van boven uit het

venfter met water begoten word , naar om hoog
zien , en bediene zig van de eigen wezenstrek-

ken, waar door hy onder de penningkundigen be-

kent is.

Of luft hem treurftof, en wil hy by voorbeeld de

mar-

Lydzaamheid] welke daar inbeftonddathy zonder ec-

nige drift, ofweder fchelden , alleen tegens haar zeide; ik

had wel gedagt dat na een ftormbuy van fcheldwoorden een

Jlortrejjn volgen zou. En als iemant hier over verwondert
zynde tot hem zeide , hoe hem mogelyk was zulks te ver-

dragen ? dien gaf hy tot antwoord : kont gy ook het gekakd

van de Hoenders wel beletten die over de werf loopen f

M 4
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martelifatie van de Machabeefche Vrouwe met hare
* zeven Zoonen verbeelden

, hy doe dien wreedaart

dit bloedig treurfp'el aanfchouwen , en bediene zig

van de eigen wezenstrekken op de Medalje uit-

gedrukt.

Of wil een Konftoeffenaar zeedelyke voor-

werpen tot zyn doel nemen, en voor leer-

meeller der reede fpelen: hy verbeelde de f Rede
in gedaante van een Vrouw in Amazoons gewaad,
en doe haar de jeugt , door den fpiegel der voor-

zigtigheid de waereldfe dingen met opmerken be-

fchouwen, om de waarde daar van regt te lee-

ren kennen, en toe te paffen: En de Borft-

beelden van Democriet en Heracliet in een Nis, of

anderzins, in den agtergrond daar by geplaatfh;

verflrekken tot voorbeelden der twee uiterfte harts-

togten , tuffchen welke de Rede den middelweg
den beften keurt : óf zy dienen tot voorbeelden

om te leeren ; dat de aart der waereldfche zaken , in -

opzigt van de toeèigening, van het begrip af-

han-

* 2 Machabeen Cap. 7.

t Rede] Deze hebben wy vertoond in ons Toneel van
Zinnebeelden &:c. met een Wapenrok , en Krygsmantel , inde
eene hand een fpies , in de ander een fchilt met het hoofd
van Meduza , en een Hehnet gephiimt met een vuurvlam,
op 't hoofd. Wy vonden reden om het vuur , een zinne--

beeld van zuiveringen beproeving, aan dezelve toe te paf-

fen ; aangezien de Rede , geen ware Rede is , ten zy de zel-

ve van vooroordeelen en dwalingen gezuivert is. Borftpan-

üer en fpeer , zinteekenen van dapperheid en magt , zyn
haar toe gevoegt; om dat zy niet alleen de harstogten

yan anderen , maar ook van zig zelve weet te bedwingen,
't Hoofd van Meduza op den flalen fchilt beduit, dat, ge-

lyk door de vertooning van het zelve de vyanden van Per-

feus verfteenden , zoo ook al wat tegen de Rede aan-

druiil, verftommen, of na een weinig tegenftant, veld-

vlugtig den kamp moet gewomien geven.
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hangen , ofdat de zaken naar de gefteldheid des ge-

i moets verfchillige uitwerkingen veroorzaken.

Wel is waar dat zulk een wyze van befpiege-

linge , meer een opgefpannen vernuft vereifcht dan
andere verbeeldingen : maar dit ifler ook met een

V van 5 dat de konllenaars met zulks te vertoonen ook
meerder lofals anderen verdienen ; om dat men van
zulken ( als Cebes de Thebaner in een ander op-

zigt zeide ) zeggen kan : Zulke Zede?neefters lei-

den de Menfchen, even ah men de OJJen doet, met

den muil by V water.

De dubbele penningbeelteniffen van M. Anto*
nius en Kleopatra konnen een Konftfchilder die-

nen, wanneer hy haar zittende onder een prag-

tig, met zyde en goud doorflikt fcheepspavil-

joen, geankert aan de kufl van Cilicie, daar An-
tonius haar in den avondilond verwellekomt, wil

verbeelden : of daar zy aan de tafel , die kofl-

bare paerel ( ten ftaal van brootdronken verkwis-

ting ) indrinkt ter eere van haren geliefden Anto-
nius.

Menigte van Beelteniffen zouden wy uit Me-
daljes en oude marmere gedenkflukken konnen ver-

toonen, indien dit onze toeleg was: maar wy
hebben alleen het fpoor aangewezen waar door elk

Konftenaar 't geen hem dienftig is (indien onze
leidinge hem behaagt ) kan opfpeuren. En waar-

om de Beeltenis van M. Antonius hier, en Alexan-
der Lyfimachus en andere meer

,
gehult met Rams-

hoornen op hun geldmunt vertoont worden , daar

van zullen wy reden geven in ons vertoog over de
Feeftviering van Bacchus.

Dit zy genoeg gezeit , en willen wy onze Re-
denvoering fluiten met den Heere D. v. Hoog-
ftraten, die in zyn Beregt voor de Aanmerkingen

M 5 over
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over de gejlagten der zelfjiandige Naamwoorden zig

aldus laac hooren : Dringers en Dommekragten fcyf
op hun Jtiik /taande -weet ik dat hun voorhoofd zul-

len kreuken^ nog zig op laten dringen iet daar zy
niet aan gebonden willen zyn enz, Tder kan by zyn
meening blyven , die van gedagten is ^ dat wy knor»

ven in biezen zoeken ^ en eene angftvalUge naauge-

zetheid willen invoeren , die van geener waarde te

houden zy.

De Lezer moet niet kwalyk nenien dat ik al

weer zoo breed in deze buitenweiding heb uitge-

fpat , zonder verlof, en tegens myne belofte. Ik
bind my ( de zaak zulks vereiflende ) , daar zoo vaft

niet aan als de Schotze Monnik Paternus , die zig

in het Kloofter tot Paderborn het verbranden ;om
dat hy geen verlof van den Prioor gekregen had

,

om daar te mogen uitgaan.

MATHIAS WITHOOS, van wien wy
nu gaan fpreken, is geboren t'Amesfoort in 'tjaar

1627. de uitwerkzelen van zynegeneigtheid gaven
al vroeg blyken dat hy tot een Schilder geboren
was. Jakob van Kampen , Bouwmeefler van het

Stadhuis van Amfterdam, die vriendfchap en
ommegang met zyn Vader hield

, ging hem
dikwils bezoeken , wanneer hy op zyn wo-
ning op Ranbroek by Amesfoort was, en by
die gelegentheid de uitwerkzelen van zyn ver-

nuft zag. Hy bood zyn dienft uit geneigtheid

tot de Konfl den Jongeling aan , onderwees hem in

de gronden der Konfl , en bragt hem in den tyd

van zes jaren zoo veer door zyn onderrigt, dathy
op eigen wieken konde dryven. Sommigejonge
knapen die de reislufl: in 't hoofd kreegen , waar

van Otto Marceus een was
,
fpoorden ook ande-

ren , ook onzen M at hias en Hendrik Graauw
zyn
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zyn medeleerling by van Kampen aan , om een reis

naar Romen le doen. Het fluk ging aan onder hun
zeflen , waar van 'er een op de reis (lierf, fommi-

ge m Italien bleven , en Otto en M a t h i a s we-
derkwamen , na dat zy daar twee jaren waren ge-

weeft, in 't jaar 1650.

Mathias Withoos, wiens wyzevanfchilderen

by die , welke een gelyke verkiezing omtrent de

voorwerpen der Konft hadden , merkelyk in zui-

verheid van penceel doorftak , raakte hier door in

de gunft van den Kardinaal de Medicis , voor wien

hy wel 't meeftjzoo lang hy te Rome was , fchil-

derde. Dog niet tegenltaande hy het 'er wonder
wel hadde , dreef hem de zugt tot zyn Vaderland

weder te rug, zoo dat hy tot zyn verblyfplaats

Amesfoort verkoos in fte van die waereldftad ,

waar hy bleef tot den jare 1672, wanneer hy
met 'er woon (om de Francen die toenmaals in

Utrecht en daar omftreeks indrongen, en hunnen
moetwil t'ontgaan) vertrok naar Hoorn in Noord-
holland : te meer nog om dat hy vier Dochters

hadde , en geen gevaar daar omtrent wilde afwag-

ten, Hy was een man bezadigt van drift
,
goed-

aardig, en zyn Dochter, die my dit verhaal ge-

daan heeft, verklaarde dat zy dikwils zyn koud
gebeente had befchreid , als zy bedagt met wat
een teedere liefde hy zyne kinderen plag te be-

minnen, Hy ging zelden in herbergen of gezel-

fchappen , maar was dag aan dag , wanneer hy ge-

zont was, vlytig en yverig aan zyn beroep : want
de Jicht plaagde hem zoo geweldig dat hy dik-

wils twee , drie , en meer maanden op een jaar

niet iets in de Konft verrigten konde ; het geen ook

Jan Pieterzen Zomer,Makelaar in de Konft totAm-
fterdam, die hem tot het laatft van zyn leven ge-

« kent
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kent heeft

,
my heeft verhaald , dat hem de vingers

door de Jigt zoo krom als Arentsklauwen aan de

handên flonden. Hy bedong in de fleur van zyn
leven drie , vier

,
vyf , en ook wel zes hondert gul-

den voor een groot Huk, maar het was 'er ook na

gefchildert. Ik heb 'er gezien by de erven van den
Heer de Moor Borgermeefter van Hoorn , waar
in op het aller uitvoerigfte flonden afgebeeld Dif-

telen , Lakebladen , en diergelyk foort van krui-

den, tuflchen beide gevult met lies, graanhal-

men , korebloemen
,
papavers ; den grond geciert

met veil
,
paddeftoelen

,
breweegbladen , en ander

fmal kruid : hier een Kikvors , daar een bont-

kleurige Hagedis, ginder een Slang die onder de

fchaduw van 't loof fchuilt , of ook wel een Muis

,

die aan 't een of ander kruid zit tè knagen , zoo

uitvoerig dat men de haartjes zoude hebben kon-

nen tellen ; vorder de kruiden doorzaait , met al-

lerhande foort van Rupzen , Slakken , Flintertjes,

of ook wel een Spin in haar web ; tot Mieren in

't kluis , alles even natuurlyk en met grooten vly t en

gedult uitgewerkt.

Hy heeft drie Zonen gehad, welke mee de

Konfl: hanteerden , en vier Dochters , waar van

Alida de tweede ook Bloemen, Fruit, en
Diertjes in oly en waterverf fchilderde , en nog in

leven is.

JoHANNES de oudfte had een langen tyd te

Rome geweeft, fchilderde landfchappen in water-

verf en bragt een voorraat van fchetfen , en tee-

keningen met zig uit Italien, van devermakelyk-

fte gezigten , zoo Landfchappen als Lufthoven

,

met voornemen van in Holland zyn leven te flyten;

maar zeker voorval lokte hem aan 't Hof van den

Vorft van Saxen Lauwenborg , daar hy ook ge-

florven is, !n 't jaar 1685. Pie»
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P I E T E R de tweede Zoon , is tot Amflerdani

geftorven in den jare 1693. hy fchilderdé Bloe-

men, en alle foort van kleine Diertjes, met wa-
terverf, gelyk zyn Vader in zyn tyd ook wel ge-

daan heett, die ieder byzonder op een blad, tot

een Boek vergaderd werden , welke nog in han-

den van de beminnaars van Papierkonft bewaart

worden en geagt zyn.

. Fr A NS de jongfte , fchilderde mede Bloempjes

en Diertjes met waterverf, maar niet zoo goed als

Pieter , en voer naar Indiën , daar het hem egter

grooten dienfh deed : want hy raakte daar door in

gunft van zyn Edelheid den Generaal Kamphui-
zen , die hem van 't werken onifloeg

,
zyn gagie

verhoogde , en hem voor zig liet teekenen. We-
derom t'huis gekomen is hy geftorven tot Hoorn
-in \ jaar 1705. 2 jaren na zyn Vaders dood:
want die is , na dat hy fes agter een volgende jaren

met groote pyn gepiaagt is geworden , geftorven

in den jare 1703, oud 76 jaren.

HENDRIK GRAAUWis geboren tot

Hoorn van brave ouders
; dog het jaar van zyne ge-

boorte heb ik niet konnen opfpeuren ; maar na-

dien hy is geweeft een Leerling van Jakob van
Kampen t* zamen met Mathias Withoos , die ook
zyn reisgenoot was , vond ik reden om hem ne-

vens den zeiven op 't jaar 1627 ten Toneel te

voeren.

Zyn eerfte onderwyzer in de Konft is geweefi;

Piet. Franze Grebber van Haarlem. Daar na raak-

te hy by Jak. van Kampen, Bouwmecfter van 'c

Raadhuis te Amfterdam , daar hy ruim acht jaren

by geweeft is , doende in dien tyd niet anders als

teekenen en allerhande voorwerpen ordineeren , tot

dat Prins Maurits, toen uit Weft-Indiën geko-

men
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men lafl gaf aan gemelden van Kampen , om vief

groüte vakken in de Coepei van de vermaarde
Zaal van 't Prineen Huis in 't Bofch te befchil-

deren^ daar hy neffenszyn ouden Meefter Greb-

ber en nog twee anderen aangeftelt werd.

In den jare 1Ó48 kreeg hy zugt om Rome te

zien, daar hy niet lang op draalde, want hy vont

gelegen theid te water op Livorne. Te Rome
gekomen heeft hy byzonder yverig en naarflig

zig geoeffent , eerll: in 't teekenen naar de beroem-

de marmere Statuen , naderhand in 't fchilderen

naar de befte voorwerpen, en maakte daar in zul-

ken opgang , dat Nicolaas Pouzy , 'er van zyn wer-

ken ziende hem de hand op 't hoofd geleid heeft

5

zeggende in *t Italiaans : Dat hy nooit geen Hol-

landèr had ontmoet , waar van hy grooter verwag-

ting had.

Drie agter een volgende] aren had hy te Rome
geweeft , wanneer hy alle zyne brave Teekeningen
en Modellen oppakte en weder naar Holland trok

,

daar hy zig by wyle t'Amfterdam
,
by wyle t'Ut-

lecht onthield, tot dat 1672 de Franfenin Neder-

land gekomen, hy bevreeft, alzoo hy kleinhartig

was ,
zig tot Hoorn begaf.

Meer gemelde Bronkhorft heeft my verhaald ,

dat hy hem eenige teekeningen liet maken op ge-

gront papier , met Crion opgehoogt , als d'op-

voeding van Bacchus, den Triomf van JuliusCe-

far, en andere, lang 7 a 8 groote bladen papier

,

waar in hy zyne bekwaamheid in *t ordineren

,

kundigheid in het naakt , de rykheid van zyn Geeft,

en konftige wyze van behandelingen dede zien.

Buiten dit bezat hy niets om zig bemint of aan-

genaam te maken by de waereld; want hy was

byzonder bloo en ftil. Ten zy hy by liefheb-
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bers van de Konft was, en gelegentheid vontom
over het fchoone, de ziel van de Konft, te fpre*

ken.

Hy is tot Alkmaar geftorven, ongetrouwt, na

dat hy acht 'of tien jaren daar gewoont, en wei*

nig gefchildert had.

In dit zelve jaar 1 627 werd tot Haarlem gebo-

ren ROESTRATEN. Deze heeft de

Konft geleerd by Frans Hals, wiens Dochter hy

ook naarmaals getrouwt heeft: dezelve welke den

potfigen Adriaan Brouwer , wanneer zy nog jong

was , befcheet , en die van Brouwer weer befche-

ten werd. Mie. Carreé die in den jare 1695 in

Engeland woonde, en gemeenzamen omgang met
hun hield , heeft my gezegt , dat hy 't dus uit

hun beider mond, dikwils om de klugt, heeft

hooren verhalen. Dat de Vrouw van F. Hals , iets

anders te doen hebbende , aan Brouwer , die toen

nog jong was, en by F. Hals de Konft leerde, be-

lafte het kind te torfchen op dat het onderwyl

niet kryten zoude. Brouwer fprong daar meê om
^oo hy beft kon , en droeg het dan op zyn arm

,

dan op zyn fchouders om het zelve te ftillen , en
fchokte het zoo lang dat het hem eindelyk van
boven tot onderen bevuilde. Brouwer dus beftelt,

ley het kind op den vloer, ftreek zyn broek af , en
betaalde het zelve met gelyke munt. De Vrouw
daar op inkomende ziende dit klugtig bedryfaan

,

vraagde wat hy deê ? die hy tot antwoord gaf

:

Wy befchyten malkander.

Roestraten was een braaf fchilder van pour-

tretten en ftillevens , inzonderheid Zilverwerk >

Schotels , Vazen, Schalen enz. die hy zoo natuurlyk

door 't Penceel wift na te booften , dat het na-

tuurlyk Zilver fcheen te wezen. Aan het laatfte

hield
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hield hy zig meefl:

;
aangezien P. Lely , die niet al5

Pourtrecten konde fchilderen en zyn fortuin daar

mee zogt te maken , hem het fcliilderen van de
zelve , om dat zy elkander niet in de weeg lopen

zouden , afried , onder belofte van hem anderwys
dienil te doen

,
gelyk ook gefchiede : want hy

dikwils maakte dathy veertig of vyftig pond fler-

lings voor een fluk kreeg.

Hy had zig in den brant van Londen aan zyn

heup bezeert, waar door hy naderhand krepel

ging-

Na het overlyden van zyn eerfle Vrouw , trouw-

de hy een jonger ; maar het was der moeite niet

waart , dat om zoo weinig koren als hy te malen

had, hy een nieuwe Molen oprechte : want hy ftierf

in 't jaar 1698.

De Boomen , en Bloemen zyn het cieraad van

't aartryk. De milde Natuur brengt die op den
regten tyd voort. De oeffening van een yverig

en naarflig Bouwman zet hun fchoonheid en luifler

by. Dus is 't ook met den Menfch ; de konftea

en; wetenfchappen zyn de vercierzelen van den zei-

ven. De natuur fchept des Menfchen vernuft , en
geneigtheid. De oeffening brengt het verfland in

zyn volkomenheid. Dit beveiligt Horatius daar

hy zeit:

Natuur mag 's Menfchen geejl verwekken;

Maar 't ov'rige de Konjt voltrekken.

En dit tegenwoordige voorwerp zal *er de proef

op zyn.

HEN-
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. HENDRIK VERSCHURING ge*

boren toe Gorkom in 't jaar 1627. was de Zoon
van een Hopman in dienft van den Staat. Deze

,

welke een teedere geneigtheid voor zyn Kind had

,

te meer alzoo het zelve in zyn vroege lentejeugt

zwakker en teederder dan wel anderen was , had

veel bekommertheid daar over , niét wetende wat
daar mede te zullen aanvangen , of v/aar heen te lei-

den
;
wyl dejongen voor den Wapenhandel niet ge-

boren fcheen te zyn . Maar 't leed niet lang ofhet

middel van zyne koflwinning ontdekte zig m de
geneigtheid, welke ftrekte tot de teekenkonll. De
Vader ^dit bemerkende beftelde hem ftraks , ter ou-

derdom van acht jaren gekomen, by eenen Dirk
Govertfz. Pourtretfchilder , om in de beginfelen der

teekenkonft onderwezen te worden
, by welken hy

bleef tot zyn dertiende jaar, wanneer hy beileet

wierd by den berugten Jan Bot tot Utrecht , waar

by hy nog zes agtereenvolgende jaren bleef, naar-

ftig en vlytig zig oefFenende in teekenen en fchil-

deren. Toen bekroop hem de reislufl , zoo dat

hy naar Rome ging ; daar hy om zyn Konfl voort te

zetten, zig ftadig bezig hield met teekenen naar de
konftige marmere beelden ; en het naakt op de

vermaarde Roomfche teekenfchool. Maar om dat

zyn geeft hem meer en meer leyde tot het fchilde-

ren van Paerden
, Jachten, Rooveryen, Veldfla-

gen enz. als ook tot het teekenen van oude

ruinen , en gefloopte gebouwen , en Eerteekenen

,

vertrok hygints en elders, om allerhande voorwer-

pen op te zoeken waar toe zyne genegenheid hem
trok. Ook teekende hy het opmerkelykfte in de

voornaamfte Steden waar hy gewoont heeft , als

.Rome, Florence en Venetien, zelf ook vele van

de nieuwe Gebouwen en Paleizen, waar door hy
II. Deel. N Bouw--
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Bouwkundig werd , 't geen hy uit verfcheiden fta-

len naderhand in zyne pencee werken heeft doen
blykén. Te Venetien was zyn penceelkonfl inzon-

derheid gewilt, en hy door de zelve, en door

zyn hups gedrag by allegrooten bemint. Na dat

hy dus den tyd van tien jaren in ItaHen had door-

gebragt ,
fchryft du Filé

,
(maar zyn Zoon de Heer

Willem Verfchuring meld in een brief aan my ge-

fchreven van vyf jaren) keerde hy te rug na zyn
Vaderland ; dog volbragt toen zyn voornemen
niet; want nemende zyn reis door Zwitferlandop

Vrankryk ontmoette hy tot Parys den Zoon van
den Heer Borgermeefler Maarzeveen, die een

fpeelreis naar Italien ging doen. Deze lokte hem
(zonder veel moeite) van zyn voornemen af, om
hem te verzeifchappen in Italien, gelyk hydeed.

Hy bleef daar drie jaren , en kwam eindlyk in den
jare i66i in zyn geboorteftad Gorkom gezont , en

vol fchildervuur (om aan alle Konftminnenden te

doen zien wat hy gevorderd was) met voornemen
van daar zyn ruft te nemen.

Hy zette zig zonderlang dralen tot het oeffenen

van zyn Kond , daar hy ftraks beminnaars toe vont

,

dat hem den lufl: meer en meer deed wakkeren , en

dus geen moeiten ontzien om de byzondcre voor-

werpen , daar zyn Konftzugt op doelde , na te fpo-

ren. Dus begaf hy zig gints en herwaard inde le-

gerplaatfen en waar fchermutfelingen(inzonderheid

onder de Ruitery) voorvielen ; waar hy dan een

affchetfing maakte ineen Boekje dat hy tot dien

einde altyd by zig had. Inzonderheid vond hydaar

toe gelegenheid aan de hand in de jaren 1Ö71

en 72 ,
agtgevende op de wyze van CampereUy

orde in vegten
, aftrekken, vlugten, en uit-

plonderingen der dooden en gekwetften na den

Veld-
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Veldflag , vorders den gantfchen toefhel en omflag

die tot een leger behoord. Van welke gefchetfle

voorwerpen hy zig naderhand bediende, en ge-

bruikte voorts het leven tot de voornaamfte beel-

den en paerden : als my gebleken is aan een groot

ftuk woelig vol werk en konftig gefchikt , ver-

beeldende een flroopery van Vee , en Menfchen.
/t Verfchiet vertoont een Zeeflrand , en Schepen
aan den wal , waar heen een gantfche dreef van
flachtvee, en geplonderde goederen vervoert word.

Op den voorgrond word een Heerfchop geweldi-

gerhand van de roovers gegrepen , die fchoorvoe-

tende tegens de \^ervoering , om verloffing uitziet,

terwyizyn Vrouw aan het hoofd dier bende, ruffig

te paerd gezeeten, veelerhande Zilverwerk, met ge-

bogen knien daar voor aanbied. Dit alles is zoo
natuurlyk gefchildert, en fix geteekent, dat het

wel onder de braaffte Konft van onze Nederland-

fche Meeilers geteld mag worden. Thans is de
Heer Gysb. van Aalft te Dordrecht daar bezitter

van.

Door zyn geboorte, verftant, en pryflelyk ge-

drag , waar door hy by elk bemind was , werd hem
het Magiftraatfchap van zyne geboortefhad opge-
dragen, 'c welk hy met veel roem bekleed heeft.

Dog hy liet egter niet na dagelyks de Konft te oeiTe-

nen , die hem goed voordeel by bragt , zoo dat

hy luftlg en gelukkig leefde.

Om een kleine reis te doen ( wie kan zyn nood-
lot voorzien ?) begaf hy zig te fcheep , daar een fter-

ke onweerbuy hem deed verongelukken, zynde
twee uuren van Dordrecht, op den 26 van Gras-

maand 1690. in den ouderdom van 63 jaren.

F. G. Wefthovius, Reftor derLatynfche Scho-

N 2
'

. len
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len te Gorkom , zond my dit volgende byfchrift op
des zelfs afbeeldfel (geplaatfl in de Plaat H. i. )
door hem zelf berymt in een Brief.

VERscHURiNGsZ'^^/f^wfj ixiord in dit beeldverbeeld^

De paerel aan de Kroon van Gorinchejns banieren j

Rechtfchapen krooji als van Farrhafius geteeld
,

Dat op zyn trekken trekt met onnavolgbare zwieren.

JVil iemant klaarder licht dan uit dit beeld ^ en

vaars ?

Zoek hem in loffpraak by het puik der Konjienaars.

Deszelfs Zoon WILHEM VERSCHURING
heeft zig ook eenige agtereenvolgende jaren in de

Schilderkonfl: geoefFent: eerfl in zyn jeugt by
zyn Vader, naderhand by Johannes Verkolje te

Delf. Zyn geneigtheid viel op het fchilderen van
Gezelfchapjes ) Beeldjes, en ook wel Pourtretten.

geen hy door 't penceel gemaakt heeft doet ons

klaarlyk zien , en befluiten , dat , indien hy in den

yver voortgevaren had met de Konftoeffening,

hy tot de hoogte van den konflberg zoude opge-

kloutert hebben , maar hy heeft afgelaten van daar

in voort te gaan , en nu al eenige jaren het pen-

ceel niet meer geoefFent , belet door voordeelige

bezigheden die hy aan de hand heeft.

Hy is tot Gorinchem van elk bemint , en ge-

agt
,
gelyk zyn Vader , welke ook in zyn tyd al-

daar Regerend Borgermeefter was
, gelyk ook voor

hem de vermaarde Konftfchilder
,

zyn tyd- en
Stadgenoot JAKOB vander CJLFT mede
tot de waardigheid van hetBorgermeefterampt is

verheven geweeft. By wien gemelde v and er.

Ulft de Konfl geleert heeft weetik niet: maar
dat hy zig door zyn Konfl: een naam gemaakt heeft,

en
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en zyn penceelwerk nog in de braaffte Kabinet-

ten plaats ingeruimt word , is by elk bekent.

Hy fchilderde meefl: Roomfche of Italiaanfche

gezigten , markten ofpleinen , en daar op in 't ver-

fchiet Kolommen , Gedenknaalden , Triomf bo-

gen , Pronkbeelden , ofeenige oudtydfe zeegeteeke-

nen, en dat wel zoo (fchoonhy nimmer te Rome
geweeft heeft) dat de genen die Italien bereid had-

den 5 de zelve met den eerften opHag van hun oog

kenden. En niemant moet dit wonder dunken

,

aangezien de meefle overblyffelen van oud Rome
in print, of door affchetfingen bekent, ligt te

bekomen zyn : maar dit is te verwonderen , dat

men ziet , hoe natuurlyk en konflig hy de bouwval-

ligheid , reeten of fcheuren , en de bedropenheid

in de zelve heeft waargenomen ; en nog meer als

men ziet hoe geeflig hy doorgaans zyne werken met
menigte van kleine beeldjes , en die vafl geteekent

,

en konftig by een gefchikt , fraai koppelen : ja ook
fomwyle gebeurde Heidenfche Hiftorien vertoo-

nen , heeft weten op te eieren. Een Konflftukje al-

leen 't geen op 't Amfterdamfe Raadhuis hangt ende

het zelve verbeeld , nevens den Dam , en daar op
toont het dagelyks gewoel van allerhande foort van
Menfchen in hunne eigen en kennelyke dragt , is

alleen genoeg om eeuwen aan hem en zyn eedle pen-

ceelkonft te gedenken. Daar benefFens was hy wel

de voornaamlle Glasfchilder van die Eeuw : zo dat

vele Kerkglazen omflreeks Gorinchem , en in Gel-

derland
,
pronken met zyn penceelkonfl. Hy wen-

de veel yver , en moeite aan , om de kragt , fchoon-

heid, en doorfchynentheid der Glaskoleuren uit te

vinden, gelyk Dirk en Wouter Crabeth (die de
glazen in de Kerk tot Gouda befchilderden) gehad

hebben. Dog te vergeefs; want die Konft is al

N 3 te
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te lang met de Meefters begraven geweefl , om
'er op 't onzeker naar te delven. Ook zyn de toe-

gangen tot de Elizeefche Velden thans niet bekent.

Anders mogt m'er de fchimmen der overledenen

naar vragen
,
gelyk zulks outyds van den Room-

fchen Puikdichter Nazo is verdicht.

Wy hebben nu te fpreken van JAN TEU-
NISZ. BLANKHOF geboren tot Alkmaar (daar

zyn Moeder Stads Vroedvrouw was) in 't jaar 1Ó28
op * Koppertjes Maandag.

Zyn eerfhe onderwyzer in de Kon ft was Arent
Teerling

,
gebynaamt Sinceer. Dezen vinden wy

1632, op de naamlyfl van de Alkmaarfche Kon-
ftenaars als Meeflers geboekt; dog ik gis dat hy
in dientyd een van de geringfheder Broederen zal

hebben geweed
, aangezien hy zig tot den klad-

pot begaf : om dat de Fortuin miffchien zyn
Penceeloeffening niet gunffig was. Het zy daar

mee

* De Kopperdag was van oiids een Bacchus en Ceres~dag
,

waar in alle overdaad en geilheid gepleegt werd , en als of dan
alles met Caracalla geoorlofc was ; die zyn eigen Schoonmoe-
der misbruikte , daar die fnoode zzug nog op zeide ; z.00 gy
wilt ^ het is u^eoorlüft ; cm dat gy Keiur zyt. Die van 't

Papendom plegen op dien dag door Siam met kopere Co-
corillen te loopeii , op den Rommelpot te fpelen , en alle

overdaad te plegen, en werden dus voor yverige Papiften
gehouden. Dog dit doen is door de Chrifien Overheid van
tyd tot tyd beJiioeit. Zie Abr. Magyrus , in zyn Htprie
van de Almanachs Hedigen

, pag. 31.

Onze Schilder, die wat van zyn geboortedag fchynt
aangeërft te hebben, was los, ongebonden van leven , woe-
lig, en tot veranderingen geneigt, waarom hyzig ook op
de laatfte Vloot die tot ontzet naar Candia onder 't bellier

van den Graaf van Waldek fcheepte , begaf. Dit was in
de Lente van 'tjaar 1669, toen het in Slagtmaand van 't

zelve jaar, na een tv/intigjarige belegering door de Turken

,

van de Venetianen ingenomen wierd.; 'Zit den HolUndjen Mer-
kurius op 't jaar 16^9,
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mee zoo 't wil

,
hy was de Leermeefter van on-

zen Blankhof en van Johannes Btilot. Nader-

hand geraakte Blankhof by PieterScheyenburg,

en van daar om de Konfl voort te oeffenen by
Cezar van Everdingen, en Gerrit de Jong, toe

dat hy zig door reisluft geprikkelt naar Rome be-

gaf, daar hy tweemaal ( anderen zeggen driemaal

)

op verfcheide tyden ge weeft is.

In de Schilderbent werd zyn regte naam ver-

andert in Jan MAATjWy zullen hem voortaan

ook zoo noemen om dat hy dien zedert behouden

heeft, en hy daar befl by bekent is.

De eerde voorwerpen van zyn Penceel waren
Landfchappen , en inlandfche Strand- en Water-
gezigten , die hy vaardig vlak en kwik wifl te

fchilderen , 't welk vermoeden geeft dat zyne

Reizen hem aanleiding tot het Zeefchilderen heb-

ben gegeven. Zyn waardigft geagte ftukken
,

zyn die , in welke hy Italiaanfche Stranden , en

Zeepoorten , met der zeiver vremde vaartuigen

,

heeft afgebeeld.

Hy was los van leven, en los in 't fchilderen

;

waarom zyn aart die woelig was zyn penceel tot

vaardig fchilderen gewende. EndeKonftkenners
hebben opgemerkt , dat , wanneer hy wat meer ge-

dult nam , om zyn werk uitvoeriger en meer ge-

polyfl te doen voorkomen , de zelve dan die gee-

ftige losheid , en prylTelyke fixheid miften , hoe
wei ik weet, (dit niet tegenflaande ) dat de net

gepolylle fchilderyen thans wel meefl gewilt

worden. By den Konftfchilder Gerrit vander
Steur tot Alkmaar hangt een Strantgezigt , 't

geen onder zyn befte werken mag geteld

worden, konflig en natuurlyk verbeeld. De
zwalpinge of overbuitelinge der ebbende en aan-

N 4 vloei-
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vloeijende Zeegolven op den Oever is daar le-

vende in vertoont. En gelyk de zelve door
geftadig bewegen op en afgedreven wordende
geen ftant houden , kan het zelve toegepafl op
onzen fchilder ten zinnebeeld flrekken, als die

felkens tot veranderingen geneigt, niet lang

fleê op eene plaats hield, waar door Johannes
Voorhout (met zyn Vrouw van hier vertrokken,

uit vrees dat de Franfchen deze landen mogten
overftroomen ) hem onverwagt in den jare 1674
te Hamburg ontmoette, 't geen hy my zelfheeft

verhaald. Over zulks is zyne levensdraad van een

langer bereik geweefl , als my was opgegeven : na-

mentlyk dat hy tot Amflerdam zou geftorven zyn

in 't jaar 1669. Zyn Leerling Ar nou t Smit tot

Amilerdam, volgde zyne wyze van fchilderen na.

De bevinding heeft ons doen zien , dat men-
fchen , die een lagen geeft bezitten , 'er even aan

zyn , als die aan armen en beenen geboeit
,
geen

eenen ftap konnen voortgaan. De kleenmoedig-

heid houd het vernuft in den doofpot van vrees

en fchroom tot het einde toe gekerkert. Daar en

tegen beurt en wakkert een groote geeft het ver-

nuft op , en ruft niet ten zy het voorgeftelde wit

't geen hy beoogt , met roem verkregen word.

Hier van is een voorbeeld in

BARENT GRAAT geboren tot Amfterdam
in 't jaar 1628 den 21 van Herfftmaand. Zyn
moeder koefterde hem met veel zorg en liefde op
tot zyn tien of elf jaren , waar na zy hem ter

fchole deed tot Heusden voor den tyd van vier

of vyf agtereenvolgende jaren , waar na hy weder

t'huis kwam. Zyn moeder die 't goede met hem
voorhad overdagt vaft 't een en ander middel

,

V/aar door hy zig in tyd zoude konnen geneeren,

nam
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nam ook overleg met zyn Oom , die een fraai

Beeflefchiider was, in de wandeling gencemt
Meefher Hans. Deze ziende een grooten geeft,

en natuurlyke zugt tot de Konft m hem door-

fteken , werd te rade, hem aanleiding daartoe te

teven , en nam hem in zyn huis. De yver totde

^onft groeide zodanig aan , inzonderheid toen hy
de handeling van de teekenpen begon magtig te

worden , dat hy de nagten fomwyl aan den dag
fcnakelde, en wanneer zyn Oom hem zulks be-

letten wilde, met hem het licht te onthouden,
wifl; hy 'er ftraks een vond op. Hy ging na
d'Oude of Nieuwe Kerk tegens dat de avond-

preekdienft verrigt was ( nood zoekt lift ) en wift

met behendigheid , de overgebleven enden der

kaarfen van de kandelaars te kapen , en zig daar

van in der ftilte by nagt te bedienen.

Dus eindelyk aan 't fchilderen gekomen, liet

hy egter niet na yverig in het teekenen naar 't leven

voort te varen ,ja was des Zomers gemeenlyk met
zyne Portefoelie onder zyn arm ai gereed tegens

dat de Poort open gedaan wierd , om in de Vel-

den Paerden , Oflen
,
Koeyen

,
Schapen , of Geit-

jes naar 't leven af te teekenen , tot acht uuren in

den morgen , waar na hy zig dan weder met te

meerder yver aan 't fchilderen begaf. Maar alzoo

de Vrouw en Dochter van MeefterHans, zig

weinig der huishoudinge bekreunden, en zig meer
aan 't onderzoek en fpreken over gefchillen den
Godsdienft betreffende lieten gelegen leggen , en

zyn Oom niet anders dan op krukken konde
gaan , moeft Bakent dikmaals voor keukenmeit
fpelen, 't welk met zoo veel verlet verzelt,hem

weder ( naar hy zes of zeven jaren by zyn Oom
had gewoond) deed tot zyn moeder keeren , en

N 5 ^yiie
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zyne konftoefFening overhindert voortzetten. Ge-
lyk hy ook door yver zoo veer in 't beesjes fchil-

deren quam, dat zyne flukken voor Penceelkonfl:

van Bamboots anders P. de Laar wierden aange-

zien ; 't geen gebleken is aan een fluk dat in open-

bare opveil ing werd verkogt , voor een ftuk van
gemelden Bamboots , en de kooper bevond nader-

hand dat 'er B. Graat fecit onder gefchreven

ftond. Met dezen roem hield hy zig niet ver-

noegt , maar bevindende dat zyne fchoudcrs ge-

wigtiger zaken konden torfchen , nam 'er proef

van. Dus plagten vernuftige Konjlenaars (zeit *

F. Junius) hunne kragten voorzigtelyk foverwe-
gen ^ of zy namentlyk magtig genoeg waren, om uit

te voeren 't geen zy ter hand namen
,
agtervolgens

den raad van Horatius, welke zeit : Laat ookuwe

fchouders van langer hand beproeven , wat ze mag-

tig zyn te dragen of niet,

Hy ging dan over tot het zwaarfle in de Konfl

,

namentlyk tot het fchilderen van Hiftorien. En
waarom niet? Het ftaat een yder vry (zeitTullius

in 't leven van Brutus) zoodanige dingen ter hand te

nemen , welke of uitnemende zyn van wegen hare

grootheid y of aanmer'kelyk van wegen hare nieu-

wigheid enz. En fchoon het in het begin moeilyk

valt, nogtans gaat het daar mee ( zeit de Schryver

der t'zamenfpraken over de welfprekentheid ) ah
met de vlamme , die door genoegzame hrandjioffen

gevoed, te heviger brand ; De kragt onzes verjiands

groeit met de grootte der dingen. 'T welk hy ook
door zig dagelyks in waardige befpiegehngen te

oefFenen ondervond.

Onderwyl beving hem de Reisluft, zoo dat hy

zvne Schilderyen, Papierkonft, enal'tgeenhem
op

* 3 B. p. 207^
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op de reis niet dienen konde, verkogt , en vafl

voor nam naar Rome te vertrekken. Maar dit

werd eerft door afrading zyner Vrienden en nader-

hand door 't trouwen met Maria Boom, Weduwe
van Jan van liellen , belet. Waar door hy te meer be-

kent werd onder brave luiden , en de handen vol

werk kreeg , met het fchilderen , van pourtretten

( inzonderheid de vier Regenten van 't Oude Man-
nen Huis in een ftuk: ook de zes Overluiden

van 't Leertouwers Gilt ) Solder- en Schoorfteen-

fliukken, en graauu^en in NilTen en Poortalen.

Daar benevens was hy vrolyk van aart, potfig

en vermakelyk in gezeifchappen , ook fcherp ge-

noeg getant, om die hem aanvielen tebevegten ;

ontziende zig niet in alle gevallen de waarheid

te zeggen , veel min zyn konftkeurig oordeel te

bezwalken om VoJJè gunil te erlangen»

Vele voorname huizen pronken nog in Am-
fterdam met zyn gefchilderde Hiftorien , en Zin-

nebeeldige befpiegelingen in NilFen, in Schoor-

lleenflukken en aan Zolderingen
;
alsbydeHeeren

Borgermeefher Velters , den Schepen Korn. Kal-

koen, Korn. Broek, Venkel, Meinderd Domp
,

en vele andere meer te zien is.

Vyfthien agter een volgendejaren hield hy twee

maal ter week in zyn Huis een Kweekfchool op
de wyze der Koninglyke Academie , niet alleen

voor zig zeiven , maar ook voor anderen die zig

geneigt vonden door dien weg tot de kundigheid

van 't naakt te komen. De eerfle en voornaamfle

der Amfterdamfche Konflfchiiders begaven zig in

dit Konftgenootfchap , waar men zoo wel naar een
levendig Mannen-, als Vrouwen Model , teeken-

de ; en zyne byzondere leeryver lokte ook anderen

uit om hem op dit fpcor te volgen, waar door het ge-

zel-
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zelfchap tot een twintigtal aangroeide.

Hy had een litgvaardige en vade wys van tee-

kenen , zoo met rood en zwart kryt als met het

Penceel , en wifh de zelve zonder veel moeiten
,

en vroeten
,
^velftandig te maken en een natuur-

lyken zweem daar aan te geven.

Weinig Leerlingen heeft hy tot de Kond opge-

kweekt, aangezien de bevinding hem had ge-

leert , wat al zweet en moeiten het kofl de Lau-
rieren , die op den top van den Konflberg groeijen

te bekomen : en ried dieshalven den Ouders of

Opzigters van Kinderen , die zy tot de Konfl:

wilden optrekken , dat af, als van een onzekere

onderneming en gevolg, zeggende: dat een am-
bagt te leeren veel wilter ging, van een nood-

wendiger gebruik was, en minder afhing van de
verandering des tyds, en het wifTelvallig lot. Eg-
ter heeft hy 'er een, te weten Joh. Hendrik Roos,
van Frankfoort, door zyn leerwyze opgekweekt,

tot een groot Meefler in 't fchilderen van aller-

hande Dieren. Welke hem ook ten bewys van
dankbaarheid , naderhand van Frankfoort

, zyn ei-

gen afbeeld fel , nevens 3 Boekjes, met Schaapjes,

Bokjes en Geitjes, door hem zelf in koper geècfl

toezont. Dezen zullen wy op 't jaar 1632 gedag-

tigzyn, als ook deszelfs oudften Zoon , die al een

vremde en geeftige rol heeft gefpeelt op den
Schouburgh van deze Waereld.

De zugt en yver tot de Kond, als ook deoef-

feninge in de zelve, bleef onzen Konflfchilder

( fchoon hy tot een goeden ouderdom geraakte ) tot

het einde van zyn leven by: als uit dit volgende

Gedicht
, ( dat uit de pen van D Schelte gevloeit

is, als. onze Konftenaar het Schoorfteenftuk , ver-

heel-
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beeldende een goede huisbeftiering , voor hem ge-

maakt had) te zien is , het geen dus begint

:

*Tlieftallig aanfigt {mik by 'thuisbefiieren paft)

Zit hier aan' t roer ^ en hout met nyv're handen vajl

De teugelroe , die Kind^ en Bood' , in 'tfpoor doen draven.

De pajjer meet elks tyd , elks doen , elksfoute en gaven,

n ontbloote boezem toont ^ het rein en heusgemoet.

De Huifflykheid verbeeld hier d' ongefchoeide voet.

De Vredeolyven , die het blonde huifel eieren ,

Diegroeijen op den grond ^ van zulk een huisbeftieren.

'Tfteenkleurig Kindje leert , dat y die aan 't huisjiuur

fiaat.

Door tweepaar oogen gluurt ^ hoe 'tvoor^ enagter

gaat.

De Jleutels leeren , hoe dat hart , en mond , en kajfen ,

Somtytsals oor y en oog ^ toe
^ of ontjloten paffen.

De vruchtbare Koornaer^en de milde JVyngardrank^

(Die 't hoofd omkranfi) voorfpelt daar voorfpoedy

fpys en drank.

Dank Graat, die door 't Penceel^ nu viermaal acht-

tien jaren.

Bereikende , in dit ftuk , doet Konjl met JVysheid paren.

Hy heeft na dit nog verfcheiden konftwerken

door zyn penceel gemaalt ; tot dat de draat zyns

levens dus lang geiponnen afgefneden wierdin den
Ouderdom van 81 jaren, i maand, en 13 dagen,

op den 4 van Slagtmaand in 't jaar 1709, nadat
hy zes weken had bedlegerig ge weeft.

Op een zyner Schoorfleenftukken , verbeelden-

de Koning Daviden Bathzeba, verciert meteenig
zinnebeeldig omwerk , maakte G. Bidlo deze

Puntdichten

:
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T)e weelde ontjlak de liefde in Koning Davids ziel.

Toen Bathzeba hem van zyn dak zoo fchoon beviel

Dit baarde onkuisheid y die, terwylzyjlreeld
, aljiil^

Bekoorb're jongheid moord gelyk een KrokodiL

Straks zag men valsheid , en bedrog van dubblen aart
,

Als twee gezufters tot bederf der ziel gepaart.

De drift aan 't hollen , zet de deur tot doodflag open

:

En agt geen prys te hoog om 't overfpel te koopen.

In 't eind ontwaakt berouw , de ruft vlied uit 't geweten

:

Maar vind vergiffenis hy Gods Richterftoel gezeten.

Een Engel firaft den Vorfi, omGods getergdentooren.

Dog die regt boete doet
, gaat niet geheel verloren,

Eindelyk lud ons nog een zyner zinrykfle tee-

keningen ( fchoon wy ruim breed genoeg hebben
uitgeweid ) te verklaren ; om de fchilderjeugc , die

op eigen vindingen toeleid , in diergelyk geval met
een bekwaam denkbeeld te voorzien, alzooby ge-

brek van dien de meefle misilagen in de Konft be-

gaan worden ; want het is haaft wel gemaakt dat

wel bedagt is.

Hy werd aangezogt , om van een groot ftuk

,

't geen geplaatil zoude worden tegens den muur
over de glazen van de Pleitkamer op 't Stadhuis

van Amfterdam , een fchets te maken ,
gelyk hy

deed. In het midden van de teekening zit de

W A A R H E I D die door den T y d ontdekt word

,

nevens haar de Onnozelheid door de Kin-

'dertjes, en Lydzaamheid door 't juk ver-

beeld.
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beeld. Aan hare linker zydeflaat een mannebeeld,

gekleed op de wyze der oude RoomfchQ Pratores ^

verbeeldende den Hoofd Officier , ofOpperdienaar

van 't Waereldlyke Recht, Justitia of de
Gerechtigheid nevens hem , en agter de
zelve de Raadsheeren , mede op de wyze van de
Roomfche Prcetores of Schouten gekleed. Het
Kindje aan de voeten van den Prcetor of Schout

beteekent geruil Gewisse. Voor de trappen

daar hetR £ c h t en de Gerechtsdienaars op ftaan

,

ziet men de Gemeente, fommige daar van
voor overgebogen , andere beladen met fmeekfchrif-
ten , en andere 'papieren , verzeld met hunne
Advocaten , ofVoorfpraken , die hen naar 't Recht
wyzen , of opleiden , aan dien kant waar zig de

Ho OP op een verheven Galery doet zien. Aan
den anderen kant ziet men hetBEDROGH, de

MooRDERY, DiEVERY, cn Leugen, als

ook een dorren Boom omwoelt met een Serpent

,

of Slang , ten zinnebeeld dat deze gebreken hun-

nen oorfpronk uit de zonde hebben , verbeeld.

In de benedelucht zietmen Herkules , verbeel-

dende de Deugt, welke deze monffcers verjaagt.

Een gevleugelt Kindje zwevende boven de Deugt
kroont de zelve met Palm, en Laurier, ten tee-

ken van Overwinning. En in de bovenlucht ziet

men de Goddelyke Wysheid, Recht-
vaardigheid en Genade, om de goed-

keuring der Waereldlyke Machten te beveiligen ,

in welk opzigt zy ook Gods Dienareffe genaamt
word.

'T waar te wenfchen geweeft dat hy dit door

zyn Konfhpenceel hadde afgemaald : maar zulks

werd door zeker voorval geflremt. Ook is

jammer, dat wy zyn beeltenis by zyne le-

vens-
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vensbefchryving niet mogen plaatfen : want zyn i

afbeeltzel is ons van zyn 6cnoonzoon tot dat ge*

bruik geweigert.

Wat nudebyvoegfeleil aanbelangt, die tot elk

Zinnebeeld in het byzonder vereyfcat worden , zul- ,

len de zelve kennc lyk wezen, daar toekan elk Konll- |

oefFenaar een groot behulp hebben aan het bekende
Boek Iconologia^ of Üitbeeldmge des verjtants

door Cezar Ripa : ot hy kan zig bedienen van
iriyn Tafereel der Zinnebeelden. Door dezen weg
doet men de Schiiderkonft , die anders Hom is,

fpreken ; en de Konftfchilder weet zyn meening en
oogwit hier door klaar t'ontdekken , als ook de
plaats-, en tyd , waar in het geen hy verbeeld voor-

gevallen is, aan te wyzen, op net voorbeeld vaii li

Nealies.
,

|

Deze(geIykPlinius verhaald) had een waterge- I

vecht tulfchen de Egyptenaars en de Perfianen af*

gemaalt: maar als hy nu het Nylwater, op het

welke zy eikander aan boord klampten, niet wift

van 't Zeewater te onderfcheiden , zoo heeft hy
door een vernuftigen vond zoeken te verklaren , 't

geen hy anderzints door de Konft op geenerhande
wyze wift uit te drukken. Dat is : hy Icüilderde

|

op den oever een drinkenden Ezel , die door een

Krokodil befprongen word. Terwyl nu deze wa-
tergedrogten zig in den Nyl onthouden

,
gaf dit

een klaar beduid, waar die fcheepftryd voorge-

vallen was. I

Dus weet een vernuftig Schilder den inhoud van

zyn Konfltafereelen
,
gelyk de Redenkonftenaren

den zin der enkele woorden , door het byvoeglel te
|

verklaren.

Soort by foort , zeit het fpreekwoord. Eenige

Glasfchilders van dezen tyd, die wy om hun Konft
niet
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niet voorby Happen willen , voeren wy teffens tea

Toneel, fchoon zy in hunnen geboortetyd ver-

fcheelen , om geen vermenging te maken.
De oudfle die voor aan ftaat is de konftige

Glasfchilder JOSEF OOSTFRIES, gebo-
ren tot Hoorn in 't jaar i628,engeftorven den 8
van Wynmaand 1661. Hy was een Leerling vaa
Jan Maartz ,

Engelsman. Die een konftig glasfchil-

der was , en van wien nog verfcheiden Kerkgla-
zen op Dorpen in 't Noorderkwartier te zien zyn ,

als ook tot Hoorn in verfcheiden huizen, die

naar de Konft los en fraai behandelt zyn.

Van onzen Josef Oostfries, die vol geeft

en liefde tot de Konft , en geeftig in 't ordineren

was , zietmen ook Konftftalen zoo tot Hoorn als

in de omleggende Dorpkerken die zyne gedagte-

nis bewaren. Hem volgt

KLAAS VANDER MEULEN geboren

tot Alkmaar in het jaar 1642 den 10 van Slagt-

maand, en geftorven in 't jaar 1694.

Hy was een yverig man ; en van zyne Konft-

werken zyn eenige thans tot Alkmaar, en de Dor-
pen omftreeks nog te zien , waardig om geroemt
te worden. Hem volgt

KATHARINA OOSTFRIES, Zufter

van Jofef Ooftfries, en Huisvrouw van Klaas

vander Meulen geboren te Nieukoop in 'tjaar

1636, en geftorven tot Alkmaar den 1 3 van Slagt-

maand 1708. Deze was zoo konftlievende dat zy tot

in haar twee entzeventigfte jaar dagelyks nog
yverdeen zig naarftig oeffende , zoo in't teekenen

alsGlasfchilderen. Nu komt
JAN JANZE SLOB, geboren tot Edam in't

jciar 1643. een Leerling van voorgemelden Ooft-

fries, en de eenigfte, meen ik die in dien oorc

ILDepl. O be^
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berugt is , zoo dat die Konfl thans op 't fterven

leit. Hy is tegenwoordig eenn^jn van 75 jaren.

VINCENT VANDER VINNE, dien wy nu ge-

denken moeten, is geboren tot Haarlem in 'tjaar

1629. Van jongs af aan tot de Konft geneigt,

teekende en fchiiderde hynaar printen of teekenin-

gen , zoo los en geeflig dat duidelyk genoeg daar aan

bleek , dat de natuur hem gonftig, en hy by ge-

volge tot die oeffening geboren was. Deze Konft-;

lufl wakkerde met de jaren op, te meer toen hy
dagelyks met de Zonen van Frans Hals, die in zyn
buurt woonden , verkeerde : 't geen zyne Ouders
beweegde om hem de Konft te laten leeren by ge-

melden F. Hals; daar hy in korte jaren zoo by toe

nam , en des zelfs ftoute behandeling zig zoo ei-

gen maakte, dat hem dagt dat zyn wieken lang

genoeg gegroeit waren , om een vlugt te onder-

nemen. Hy trok daar op naar Duitfchland , Zwit-

ferland en Vrankryk , daar hy alzins gelegentheid

vond om zyn Konft te oelFenen , en keerde in *t jaar

1655 weer naar zyn geboorteftad daar hy by alle

Liefhebbers van de Konft welkom was, en zig

inzonderheid door zyn vrolyken aart en Dicht-

konft by elk bemind maakte.

Hy fchilderde ondertuftchen alles wat hem maar
aan de hand kwam , Kamers , Zolders

, Uithang-

borden en Konftftukjes, 't was hem zoodanig on-

verfchillig datmen niet zeggen kon wat deel der

Konft hy tot zyn voorwerp verkoos : maar wel
dat hy de Natuur , in Landfchappen , Gebouwen

,

Stilleren, Beesjes, Vogels
,
Boertjes , Hiftorien

,

in 't groot of klein navolgde. Daar en boven was
hy gelukkig in 't treffen van Beelteniflen , die hy
met een ftout penceel aantoetfte, naar het voor-

beeld van zyu meefter F. Hals: die gewoon was
toe
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1

tot zyn Leerlingen te zeggen : Gy moet maarJiout
toefmeei'en : als gy vajt in de Konfi word zal de net^

hcid van zelf wel komen.

Door deze ftoute wyze van fchilderen wift hy
vaardig, en wat uit de hand gezien word welftan-

dig te vertoonen. En aangezien hy doorgaans toe-

ley op 't geen 't meefhe voordeel aanbragt zag-

men in zyn tyd de winkelhuizen binnen Haarlem
met fraaije gefchilderde uithangborden pronken

;

meer als andere Steden , zoo dat de potfige Job
Berckheiden pleeg te zeggen: vander Vinne is dCt

Rafael in het fchilderen van Uithangborden.

Onderwyl liet hy niet na zyn Kond anders ook
te oefFenen , en door Zinnebeelden , en fprekende

Beelteniflen (gelyk ook Goltfius, Heemskerk en
Romein de Hooge gedaan hebben ) zyn vernuften
geeftige vindingen te laten zien. 1'hans willen

wy ook een flaal of twee der potfige bedryven
van zyn groene jaren gedenken ; die bewys geven
dat, wanneer hy door zulks te doen in 't naauw
raakte

, hy zig van zyn vernuft
, op zyn tyd , wel

heeft weten te bedienen.

Zyn reisgezellen die van Haarlem hem verzel-

den naar Duitfchland,waren Korn. Bega,Theodoor
Helmbreker , en Willem du Bois

;
dog zy bleven

alle niet by hem , maar dropen d'een voor en d'an-

der na weder naar huis, na dat zy fomwyl al gee-

ftige ontmoetingen ( want onze vander Vinne tot

potferyen geneigt was ) by gewoont hadden. Te
Everdun in Zwitferland , maakte hy een Vlieger,

dubbel beplakt, en met lichten van binnen be-

hangen , en liet die in den nagt met een goeden
wind opgaan. Waar door de Boeren

,
op veere na

de vernufcigfte niet op de been kwamen , en elk

die met verbaaftheid befchouden, zoo dat

O 2 ftraks
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flraks verfpreid wierd , dat 'er een Hemelsteeken

in die landfhreek gezien was, 't geenzy te eerder

befloten, om dat dat Land in dien tyd,doorBor-
gerlyke onluflen, tot een bloedigen oorlog dreig-

de uit te fpatten , waarom als dit uitleekte , en hy
zag dat in al zulke potferyen gevaar voor hem
flak ,

hy zulks niet meer ter proef ilelde.

Te Geneve fchilderde hy in 't huis van den
Heer Rozet ^ een der voornaamften dier Stad. En
alzoo over tafel van Holland, en des zelfs verma-
kelykheden by winterdag op 't Ys gefproken

wierd , zoo gaf onze fchilder breed op van zyn
gaauheid in 't fchaatsryden ; zoo dat de gaften uic

nieuwsgierigheid wenflen naar een kouden winter.

Hy , die maar een krabbelaar in 't ryden was

,

verlangde kwanzuis mee , om zyn hart eens te mo-
gen ophalen, niet agterdenkende dat men hem
daar ,

gelyk aan den pocher van Efopus , zou ken-

nen zeggen : * Zie hier is Rhodus , en daar is ds

fprong.

Maar
* Deze fpreiik is ontfproten uit een oude Griekfe Fabel,

die melt van een Reiziger welke zwetfte en fnorkte over
vreemde ontmoetingen , en daden die hy verrigt had te

Rhodus , inzonderheid over een v^^yden fprong dien hy gedaan
had ; welken Blaaskaak men bragt aan diergelyk wyd
water , zeggende : Toon ons hier een fprong als gy zegt te

"Rhodus gedaan te hebben. Daar hy bekaaid afkwam. En
zederd is altyd , als ymant fnoefde dat hy elders wonderen ver-

rigt had , dit voor een fpreekwoord gehouden.
De Heer D. v. Hoogftraten welke d*eze Fabel berymt heeft

zeit dus tot den ftofFer.

Wat hebt gy , goede vrtent , getuigen toch van doen ?

Zoo waar ts ^t geen gy zegt , bewys het met de zaken.

Daar meê zyn allerbe(l uw woorden goed te maken.
Bier *s Rhodus-. ^ moet hier niet toonen met den montt
Maar met dg zaken zelfs , hoe fraai gy fpringen kont.
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Maar gelyk zulke die 's winters op zwem-

men , en des zomers op fchaatsreiden fnoeven

,

meende hy ook genoeg bevryt te wezen , van dat

hem een proef gevergt zou worden.

'T geviel egter dat het in den wintertyd van't

jaar 1653 zoo ftreng koud wierd, dac het water,

zelf het Lak ofMeir daar omtrent, met ys toeraak-

te, en fterk genoeg wierd om een Menfch te

konnen dragen. Toen maande hem de Heer, en

al *t huisgezin aan om nu zyn Konffc te toonen.

Zyn eerde uitvlugt was
, hy had geen fchaatfen

:

maar die werden hem befchikt van een Koopmans
Zoon , die in Holland gewoont had. Nu kwam
't op 't nypen. Wat uitvlugt nu ? want des an-

deren daags moefl het fpel aangaan , en de Heer
had reeds verfcheiden luiden van aanzien op dit ge-

zigt genoodigt.

Nu moell: 'er lift gebruikt worden , om deze

luiden niet voor fpot te houden , die hem voor een

fnorker , of zwetfer zouden aanzien. Hy bedagt

'er des nagts een daar geen agterdogt op viel , en
maakte die des morgens werkflellig. Hy fneed een
gad in zyn fchoen , en kwam kreupel en hinken-

den voor de dag. Als 'er gevraagt wierd , Mee-

fier wat fcheelter aan den met? was *t antwoord:
agl ik heb dien zoo deerlyk gefiooten^ dat ik gaan
nog ftaan kan. Als ftraks gevraagt wierd : wel zalje

dan wel konnen ryden? onmogelyk niet ^ was 't ant-

woord. De Hgctl Rozet y hÏQY in byfter verlegen,

zeide , wat raad nu ? 'k heb reeds jnyne vrienden

verzogt, en de tyd is gekomen. Ik weet raad ant-

woorde onze Schilder: Hier in de Stad woont

een Schoenmakers gaft van Haarlem Jooft Baile ge-

fiaamty die by uitmuntentheidfluks tefchaats is ^ laat

dien halen uit mynen naam. Deze was ftraks ge-

O 3 reed.
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reed , en bly. Hy begaf zig *s middags op 'tYs ( ter-

wyl de toekykers pp den wal ftonden ) makende al-

lerlei draijen en zwieren, bujtenover, dan op 't

een dan op apdcr been , *t welk van de aan-

fchouwers met verwondering en handgeklap ge-

prezen werd. Van 't Ys gekomen werd Joofl:

Baile van den Heer voor het vermaak dat hyhun
door 't ryden gegeven had met wyn befchonken.

Deze wift door fynheid de rol mee uit te fpelen

en den Schilder boven hem in Konfl: van fchaats-

ryen in 't gezelfchap op te zetten; zeggende:

dan zond gy eens verwondert fiaan kyken! Dit

deed eik *t oog op den Schilder flaan , en wen-
fchen dat zyn voet mogt genezen eer het ys uit

het water raakte. Dog dit beurde niet, maarhy
hield zig kreupel tot het ys weg dooide.

Hy was een man kloek van lichaam en gezont

tot 6 of 8 jaar voor zyn dood , wanneer hy een be-

roertheid kreeg die hem buiten flaat (Idde van de

Konfl: langer te oefFenen, Egter deed hy fomwyle
zoo veel en zoo goed als hy konde tot den 24 van

Hooimaand in 't jaar 1702, wanneer hy naar-

middagsin een flaapziekte viel, en den volgenden

dag, 73jarenoudgewordenzynde, ftierf. Naarla-

tende drie Zonen. Laurens, Jan, en ïzak vander Vin-
ne, die de een min,en de ander meer de Konfl: gehan-

teert hebben. Zyn Beeltenis fl;aat in de PlaatL 2.

MARIA VAN OOSTERWYK is geboren op
den 20 van Oegfl:maand 1630. binnen Noodt-
dorp buiten Delf, alwaar haar Vader de Heer Ja-
kobus van Oofl:erwyk Predikant was geworden in

plaats van zyn Vader , die te Delf was beroe-

pen.

Zy
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Zy die al vander jeugt aan blyken gaf van een

groot vernuft, en drift tot de SchilderkonO:,

heeft dat kragtig doorflralende konftvuur door
tegenftreven niet gedooft, maar in tegendeel het

zelve door moedgeving opgewakkert. Waarom
zy ook ziende dat hare geneigtheid tot het fchil-

deren van Bloemen, en ander ftilftaande léven

helde , voor zig een geagt en bekwaam Leermeefter

uitkoos, namentlyk den vermaarden Bloemfchil-

der Johan de Heem tot Utrecht.

De zedigheid , die in haar uitblonk, duld niet

dat ik de waarde van haar Konfl: door een lang--

dradigen letterklank uitfchater, of haren roem
door een bogtigen bazuintoon uitbrom;

Frufira fit per plura quod per pauciora fieri potefi,

'T is vrugfloos datme een zaak met veel omftandtgheh

Van woorden uitdrukt, die in 't kort kan zyn gezeit.

Hare wyze van fchilderen was uitvoerig kragtig,

zagt, en weerfnel, naar de voorwerpen die zy zig

voorftelde, gelyk bloemen die zulks om hare

dunheid, en helderheid, zoo men de natuur in

hare fchoonheid wil nabootfen , vereifchen. 'T
was dekonftluiller die hare Tafereelen zoodanig

bemint maakte, dat de meefte Hoven , waar in de

konflliefde huisveft , daar op verliefden. De konft-

Ifwekende Koning Lodewyk de XIV. heeft een

van hare Konfttafereelen in zyn Konftkabinet ge-

plaatft. De Keizer Leopoldus en zyne gemalin-

ne ook een , die het zelve zoo hoog hebben ge-

waardeert , dat zy haar hunne pourtretten omzet
met Diamanten ten prefent hebben toegezonden.

Ook pronkten Koning Willem* en Maria met een

O 4 van
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van hare konilflakken , daar zy negen honderd
gulden voor ontfing. Eindelyk maakte zy drie {luk-

ken voor den Koning van Polen, waar voor haar

vier en twintig hondert gulden betaald werden.

Zy was, (gelyk wy al gemeld hebben ) zedig

en buiten gemeen godsdienftig
, nogtans vrolik,

en'fbyzonder yverig in 't voortzetten van hare

Konft, 't geen langzaam, om dat zy de netheid

€n uitvoerigheid betragte, voortging; waarom
'er ook maar een klein getal van bloemflukken

( en echter genoeg om hare gedagtenis te vereeu-

wigen ) in de Waereld is.

Zy is in haar 63il:e jaar , nog ongetrouwt zynde

,

geftorven ten huize van haar Zuflers Zoon Jako-
bus van Aflendelft, Predikant tot Eutdam in

Waterland, dien zy, (van zyne Ouders vroeg be-

rooft ) als haar eigen kind had opgebragt
, op

den 12 van Slagtmaand 1693.

GEERTJE PIETERS, haar Dienftmaagt

,

die vele jaren by haar gewoont heeft, en welke

zy ook gebruikte tot het vryven van haar verven ,

heeft zy, ziende in haar een natuurlyke

drift en geneigtheid tot de Konll , in hare wyze van
fchilderen onderwezen. En deze is zoo veer daar

in gekomen dat zy zig zelve daar mee geneert,

en, zoo ik 't wel heb, nog leeft en te Delft

woont. Deze heeft aan Nicol: Verkolje die haar een

jaar of twee geleden te Delf ging bezoeken ver-

haald een geeftig voorval tulTchen haar Juffrouw

Mar. van Oosterwyk en den Konflfchilder *

van Aalfl. Maria die veeltyds by haar Groot-

vader te Delf was, en ook haar fchilderkamer

daar

* Willem van Aalft , den neef van Evert van Aalft daar wy
op 't jaar 160?. van gemeld hebben.
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daar had, wanneer 't haar gekifte zig in de

Kond te oelFenen , werd nu en dan eens van Van
Aalfl, begeerig om haar Penceelkonll te zien,

bezogt , die euidelyk ook bevallen in haar kreeg

en de minnery maakte. Maria fchoon niet

trouwens gezmt lier zulks egter nietblyken, veel

min (liet zy hem meteenebof ( als men zeit) voor

't hoofd , maar bedagt een geeltigen vond , waar

door zy zyn voornemen verydelde. Zy was van een

zeedig gedrag ,
yverig en naarilig in *t oefFenen

der Konll, hy een lofle knaap, en die dikwils

aan den wind ging. Dus maakte zy met hem ver-

ding, dat hy een gantfch jaar alle dagen (uitge-

zondert eenige uuren , die hy voor zyne uitfpan-

ningen uit bedong) zekere beftipte uuren moed
fchilderen: en dat zy hem dan te woord zoude

ftaan om van minnery te fpreken ; maar indien hy
dit niet nakwam , zy dan van haar gegeven woord
ontflagen was , en regt zou hebben om hem af

te wyzen, gelyk ook gefchiede. Nu fchiktehet

zig zoo dat het huis, daarvan Aalft woonde, van
agteren tegen dat , daar Maria woonde, aan-

ftiet , en zy van hunne fchildervertrekken elkander

konden zien en toefpreken ; zulks zy altyd weten
konde of hy bezig was of niet, en wanneer hy
voor het beftemde uur , in gevolg van het verding

,

als zy hem toeriep, niet antwoorde, fchreef zy

met kryt een fchreef op den poft van haar glas-

raam. Van Aaift, die wel. gi^ïing maken konde
dat hy in dat jaar meer fchuldftreepen op zyn

kerfftok gekregen had , dan hy met een fchoon

praatje zoude hebben konnen goedmaken, kwam
'er naderhand niet naar omzien.

Men moet (zeit de fpreuk) niet wyder tragten

te fpringen als zyn ftok kan reiken. 'T zynver^^ O 5 ftan-
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ftandigen die hun vermogen kennen, en niets dat

te hoog is ondernemen. Vele die alle hebben
willen naftreven , hebben hunne dwaasheid te laat

beproeft , wanneer zy bevonden van alles wat te

weten , en geen een ding wel te verdaan. In te-

gendeel zietmen dat zulke die 't een of 't ander deel

van de Konft tot hun doel hebben uitgekipt, en
hun eenig werk eri toeleg maakten om daar in

boven anderen uit te fleken , hun oogwit hebben
bereikt , en een onverwelkelyken roem behaald.

Onder dezen moeten wy d'eerfle plaats geven
aan WILLEM KALF, geboren tot Amfterdam,
die *t Stilleven , en voornamentlyk Goud en Zil-

verwerk, Paarlemoer, Horens, en Agate heften

van Meflen zoo verwonderlyk uitvoerig en na-

tuurlyk wifl te fchilderen , dat ( fchoon fchilde-

ryen van diergelyke verkiezinge thans van geringe

waarde zynde , voor waardiger voorwerpen plaats

ruimen moeten) zyne konftwerken by alle konft-

kenners in groote agting blyven. Zyn onder-

wyzer in de Kond is geweefl Henrik Pot.

Hy was een Man die veel gelezen , en een goed
oordeel had; daar en boven zoobefpraakt, enaf-

gerigt op allerhande vertelfelen, dat yder beval-

len in zyn bywezen had. Waar door hy hen

ook wel eens een nachje over in de Herberg
met d'ooren aan zyn befpraakte tong klui-

fterde. Daar benevens was hy byzonder geriefFe-

lyk om yder (fchoon het met zyn verlet verzelt

ging) dienfttedoen; zulks zyn Vrouw wel dikwils

zeide,dat hy meer naar een anders voordeel dan naar

zyn eigen zag. Zyn Beeltenis ftaat in de Plaat H. 2,

Kornelis Hellemans
,
Konflverkooper , heeft my

verhaald dat Kalf hem had uit verzogt om print-

handel met hem te dryven; dat er indien tyd a-

vond
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vond bedeflonden waren ingeflelt ; dathy die uuren

van vyven tot zeven waarnam , zyn winkel op-

floot, naar hem toegingen handel met hem dreef;

met beding dat Kalf des anderen daags om zyn
geld zoude komen. Maar die niet en kwam was
Kalf, daar hy van dag tot dag op wagre , tot

dat hy een Begraafnisbriefje kreeg , waar aan hy
zag dat hy nog dien zeiven avond als hy by hem
geweeft had overleden was, daar Kornelis zig

niet weinig over verzette.

Hy had eenigen tyd te voren wel een krankte

gehad, maar was weder herflelt; had dien dag op
de Verkooping van Schilderyen op 't Heeren
Logement, en 'savonts ten half negen uuren nog
aan 't huis van Jan Pieterfz. Zomer geweeft

,
ging

naar huis, flruikelde op de Bantemer Brug, en
viel voor over op zyn borft. Hy voelde zig wel
bezeert; maar niet agterdenkende van zulk ge-

volg, ging te bed leggen ^ en was als de klok

tien uuren geflagen had al een Lyk. Dit gebeur-

de op den 31 van Hooimaand 1693. Willem
vander Hoeven maakte tzyner gedagteniffe dit

volgende Graffchrift:

Genaak eerbiedig dezen drempel
,

O Schildergeeft ,
op Konft beluft ,

JVeet dat hier waardig lichaam nifi^

Der Schild ren Vuurbaak * merk enJiempel

Des braven W i l h e m s , die den jchat

Van Kr
e
Jus wonder mft te malen

^

Zelf met dien fchat niet te betalen

fVyl hy nooit zyns gelyken had.

Help de gedagtenis van dezen Fenix vieren ,

Doorvlegt zyn maalftok enpinceelen met Laurieren,

Ter
* Zyn goed oordeel over de Schilderkonft in 't algemeen.
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Ter zeiver tyd bragt de Maagt van Dordrecht,

Hollands oudfte Stad, een fchoone Konftbloem

in*t Winterfaizoen voort, waar op de gryze

Merwe, het hoofd uit haar bevrozen kil van
verheuging opflak , en de Ryn haar gebuurftroom

haar met een bly gezigt toewenkte. Maar dit

gewas ontydig uitgefproten
,
verging weer voor zyn

fchoonflen bloeityd.

KORNELIS BISSCHOP of* BISKOP, ge-

boren in 'tjaar 1630 den 12 van Sprokkelmaand,

had totonderwyzer inde Konfl Ferd. Bol. Waar
na hy door vlytig en ftadig zig te oefFenen in de

Konfl grooten voortgang maakte.

Hy is wel de eerfle , zoo niet de befle
,
geweefl:

,

welke allerhande foort van Beelden, op hout ge-

fchildert met levende koleuren, en uitgehakt,

dienende om ergens in een hoek , of poortaal te

plaatfen , wel het natuurlykfl gemaakt , en 't gee-

ftigll verzonnen heeft. Ik heb 'er van gezien die

op hunne ftantplaats geflelt het oog misleit, en de

zelve voor levende beelden zouden doen groeten

hebben. Hy fchilderde ook fommige der zelve

gedaagt en gekleurt op de wyze van kaarslichten

;

welke by donker een blaker met een brandende

kaars in de hand hebbende een natuurlyke vertoo-

ning deeden. Ja men verhaald dat zoodanig een

beeld om de klucht van zeker Heer, wanneer hy
'gaden onthaald had, geplaatftzyndeaandedeur of

den uitgang van de kamer, fommige der zeiven

die het voor de huismeit aanzagen , voor die ge-

rieflykheid haar met een drinkpenning befchenken

wilden, dog hun hand daar tegens aanftieten , en zig

bedrogen , en dit dus ftoftot lachen gegeven heeft.

Dusdanige verleidingen door Konfl noemt Filof-

tra-

Volgens de fpdling van L. Smits.
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tratus de jonge , een genoechelyk en onfchandelykBê"

drog. Maar die tyd is voorby geloopen , en men
ziet thans van dien aart niet als vodden , door

krukken en brekebeenen verzonnen , of naar de
voorgemelde fraaije beeldfchilderyen gebrekkig

nageaapt.

Niemant moet denken dat ik met dit verhaal de

brave Kond van myn Stadgenoot tragt te ont-

luifteren; want ik ben gedrongen van hem te

zeggen , als F. Junius van den ouden Pyrcicus :

Dat hy bekwaamheid genoeg had om de groot/te za^

ken in de Konft ter hand te Jlaan^ maar dat hy

zulks deed om de voordeelen die daar van kwamen.

Ja Plinius
,
vermyd niet te zeggen van den groo-

ten Konflenaar Protogenes. Dat hy tot zyn vyf-

tigfle Jaar Schepen gefchildert heeft.

Onze Bisschop hield zig ook met zulk doen
niet te vrede; maar oefFende zig ondertuflchen

tot groote ondernemingen. Een Edelmoedige geefi

( zeit zeker Spaans Schryver ) wil liever middelma-

tig wezen in verheven bezigheid, dan uitmuntende in

een middelmatige ; want die zig vergenoegt met mid-

delmatig te wezen in een geringe bezigheid, 't is een

hewys dat die geen Edelmoedigheid kent. Men moet

Konfi en Geefi hebben , en daar na legt het behartigen

daar de laatfie hand aan, Gelyk ook zulks met
hem gebeurt is, als aan menig konftigpourtret in

Holland , Zeeland , Braband en elders te zien is.

Daar benevens heeft hy ook verfcheiden Hiftorie-

ftukken gemaakt, die zyn roem in eeuwigduu-

Tent cement voor het vergaan behouden zullen.

Een der zelve ( beftaande in twee of drie beelden

by Kaarslicht en voor een groote fom geld in

Vrankryk verkogt) pronkt na nog in 't Kabi-

net van Koning Lodewyk, Hy werd door den
Ko-
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Koning van Denemarken tot Hoffchilder aange-

zogt ; dog de dood daar tulTchen komende , is

hy in de kragt van zyn leven en Konit geftor-

ven in 't jaar 1674, oud zynde 44 jaren , en liet

elf kinderen na. Dus wy met reden de fraaije

fpreuk van Gratiaan , welke zeit : Alle de geenen

die men 'wel noodig had dat zy leefden, zullen veel-

tyds vroeg Jierven; en de genen die nergens goedtoe

zyn, levenlang. Daar op toepaflen.

Onder deze waren drie Zoonen van welke 'er

zig twee, als ook drie Dochters, tot de oefFeninge

der Konft begeven hebben.

JAKOBUS BISSCHOPdeoudfl:e,wasby
het leven van zyn Vader al aan de Konft , en zoo
veer dat hy het beeldefchilderen ( daarvan wy heb-

ben gefproken ) konde aan de hand houden en met
zulks te doen grooten dienft aan het huishouwen
deed. Maar wanneer nu zyn jonger broeder , die

mede tot dat werk opgekweekt werd , tot die be-

kwaamheid raakte, dat hy zulks kon beheeren

,

met behulp van zyne Zufters
,
ontlloeg zig de oudfte

daar van voor een tyd , om zig teoeffenen in waar-

diger verkiezingen en begaf zig tot het onderwys
van den braven Kamer- en Zolderfchilder Auguft
Terweften , zedert welken tyd hy zig ook aan hec

fchilderen van zolders , kamers en wat daar toe be-

hoord, gehouden heeft.

ABRAHAM de jongfte had die gelegentheid

niet die zyn Broeder vond , maar moeft zig het

beeldenfchilderen (een zeker inkomen voor het

huisgezin) getrooften. Dog dit belette hem egter

niet de leidingen van zyn natuurdrift bydeminfte
gelegentheid die hy vond , te volgen. Hy begafzig

tot het fchilderen- van allerhande vogelen, inzon-

derheid Hoenderen ; daar hy thans door byzonderen

vlyt,
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vlyt , in geftadig zig naar 't leven te oefFenen , in ge-

vorderd is 5 dat men hem wel onder de bekwaam-

fte in die oefFening flellen mag. Dus veel ver-

mag de natuurlyke aandrift, en het onvermoede

yveren. Waarom ook Arifloteles al wilt te zeg-

geo : Om een uitfiekent man te worden in eenige oe-

feningen ,
hoedanig die ook wezen mag , moeten drie

zaken te zamenloopen , Natuur
,
Vlyt en Oeffening.

Reeds heeft hy verfcheide groote ftukken , om
ruime zalen te eieren , zoo in Zeeland als elders ge-

maakt , daar hy allerhande foort van gevogelten in

te pas gebragt heeft, elk in hun aart zo natuur-

lyk kragtig gekleurt , en dun , en helder gefchii-

dert dat ik my daar over heb moeten verwonde-

ren. Ik fpreek vryborllig , en weet 'er ( fchoon 'c

myn doen niet is ) beter van te oordeelen , als de

Biflchop van Mechelen van de Dichtkonft deed

,

van wien verteld werd dat, toen J. van den Von-
del zyne onverbeterlyke Altaar geheimeniflen aan

hem opdroeg, hy aan hem fchreef, indien hy
zoo voortging met rymen , dat hy dan nog een

tweede Jak. Kats zou worden.

Gelyk eertyds Griekenland inzonderheid , nader-

hand Italien , als de Baarmoeder der Konften is ge-

roemt geworden; zoo mag men ook Braband over
t voortbrengen van zoo groot een menigte Kon-
ftenaren , die den opbouw van de Konfl hebben
helpen bevorderen en voortzetten , wel roemen.
Onder deze mag men ook tellen PETER van
BRED A geboren te Antwerpen 1630. Hy was
een braaf Landfchapfchilder, en wift de landfchap-

pen daar en boven met Roomfche Gebouwen

,

vermakelyke Hoven, Prieelen, Fonteinen, en
kleine Beeldjes en Beesjes op te eieren. Ik ken
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des mans werk niet , maar Kom, de Bie zeit *ef

van dat het is

Zoo edel zuiver ^ net ^ volmaakt gelyk het leven ^

Dat ook Natuur zelfgeen volmaaktheid meer kan geven,
•

Hier by verfchynt de brave Konflfchilder

JANSON VAN KEULEN, wiens geboor-

tetyd ik niet weet, maar hy woonde 1630 aan

't Hof te Withal. Hy had al voor Ant. van
Dyk aan dat Hof geweeft, en Koning Karei h'ad

agting voor hem. Hy leefde (niet tegenftaande

hy mee een Pourtretfchilder was ) met van Dyk

,

en van Dyk wederom met hem in goede vrient-

fchap. 'T gebeurde dat van Dyk hem eens kwam
bezoeken, en vindende hem heel mistrooftig,

vraagde naar de reden , dien hy antwoorde : dat

hy een Dame fchilderde die hy geen genoegen
konde geven , en die , hoe veel vlyt hy daar toe

aanwende , hem fchold voor een brodder en knoe-

jer , en hy overzulks zyns leevens moede was.

Waar op van Dyk hem troofte : zeggende dat

hy zulk zeggen niet agten moeft. Dat hem zulks

al mee overkomen was , en hy het door geduld

had overwonnen. Wanneer Karei Stuart d'eer-

fte, met het Parlement in onluft raakte, en de
oproeren dagelyks vermeerderden, vertrok hy
met zyn Ouders naar Holland daar hy ook zedert

gebleven is, tot dat hy in *t jaar 1665 kwam
toverlyden binnen Amfterdam. Anderen willen

dat hy, na dat hy zig aan verfcheiden Hoven
vermaard gemaakt, dog wel zyn meeften le-

venstyd te Londen (daar hy uit Hollandfe ouders

geboren was) doorgebragt had, naderhand te

Utrecht gewoont heeft, en daar geftorven is-

Waar
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Waar nog verfclieiden van zyne uitmuntende pour-

tretten te zien zyn.

In dezen tyd woonde ook de berugte Konft-

fchilder GERARD PIETERZE van ZYL ,

(beil by zyn gemeenen naam G e li a r D-S bekent
,

)

te Londen.

My fchynt toe dat hy tot leiding zyner

konftdrift het fpoor van Ant. van Dyk gevolgt

hééft. Immers meent men dit de reden geweeft

te zyn waarom hy in Engeland, en zelf over zyn
deur in Weflmunfter gmg wonen. Hy hield

groote vriendfchap met van Dyk , en had de eer van
hem dikwi's te zien fchilderen , waar doormen ge-

looft dat hy hem de konflbehandeling
(
gelyk Graas-

heek van Brouwer ) heeft afgezien. Want als men den
tyd narekent zal men bevinden dat hy toenmaals

den grond zyner Konfl gelegt heeft. En wel ter

regter tyd
,

aangezien van Dyk 1641 kwam te

fterven, als wanneer Gerards weder na zyix

geboorteplaats Amfterdam overfcheepte.

Van den jare 1655 tot 58 woonde hy in de

Harte(Iraat op een agterkamer, oeffenende de Konfl

by zig zelf in der ftilte. En die hem doen gekent

hebben
,

zeggen my , dat hy op dien tyd een

Jongman van omtrent veertig jaren was. Zyn
konftige penceelhandeling heeft hem den bynaam
van Fan Dyk, in 't kleyn , doen hebben.

De meefte fchilderyen die men van hem ziet zyri

vrolyke Gezelfchappen van Juffrouwen en Heeren
naar dies tyds gewoonte gekleed , alles naar 't leven

gefchildert, en meefl naar fchoon leven. Inzon-

derheid fteken de hantjes der Vrouwtjes, zoo in

konfl van fchilderen , als teederheid , en fchoonen
omtrek uit, even als ik van van Dyk gezegt

heb.

II. Deel. P On-.
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Onder zyne befte konftftukjes word geteld dat,

waar in hy verbeeld heeft den verloren Zoon , af-

feheid nemende van zyn Vader , in welks wezen
men de bekommertheid en zorg befpeurt, terv/yl

hy zyn Zoon te paerd gezeten vaarwel wenft. Dit

ftukje is konftig geteekent
, natuurlyk gloeijend en

helder gefchildert , en buiten zyne gewoonte fraai

gekleed. Ik heb het vele jaren gekent, en

dikwils met genoegen gezien : maar in wiens ka-

binet het thans is weet ik niet.

Sommigen zeggen dat hy een Amfterdammer is :

anderen willen dat hy geboren is tot Leiden , daar

zyn Vader een Lyflemaker was , Pieter Gerretze

genaamt.

Jan Vos heeft op de afbeelding van den Heere
Willem Pauw door Gerards van Zyl gefchildert

dit vaersje gemaakt:

Dus zietfnen Paü vv , die met zyn Üel^ infpyt der haa-

ren
,

Dwars door de iniddellyn , kwam bruizen tot in 't

Ooft,
Hy vreesde nooit voor 't woênderteegenvoetfche fchaa-

ren,

Wie eer en voordeel zoekt is allen ramp getroofi.

Zoo pleegde hy zyn plicht tot kwyting van zyn eeden.

Wie voor zyn meejters zorgt , verdient hun dankbaar-

heeden.

Dit is al wat ik by gebrek van meerder berigt

,

van dezen braven Kondfchilder weet te zeggen. Als

'er van fommige Konflfchilders geen nageflagt

overig is , of kenniffen meer zyn die geheugeni

dragen van hun levensbedryf, moeten wy her

zelve getroofl: wezen , en het aan 't verloopen van

'

deni

I

\
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den tyd wyren. Maar ik ontmoet fomwyl men-
fchen , die hier omtrent gants onverfchillig zyn,
en dien 't evenveel fchynt te wezen ofmen iets van
hunne voorouders ofvrienden te boek field , ofniet

,

endusagterhoudendezyn, ofniec uirkomen , om-
trent zaken die my diendig zouden wezen , om te

weten. Weer andere, die uit een flyfkoppige on-

gerieflykheid niet alleen agterhoudende , maar ook
ongenoegt zyn datmen van hunne voorzaten onder
den rey der fchilders in openbare fchrifcen meld.

Geloof my, wanneer ik aanzoek deed by luiden

die door geldmiddelenen eerampten boven het ge-

meen uititeken, wier voorzaten de Konfl geoef-

fent hebben, was 'teven of ik voor een doofmans
' deur klopte: 'T fchynt dat zy my dies aangaande
'

I

niet willen zeggen , om dat 'er geen gedagtenis

zou blyven van *t geen waar van zy zig, uit een
verkeert begryp

,
fchynen te fchamen.

•

1

Oulings en in later tyd hebben Waereldvorften

,

; luiden van den eerden rang en geeftelyke perfoonen
^ de fchilderkonft geoefFent, en de gedagtenis tot

luider van hun ^eüagt naargelaten. Onder de
•iOude Grieken was ^elf een wet (gelyk Plinius ge-

tuigt) welke gebood dat niemant de Konft van
. fchilderen vermogt te leeren, ten zy hy edel ge-

boren was 5 en werd ook zulk een hooge prys
• voor die de zelve begeerden te leeren gefield , dat

gemeene luiden daar niet om mogten denken.

:Meer fhalen van die koleur zouden wy uit dien

winkel der oudheden vertoonen , zoo wy 't elders

niet gedaan hadden.

t Tabius Pictor uit een oud adelyk Roomfch ge-

1 flagt heeft de Schilderkonft geoeffent en in 't

t vierhondert vyftigfte jaar na de grondlegginge van
D Rome den tempel des Geluks , welke ten lyden van

P 2 Kei-
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Keizer Klaudius verbrande , van' binnen befchildert,

en zyn naam daar' bygefchreven , 't zedert welken

tyd dat geflagt vermaart door groote eerampten

en verwinningen , den bynaam Pid;or , Schilder

heeft behouden.

QuintiLS Pediusy de Zoon van Quintiis Pedius ^

die triumferend Borgermeefter is geweeil, ook
Erfgenaam met Auguftus van Julius Cezar,

heefc de fchiiderkonil geoeffeht tot zyn dood
toe.

Hadrianus de vyftiende Roomfche Keizer heeft,

behalve de meet- acTrd- en hemelloopkunde
,
fpeel-

en Dichtkunde, beeldhoudenen gietkonfl, ook de

fchiiderkonil geoeffent
,
volgens de getuigenis van

van Mander. En Kom. de Bie meld van verfchei-

den geeftelyke Perfoonen als den Kardinaal Fran-

clfcus van Ferone en zyn Broeder Hieronimus die

een Predikheer was. Innocenthis van Imola. Don
Bartolomeus Abt van St. Klemens van AreJJo y

welke de fchiiderkonfl met veel roem outyds ge-

oeffent hebben. Dus meld ook Pater Abraham
van St. Clara in zyn Boek Iets voor allen op pag.

380 van eenen Johannes de tViefoe van de Domi-
nikaner orden die de fchiiderkonil oefFende, en ten

tyden van Michiel Angelo leefde, die dikwils

zeide : Dat Johannes in den Piemel klom , en aldaar

de Beelteniffen der Heiligen fchiiderde. Maar *t is

zonder gront dat gemelde: Pater Abraham den Heere
Chriilus mee onder de fchilders teld , om deze rede

:

Wanneer de zaligende Heiland van Capcrnaum naar Je-
ruzalem ging , en te gelyk op den wegpredikte , was 'er

een Jchilder Ananias genaamt van den Koning Aba-

garus van Edejfa gezonden om de waarde Beeltenis

van den Heiland door 't penceel na te boot/en ; maar

konde dm zelve geenzins treffen , door de glans die

van
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van het heilig ivezen afflraalde. Dus liet hem de

Heerc Chrijlus roepen , nam een doek en drukte de vol-

komen afbeelding van zjn wezen daar opy zoodanig

dat het geen fchilders penceel beter zoude hebben

konnen treffen^ en zont het naar gemelden Koning.

Dit gelykt eer naar fpotterny , fchoon hy zt\t\dat

die zelve doek huidendaags nog^ in de Kerk van St.

Salvator tot Romen bewaart word. Die Pater

teld de waereld al meer munt aan die niet gang-

baar is. 'T gaat thans zoo niet als het plag. De
meefle menfchen willen zig als de hedendaagfche

Ifraëliten geen munt laten m de hand floppen , of

zy moet van goed alooy en wel geftempelt we-

zen.

Philips Hertog van Orleans , thans Regent
van Vrankryk heeft in zyn jeugt de Schilder-

konfl geleerd by den braven Konflfchilder Cou-

pèly en de zelve met yver en zugt geoefFent,

zoo veer dat hy voor zig zelve in een der gale-

ryen van zyn paleis verfcheiden üukken gefchil-

dert heeft, daar met roem van gefproken word.

Koningin Maria , eer zy tot de kroon quam , heeft

( behalve dat zy kondig met de borduurnaald ge-

I

wrogt heeft) ook in waterverf gefchildert, waar
toe zy zekere uuren daags befcipt had , die zy yve-

rig en naarflig in agt nam. De Konftfchilder

i

Math. Wülfraadt heeft my verhaald dat hy ver-

ifcheiden Beeldjes en kleine Landfchapjes van haar

penceelkonfl uitvoerig bewerkt gezien heeft , die

de monilering van een keurig oog konden uit-

flaan. Zy had tot onderwyzer meefter Gibjfon^

die fchoon bejaart zoo kleen van perfoon was , dat

hy pas op een tafel kon zien.

, De Prins van Wales ^ Zoon van Koning Jako-

f P 3 bus,



230 SCHOUBURGH DER
bus, die door zyne ftyfnekkigheid , en met zig

tegens de wetteu van Engeland te kanten , dien

Prins het kroonregt benomen lieeft, heeftin zy-

ne ballingfchap nog de Konfl geoefFcnt. Fran-

ciskus Roetiers van Antwerpen Zoon van dtn flem-

pelfnyder van de munt van Braband was zyn on-

derwyzer in de Konfl. Deze had een wyzc van

teekenen als la Fagie en fchilderden Pliilorien.

De. Heer Wakkerbaart, Generaal van de Keur-

voril van Saxen , was een yverig ocfFenaar van de

Konft. Als hy in den jare 1695 te Rome was,

begaf hy zig onder de Bent, Zyn Bentnaam was

Alexander Magniis, Hy teekende naarftig naar de

antique Ruinen , en alles wat hyzynerkeure waar-

dig oordeelde te wezen. De Konilfchilder Izak de

Moucheron, die toen ook te Rome was, en om-
gang met hem had , heeft my verhaald , dat hy
twee afteekeningen van hem heeft gezien op groot

papier , 't eene van Rome en \ ander van Vene-
tien , 'konftig naar 't leven afgeteekent. Ja zyn

konflzugt ging zoo v^ei' ^ dat zyn lyfknechts by

beurten zig rnoeflen oeffenen in de Konfl:. Zoo
deed ook de Zweedtfche Krygsgeneraal Steenbok.

Deze, na dat hy Aitena uit order van zyn Koning
in brand geileken had, werd naderhand met zyn
troepen, door de Deenen (hun Koning dit doen
euvel nemende) omcingelt, en tot Krygsgevan-
gens gemaakt , verfcheiden jaren in de gevangenis

zittende vermaakte hy zig door 't penceel, fchilde-

rende verfcheide Landfchapilukken , waar vanhy
fommige aan zyn Koning vereerde. De Am-
flerdamfche Courant ^hQQÏi 'er in dientyd ook van
gemeld.

De Konftfchilder Wil. Schellings meld in het

Dagregi/ier zyner vierjarige Reisbefchryving

,

van
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van ecncn Rcnatus Koning van Sicilicn , van wiens

eigen hand een konflftuk te zien is te Avingon in

't Koor vaneen der Kapellen van de Klooflerkerk

det Celejtinen. Dit was een zinnebeeld van de Dood ,

offherMykheid , voorheen aan een geeftelyke Doch-
ter tot een Nieuwjaarsgift gefchon ken. Ónder al de

gefchilderde voorwerpen in dit Huk is te verwon-
deren een fpinwebbe aan een doodbaar , zoo kon-

flig en natuurlyk gefchildert dat men 't voor een

ware fpinweb zou aanzien. Onder het zelve flaat

een Latyns vaers: gcjaarmerkt 1481. 't geen ver-

taald de voorbygaanden dus toefpreekt

:

Aanfchouwer hlyf mor 't Tafereel wat Jtaan

;

Daar ydcr Bloem , de broosheid van uw leven

Fermeld; dewyl hoe luijterryk verheven,

Zy , eer men V weet , zal onverwagt vergaan.

Ook gedenkt hy in zyne Reisbefchryvin^ van
Engeland aan Maria Stuart Dochter van Jakob den

V. Koning van Schotland geboren 154 1 , en ont-

halfl 1587 in Sprokkelmaand, na dat zy 20 jaren
gevangen gezeten had op 't Kaïleel Frodigua, om
het konftig geteekent en geflikte behangfel , waar
van wy in de levensbefchryving van W. Schellings

zuilen melden.

Wy zouden daar beneven een gantfche lyft van
Konfïfchilders in vroeger en later tyd konnen op-

tellen welke door Keizers Koningen en Vorften

tot de waardigheid van Ridders en Baronnetten zyn
vérheven , verfcheiden ook die het Borgermeefier-

ampt bekleed hebben , alsZ). v. Delen to, Armuiden
in Zeeland , vander Lis in 'sGravenhage , Hendrik

Verfchuring en vander Ulft te Gorkom , andere

weer Regenten van Steden , als Ger. Terburg te

P 4 De-
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Deventer, die telFens ook Ridder was, en meer
anderen, als ook een reeks van brave mannen die

een eerlyken en godvrugtigen wandel geleiden in

deugt,den waren Adeldom van een ChriÜen ,hebben

uitgeblonken. Ja daar zyn geen MaatJcbappeti,Kon{}.'

genootfchappcn , of Gildebroederlchappen welke
zeer tairyk zyn , of ik maak my iterk om aan te

toonen dat 'er meer fchurfte fchapen onder Joo-

pen , als onder Sr. Lucas Broederfchap. Behal-

vcn dit word de Konfl: doorgaans van hun ge-

oeffent buiten bedrog, en eerlyk behandelt, de

Handelaars uitgezondert ; want die gaan (als Pa-

ter Abram zeit
:
) txjel altyd met W a a r e n o;«

,

maar niet alle
, cf altyd met de 'vcaarheid. By ge-

volge vind ik geen reden dat zig iemant behoeft te

fchamen , dat 'er van zyn gellagt onder de Konft-

fchilders geteld werden ; zoo min als onder de

Dichters; waarom ook And. Pels, in zyn vertaal-

den Horatius pag. 34 met recht zeit:

Voor 't ovrig hoeft gy u der D'ichtkonft niet te fchaa-

men
,

Jlls of zy kivalyk aan den grooten zou betaamen.

ê Neen ; -ivant 0/feus , zoo in zynen tyd geagt ,

Die tolk der Goden ^ heeft het menfchelyk geflagt

Door 'caerzen ofgefchrikt i^an moord , en heefiig

keven
;

Waarom die brate naam den held is nagebleven ,

Dat hy de Leeirven , en de Tygers temmen kon.

Ja Vorji Amfion , die oud Thebe zef begon

Te boircve'n
,
kreeg dien naam, dat hy de hardefteenen

Koii leiden door zyn luit , en vIeijend dicht 'voaar heencn

Hy wilde, enz.

Dit pleit heb ik voordagtig in die tweede Boek-
deel
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deel willen voorilellen , om dat fommigen , die als

nog men hunne berigten (fchoon erniligdaar toe

verzogt ) agter weeg blyven , daar door mogten
overtuigt worden van hun dwaas opzet , en ik daar

door gelegentheid vinden, om de levensbedryven

Van myne Konflgenooten , in meerder volkomen-
heid ten Toneel te brengen.

Thans luft het ons met de pen te weiden tot

Pruiflen daar MICHIEL WILLEMANS gebo-

ren werd in 't jaar 1630; om dat hy Amfterdam
voor Rome tot de Hoogefchool van zvne Konfl-

oeffeninge verkozen heeft, om door 't befchou-

wen van loflyke voorbeelden , en uit den om-
gang met de braaffle vernufteiingen

, zig in den
opbouw van zyn Konft te bedienen.

Z^-n Vader was een gemeen fchilder , en te Lu-
bek geboren.

.

Hy tot de Konfl; gekomen nam daar zoodanig
in toe, dat hy met zyn twintigflejaar zyn tyd- en
lantgenooten overtrof. Dit was hem niet genoeg

,

maar hy vertrok naar Holland , daar hy om zyn be-

leeft gedrag en Konll:, by de Konftbeffenaars en
konftlievenden welkom was. Hy voegde zig in

gezelfchap zynde, wel meed by J. Backer en
Rembrant, in wier Kond, byzyn , en Redenvoe-
ringen hy zoo veel genoegen nam, dat hy zyn
voornemen van naar Italien te reizen fchortte,

maar belloot een ruimen omtrek door Duitfchland

te doen
,
gelyk hy ook deed , en heeft in de meefte

Hoven, inzonderheid de Keizerlyke Stad Praag,

zyn brave Konfl: doen zien , en kwam naar een tien-

jarige reis te Lubek,daarhy zyn naam van wegen
zyn Konft berugc maakte.

Onder zyne veeltallige Konflwerken word geteld

de verbeelding van Vulkaan , fmedende in zyn be-

P 5 'pook-
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rookte grot de Wapenen voor den Krygsgod Mars,
't geen hy gefchildert heeft vgor de Keurvorft van
Brandenburg. Ook twee groote Tafereelen te

C?Bratc)ïau / verbeeldende het oordeel van Salomon,
en van Kambifes. De meefle Kerken en Paleizen

van Duitfchland ( om kort te gaan ) pronken met
zyne penceelkonft.

De liefde tot de Konft drong hem nog in zyn
zestigfte jaar aan , om zyn Schoonzoon K r i s t o f-

F E L L u c A daar in t' ondervvyzen
,
gelyk hy zyn

Dochter Anna Elizab ET Wille mans ge-

daan had, waarvan men in Duitfchland velefraai-

je flukken ziet.

WILLEM DOUDYNS is geboren 1630,
den laatflen dag van Wintermaand. 'sGravenhage

rnag met reden haar Oyevaars blazoen met deze

Konftpaarel eieren , voortgefproten- uit een Bor-

germeefter , en Kolonel der Schi/tters dier plaats.

Zyn eerfte onderwyzer in de Konft was Alexandcr

Petit.

Naderhand door reisluft aangenoopt, trok hy
naar Rome om de Kond naar de oude en befte

voorbeelden voort te zetten , en bleef twaalf ag-

ter een volgende jaren in Italien
,
dagelyks bezig

met de Griekfche Statuen, en geagtfte Room-
fche Kon ftftukken , af te teekenen , ook om zig

eene wyze van fchilderen te gewennen die hem na-

derhand zoo beroemt gemaakt heeft. Jan de Bis-

kop heeft zig inzonderheid naar den koftelyken

voorraad zyner teekeningen bedient in zyn geëftte

plaatwerk.

Hy is een van deeerfte, of wel de voornaamfte

geweeft die in den jare 1661 , het Konftgenoot-

ichap , en d'Academie tot opbouw van de Konft

hielp opregten in 'sGravenhage, waar van hyook
na-
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naderhand verfchcidenmalcn Directeur , of Regent

is geweelt. Hy leei^dede hand daar ook aan tot het

einde van zyn leven , het geen hy bereikte in 'c

jaar 1 697 , in den ouderdom van 67 jaren ; de dood

zig niet bekreunende het groot verlies dat de

Konftfcliool door het milTen van dezen Diomedes

( dus was hy gebentnaamt ) te dugcen flond.

Hoe groots hy in zyne ordonantien was , hoe

vail in het teekenen van zyne naakcc^n, hoe breed

en naruuriyk hy zyne klee'deren plooide , en hoe

fbout en kragtig , (om het tegen de braafile Ita-

liaanfche tekonnen ophalen) hy zyne Konllllukken

fchilderde, daar omtrent zou te vergeefs zyn veel

te melden, aangezien herwerk, genoeg bekent,

zyn maker prylh Onder vele van zyne berugre

Konlbv^rken wil ik den Lezer , alleen tot een ilaal

,

na de liaagfche Vierfchaar wyzen , daar hy Salo-

mons eerlle regt in drie vakken verbeeld heeft : en

't geen wy meer te zeggen hadden elders toe fparen.

Nu laten wy A R Y vaxder K ABEL geboren

te Ryswyk buiten den Haag in 't jaar 163 1 volgen.

Zyn regte naam was ViVider 7o:r:c? : maar zvn
leermeeller jan z\2ii Goijen potlig van aart zynde

,

zeide ; dat zulk een toenaam te gering en veragt

voor hem was, aangezien men denken mogt daC

hy na dat foort van Touw, daar men dehalsfnoe-

rên van maakt, waar meëmen zulke die door fne-

digheid vinden dat niet verloren was opknoopt,

vernoemt was: en dat het grootfer ftond datmen
hem na een Kabeltouiv benoemde. Zedert welken

tyd zy hem altyd vander Kabel genoemt hebben.

Hy is te Lior.s in Vrankryk getlorven , maar in wac

jaar weet ik niet. Hy fchilderde meeft landfchap-

pen en watergezigten , had ook een Broeder

Engel genaamt die de Konfl: oefFendc. Dog wat

hy
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hy fchilderde weet ik niet : maar zyn tyd- en
konftgenoot JAN van ASSEN geboren tot Amfter-

dam fchilderde Landfchappen en Hiftorien met
een vaardig en kloek penceel , die , wanneer men
de zelve wat in afftand bezag , een goeden welftand

hadden. Hy was een man van goed oordeel
,
dog

bediende zig om 't gemak veeltyds van de printen

x^n/lnt. Tcfnpeeji, inzonderheid in zyne flukken

die buitenslands verzonden werden
,
gelyk hy ook

dikwils verzendingen had naar Indien. Hy ilierf

1695 , ruim 60 jaren oud zynde.

Gelyk het Koorengraan, door den norfchen

kouden winter, die den grond mee kille

üieeuw bedekt, en de oppervlakte tot een

yskorfl doet vriezen , verfmoort , of geker-

kert biyft, tot dat de aangename Lentezon den

grond verwarmt, de zaden bezielt, en doet op-

fchieten , om in hun zaayzoen vrugten voort te

brengen; zoo fchiet ook het Konflzaat, door

andere bezigheden gedooft, wanneer de Liefde

tot de Konft , met een fchitterenden gouden zon-

negloet gehuk, de zelve miCt blinkende voordee-

len toeftraalc; en een wakkerder leven byzet, in

't prilfle van den Zomertyd zyne vrugten uit. Dit

zullen wy in de volgende Levensbefchryvinge van
LU D O L F BAKHUIZEN :beve{ligt zien.

^ Deze was geboren teEmden in den jare 1631.

op den 1 8 van Wintermaand. Zyn Grootvader

was Predikant in Ooftvriesland
,
zyn Vader Ge-

rard Bakhuizen geheimfchryver, en hy Klerk op 't

Comto:r tot zyn 18 jaar. Dan hy verliet Emden,
en kwam tot Amilerdam wonen in den jare 1650

,

om den Koophandel te leeren. De Heer Barte-

lot, die zyn Patroon was, had veel dienfl: van

hem
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hem , alzoo hy het Boekhouwen , en de Schryf-

konft meeileriyk verftond. Maar hy bleef daar

niet lang, alzoo de Konflgodin hem tot hare

oefFenfchool lokte; gelyk hy zig dan met zyn 19
jaar begaf tot het teekenen van den Scheepsbouw
naar 't leven, zonder dat hy ooit dewyzevan te-

kenen , of de behandeling van de teekenpen ge-

zien had. Het leven was zyn voorwerp; en de
drift zyn onderwyfler.

'T was in dien tyd de Gulde Eeuw voor de
Konft, en de goude appelen (nu door akelige

wegen en zweet naauw te vinden ) dropen den Kon-
flenaars van zelf in den mond. Weinig tyd had
hy maar toegeleid op het teekenen van Schepen ,

wanneer hy zyn zweet door loon verzoet zag ;

want hy kreeg voor een teekening 10, 20, 30 ,

eindelyk 100 en meer guldens; het geen zyn yver
niet weinig aanzette.

Inmiddels kreeg hy kennis aan deze en gene
konftoeffenaars, die hem aanmoedigden tot de
penceeloefFening, daar hy wel geneigtheid toe

had, maar niet wift hoe de zelve te behande-
len. Jldert van Everdingen was d eerfle die hem
een palet met verf en pencelen in de vuill ftak om
'er een proef af te nemen. Dit ging zoo 't beft

mogt, met maken en hermaken; evenwel het

werd een ftukje fchildery, en hy kreeg 'er 10
gulden voor. Dan vraagde hy eens dezen , dan
eens genen

,
aangaande de tempering ofvermengin-

ge der verwen , maakte zig door zyne leerbegeri-

gen aart by elk bemint , en kwam hen op hunne
Ichilderkamers , en in hunne bezigheid bezoeken

,

om af te zien hoe zy 't een en 't ^nder behandel-

den. Grooten toegang had hy tot den Zeefchil-

dier Hendrik Dubbels y toen den oudften onder de

bend
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bcnd der konflenaren tot Amfterdam , door

wiens openhartig ' berigt hem groote dienft ge-

fchiede.

Op dien grond bouwde hy voort en kwam ein-

delyk 'zoo veer dat de roem van zyn Konfl een

groot deel van de waereld overklonk.

Hy was nyverig, ftil, en borgerlyk van leven

:

deugtzaam ^van aard en befcheiden tegens elk.

Nam hyeenie-euitfpanningen , 't was altyd naar den

i^mftel, ofYkant, daarnien verfchot van Vaartui-

gen vint , en altyd een Mailbofch van de toppen ziet

wimpelen. Beftond Eool dan eens uit zyn wind-

kolkcn te brullen, of de ftormrioolen met zyn

vuift ojyre rammeien ; waar door de waterbaren,

fiag op üag fchuimbekkende elkander vervolgen

,

den Zeeman met ingebonde reeven nootdrukkende

om een goed heen komen te zoeken , naar de ge-

reedfhe haven : dan gelufte 't hem (de minfte zou-

den daar vermaak in vinden) fomwyle in een flei-

gerboot te flappen , en zig te laten voeren tot

voor den mond van de Zee , zoo om de barninge

van 't Zeewater tegens 't (Irant, als de verande-

ringe van Lugt en Water in die gefteltheid af te

zien. En wel inzonderheid deed hy zulks wan-
neer hy voornemens was iet dergel yks te verbeelden

op paneel; op dat hy daar vaneen levendig denk-

beeld zoude meedragen , of het denkbeeld dat hy
daar van had ververfchen. Gelyk hy dan ook ge-

woon was, t'huiskomende zig op zyn fchilder-

vertrek op te fluiten , of niemant by zig te laten

komen, op dat hy zyn oogmerk in \ fchilderen

bereikt, en aan zyn denkbeeld voldaan had.

Met een wóórd- gezeit: hy wift de menigvuldige

veranderingen in die ligt veranderende Élemen-

ten wonder wel na te bootfen.

'T
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is veel gereeder, en ook met minder gevaar

vermengt, Kool, Wortelen, en Rapen, Pot-

ten , Pannen , Bezem , en diergelyk keukenge-

reedfchap , naar zyn fchilderkamer te torfchen

,

om 't zelve naar 't leven af te beelden ; ten min-
fte kan ik begrypen dat Konftfchilders , die met
diergelyke denkbeelden zwanger gaan

,
geen groo-

ten lail daar van hebben , veel mm bezorgt hoe-

ven te wezen dat hun d'indrukfelen zullen ont-

fchieten ,
aangezien dat hunne voorwerpen van

dien aard zyn , dat , daar men ze eens geplaatft

heeft
,
zy daar fhil blyven ftaan. Egter hebben ve-

len met het fchilderen van beuzelingen hun voor-

deel bejaagt, 't Mag my nog heugen dat de

Konftfchilder Gerard Dou^ boven zyn bedongen
]oon , voor het fchilderen van min dan 25 worm-
gaatjes in een oud Spinnewiel 25 guldens kreeg.

Wat zal ik hier van zeggen? Als myn Meefler

S, V. Höogfiraten aan 't Keizerlyke Hof was , was
'er ook een die zyn werk maakte van kleine pour-

tretjes ni waterverf te fchilderen , diehy zoo beval-

lig voor de Hofdames, met fchoone koleurtjes

wift op te pronken, dat zy 'er op verzot waren. Hoog-

jlraten die vryborfhig genoeg was, vreef dien

Schilderbaas, (wanneer hy eens met hem alleen

was) on(^er de neus : Dat al 'tgeen hy maakte geen

Konfl mogt genoemt worden. Die daar op tot

antwoord kreeg , na dat hy een hand vol goud
uit zyn beurs gehaald hem liet zien. Mag dat geen

Konfi genoemt worden , daar zulks van kojnt"^ Wat
zal ik anders zeggen, als dat het hedendaags

nog beurt, dat menfchen zig aan beuzelingen,

die niet om 't lyf hebben , en llyve nettigheid zig

vergapen ; en Konflwerken die groots van vindin-
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ge, vaft geteekend , en wakker gepenceelt zyn,
over *c hoofd zien ?

VVy hadden van onzen Bakhuizen gezeit:

dat hy de natuur wonder wel wilt na te boot-

fen , en vervolgen ; Dat zulks ook de Reden is

geweeft , waarom zyn Konil aan de meelle Hoven
gewild was.

In den jare 1665,, lieten hem de Heeren Bor-

germe^iteren van Amllerdam een groot ftuk fchil-

deren , vol gewoel van allerley Scheepen , en Jach-

ten en hun Koopitad in 't verfchiet , waar voor

zy hem gaven 1500 gulden, en nog een vereering

of gefchenk daar en boven. Dit iluk diende tot

jeen prelent aan den Koning van VrankrykLode-
wyk den XIV, die 'er groot genoegen'in nam,
en het in de Louvre^ by meer traije penceelkonfl

liet plaatlen. De Groot- Hertog van Toskane,
de Konmg van Pruillen, de Keurvorfh van
Saxen , en verfcheiden Duitfche Prinfen , hebben
niet alleen van zyne Konilwerken gekogt , maar
hem ook in eigen peribon komen bezoeken tot

i\mfterdam,om zelf keur te doen uithetgeene hy
gemaakt had. Gelyk hy ook de eer gehad heeft,

dat de groote Czaar van Moskovien , hem niet

alleen (terwyl hy eenigen tyd alhier zyn verblyf

nam) heeft komen bezoeken, maar ook begeerde dat

onze Bakhuizen in zyn by zyn verfcheiden flag van
Scheepen voor hem afteekende, en zyn Majcfleit

teekende op de zelve tyden ( als inzonderheid ge-

neigt om de Scheepsbouwkonll inden gronttelee-

ren verftaan ) meé eenige op papier. Op zyne
Scheepsbouwkunde,en op de agting,die buitenland-

fche Konftbeminnaars voor zyn Penceelwerk heb-

ben ,
zinfpeelt de puikdichter D. van Hoogftraten

in dit volgende vaersjdaar hy tot zyn lofdus fpreekt:

9 Kotijt'
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ö Konjijwiveel van Anijlerdam l

V Eer ^ 0 liiijter van im flaml

De late nazaat zal u kennen ,

Zoo lang alom penceel en pennen

In waarde zyn en hoog geacht

;

Zoo lang de Scheepvaart blyfc in kracht

;

De Scheepsboim y hoog in top getrokken^
'T gezigt der kenners kan verlokken.

Dan Jtreeft tnv Schepefchildery

Mie and're konftenaars voorby^

En praalt in 't oog der Amftelaren ,

Die dankbaar imen naam bewaren ;

U'iv naam , niet hier alleen verbreit
,

Maar door alle oorden iiitgefpr^it
^

Tot in de Vorjlelyke Hoven
,

Die werk van inve hand^^n loven.

Dan helpt gy Dichteren aan ftof^

Om tdt te weiden in uw lof.

Dan nooptge Apollen en Jpellen,

Om tl een eeuwige eer te Jpellen.

De Schilderkonfi en Poëzy ,

In onderlinge maatjehappy

Getreên , vereeren u met kranjjen ,

Fm heffen u aan 's hemels tranffen^

Daar uwe pen , zoo onbevlekt ,

Zoo net , zoo ecl , het al voltrekt.

De yver tot de Kond bleefhem tot liet einde Van
zyn levenstyd by : alhpewel hy toen inzonderheid

veeltyds met den (leen, ofhet graveel geplaagt was

,

dat hy voor een bode hield die hem zyn aftogt

kwam voorfpellen ; waarom hy zig ook by tyds

tot die groote reis zoodanig gereed maakte , en ge-

troofl vervaardigde , dat de minfle fchrik en veran^

II. Deel. ^
den
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deringe , toen de uure naderde om te moeten van

hier vertrekken, in hem (dus word 'er getuigt)

niet kon befpeurt worden. Hy overleed in 't

jaar 1709, op den 7 van Slagtmaand, oud zyn-

de 78 jaren.

Zoo men alle de Konftwerken , die hy gemaakt

heeft, eens by malkander zag , men zou zig moe-
ten verwonderen over 's mans vlyt : en nog te meer
ais men daar by bedenkt; hoe veel tyd hy nog
heeft moeten hefteden tot het onderwys in de

Schryfkonfl, daar hy wiskonftige gronden of

vafle leidingen toe uitgevonden had; en die hy
aan verfcheiden voorname Koopluiden kinderen

(alzoo hy daar in beroemt was) geleerd heeft;

nevens een menigte uitgevoerde teekeningen , en

geëtfte platen. Waar uit men befluiten moet dat

hy naauw een uur van zyn tyd ledig heeft laten door-

flippen ; een yver daar de Zeededichter Jer. de

Dekker heel leerzaam en nadrukkelyk in dit vol-

gende Vaersje op zinfpeelt:

Laat het koftelykjl van ad

U niet roekeloos ontjiippen
;

Dat 'j" de Tyd , die fnel gaat glippen

:

Ninuner hy weerkeeren zaL
Och I hoe weinig is 't getal ,

Dat zyn uuren meet hy flippen

!

Een zaak die zeldzaam is , cn waar van ik geen
ander voorbeeld weet, ftaat my nog te melden.

Gelyk men toe Amfherdam voor gebruik heeft,

dat men de gene welke de overleden ter begravin-

ge verzelt hebben , met een glas Wyn befchenkt,

en dat door de naaflbeflaanden verzorgt word:

3^00 had hy daar omtrent die zorg en beftellinge

op
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op zig genomen. Want hy had den Wyn totzyn

Begraaffenis noodig zelf by zyn Wynkooper
gaan uitproeven, en den zeiven verzegeld doen
wegleggen. Men vond ook na zyn Dood een

zakje met geld, en daar in zoo veel guldens, als

hy jaren oud was, afgepafl voor de genen die

hem ter aarde zoude dragen , nevens een gefchreve

lyfl: \^n de namen der Konfcfchilders die hy daar

toe uit de Bende uirgekeurt had ; met belafling

van het zelve t' famen te verteeren.

Hier benevens, om aan te toonen dat hem de

konflluft tot den avond van zyn leven is bygeble-

ven , ontbrak nog te zeggen , dat hy plaatwerk

onder den Tytel van den Yflroom ,en Zeegezigten

enz. in het 71 jaarzynes ouderdoms geëcft heeft.

Hy had ook akyd een zonderlinge geneigtheid tot

de Dichtkonft, en dus vriendfchap gehouden met
de geagtfle Dichteren vanzynen tyd, inzonderheid

met de Heeren Francius, Broukhuizen, Antoni-

des vander Goes , en D. vanHoogftraten. Onder
verfcheiden G-edichten op hem en zyne beroemde
Kond gemaakt word het Latynfche gedic ht van

J. Broukhuizen boven alle geprezen , waar van de

zin door gemelden Hoogftraten vertaald hier op
uitkomt

:

E O 0 L , 'oan niemand na te ''colgen
,

TVanneer gy 'üooedende en 'DerboJgen

Het nat der zee ten hemel fmyt ,

Daar alles beeft en kermt en kryt
^

En 't yflyk on-'j:eêr aangejloven

Roert alles 'ian den grond naar bo'^en ,

En loeit met ^Deerlicht
, Jïoot cpJtoot ,

En bulderenden donderkloot
;

OfJlreelt d'oploDentheid der baren
,

'

Q.2 En
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En al den hemel op doet klaren

,

En Jiim de fchepen aan de ree;

O Jtomme dichter van de zee
,

Wat zal ik eerft in top verheffen ?

Uw arbeid , die dit net kon treffen ,

Of IKV) 'weêrgadeloos verjland?

Als gy V penceel neemt in de hand

,

En maaJd de holle zee naar 't leven
,

Begint Leanders hart te beven
,

Daar vafi het mijinen hem bcrout,

Uliffes fchrikt voor V woejle zout.

Het oog aan d^andre kant vaart fpelcn ,

En ziet den harder vrolyk qiielen

,

Al leggende op dm oever neer,

By 'f ruifchcn van't lonifch meer.

Wie heeft u deze konft gegeven ,

Bakhuizen, om zoo hoog te Jlreven

?

Wat meefter voerde u zoo ver heen ?

Dat was geen menfchenwerk. o Neen,

Maar gy hebt dit gcfchcnk genoten

Van Venus zelve , uit zee gefproten.

Zyn Beeltenis hebben wy geplaatfl: in de
Plaat I boven aan, het Lyftcieraad met een
Scheepskroon gedekt , cn onder aan een fchryfpen

vertoont.

Wy hebben reeds een deel wakkere mannen in

de Konfl ten Toneel gevoert, en zulke die uit

een konfhkundig begryp, de voornaamftezakenin
hunne konfhwerken hebben doen fpreken , als ook
hun meefte Konft en vly t daar op toegeleid om de

byvoegfelen naar de rede welftandig in te vlegten

,

geprezen, en tot voorbeelden (om dit loflykipoor

te volgen) de Schilderjeugt voorgedragen. Thans
luft
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lufl het ons fommige gebreken , daar omtrent be-

gaan, om de zelve te vermyden , voor te flellen.

Philips Angels in zyn Lof der Schilderkonfi ^ is

van begryp dat een regtfchapen Konftfchilder er-

varenheid en kennis van alle Hifhorien hebben

moet , om voor te komen alle misüagen , die uit

gebrek van onkunde voortfpruitcn. Onder vele

( zeit hy ) is my voorgekomen een Jiuk van een voor*

naam Schilder dien ik niet melde wil. Dezes

toeleg was te verbeelden de IVeduw van Sarepta met.

haar zoontje buiten de Stad hout fprokkelende , al-

waar de Propheet Ely haar ontmoet: daar van gy
lezen kond i Kon. 17. Omtrent deze Hijiorieword

vereifcht een brandige drooge Lucht , dorre clden en

zwart verzengde Boomen , dewelke om de droogte die

een gantfch jaar agter een duurde , hun jonggroen ver*

horen hadden: maar in plaats van dit in agt te nemen ,

had hy de lucht vol nevels en wolken en fiormwind
verbeeld. Dit laatjle had hy willen uitdrukken door

een Korenmolen dien hy op de Stadswal geplaatft had ^

gezwigt aan de vier einden van de wieken : daar be-

neven had hy de weiden verzien met een menigte Fee^

en de Boomen zoo groen verbeeld als in 't pril/te van

den May. Wel aangemerkt van onzen Schryver,

ten bewys dat de Konflfchilder voor af de Hifto-

rifche befchryving niet eens zal hebben gelezen , ten

minflen geen agt gegeven op dit zeggen van den
Propheet: zoo waaragtig als de Heer de God

Jfraëls leeft ^ voor wiens aangezigt ik Jta^ indien

'er Dou of Regen op 't land vallen zal , enz.

Hoe dat ook die Konftfcnilder die Windmolen

in 't hoofd gekomen is ( op die wys als zy thans in

gebruik zyn ) weet ik niet : aangezien die daar even
zoo ontydig tepas gebragt is , als de Pekelharing

in een ftuk van Jan Steen ^ daar hy de Fabel van

Q 3 Mitra
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Mitra , uit Nafo verbeeld ; daar dat gebruik van
Haring en anderen Vis in te zouten, pas 300 jaren

geleden uitgevonden is door eenen PFillem Beiikel-

Jen van Biervliet. Zie Batavia Illuftratap^ig. 365.
Diergelyke misdagen van Schilders, nog in leven

willen wy niet op de kaak zetten. Dog wie oulings

den DLiivel , daar hy den Heere Chriflus in deWoe-
ftyn door verzoekingen aan boort klan)pt, met
een Monnikskap verbeeld heeft, isonder deKonft-

oeifenaars, en Printbeminnaars bekent, als ook dat

groote meeflers gekapte broeders by het Kruis van
Chriftus en de Hemelvaart van Maria hebben ge-

plaatft; dat even zoo veel te pas komt als of men
Jonas den Boetprediker onder den boom der Ni-
niviten verbeelde met een bef en mantel als thans

by zulke luiden in gebruik is. Dog datmen ge-

kapte broeders by de Hemelvaart van Maria heeft

verbeeld, vind nog eenigzints verfchooning , als

men bedenkt dat zulke tafereelen voor de Geelle-

lyken gemaakt zyn , die het ligt dus hebben ge-

wilt, en dat zulke luiden die gewoon zyn alleen

te praten
,
geen tegen fpraak dulden willen.

De groote Paulo Veronees heeft meermalen de

beelden, in oudtydfche Hiftorien, naar de Moden

van zyn tyd gekleed. Dus doet hy ze ook met gelei-

bande kasjakken
,
gepikeerde broeken, enSpaan-

fche kragen aanzitten , daar hy de Bruiloft te Kana
in Galilea verbeeld. Dacookzoomintepaskomt,
als 't geen Pater Abraham in zyn Boekje van de

Ambagten van een Schilder uit Ooftenryk ver-

teld , die de opwekking van Lazarus had verbeeld

,

en daar by een Doodbaar , waar op een gekruid

Chriftus beeldje lag , en nevens het zelve twee bran-

dende kaarfen , met een wywatervat.

My gedenk ook een ftuk van den grooten

Rem-
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Rembrant gezien te hebben , verbeeldende

daar Martha aan Chriflus klagtigvalt, dat Maria
zig der huiszorge ontrekt en die alleen op haar laat

aankomen. ^ Hier zat Martha afgebeeld , koeken te

bakken onder den fchoorfleen ,
op de wyze als meu

hier te land gewoon is , ineen Luikfeyzerepan, in

een tyd eer Luik eens Luik genaamt was.

Al zulke misflagen ontfpruiten uit gebrek van
Hiftory- en oudheidkunde.

Maar in deze wyze van berisping fchynt my F.

Junius , ( menigwerf van my om zyn verftandig

oordeel geprezen) verflerkt met fpreuken uitHo-
ratius en anderen

,
tegen te dreven , in zyn 3 Roek

pag. 331, daar hy dus zeit: Ten is myn meening

gantjch niet dat men naar de opperjte volmaaktheid . tot

de alderminfte deelen in de voorgefielde tafereelen

zoekende^ elk ding door een vieze en knibbelige kor-

zeiheid aan het fpitszinnigfie begryp der Konfiregelen

zal toet/en ; want men de overvliegende verfianden

van groote meefiers wat toe geven moet , wel ver^

ftaande dat men in kleine misgrepen beleefdelyk flap zy ,

zonder in grove en onduldelyke gebreken de zelve door

de vingeren te zien. Het fchynt in der waarheid of
men zig boven andere menfchen wilde feilen : of ten

minj'ten niet gedagten dat wy meê menfchen zyn die

dolen konnen , als men gants geen fouten in andereu

wil verfchoonen.

Maar Junius, dit raakt my niet. *T is ook myn
meening niet alles aan het fpitsvinnigfle begryp der

KonHregelen te toetfen , en voorts alles te wra-
ken , en te berispen wat daar tegens aanloopt , wel
wetende dat groote meefters wel eens misdagen
begaan. De groote Homeer pleeg fomwyle wel eens

te Jluimeren zeit Horatius , met wiens konftigen

Ó, 4 vet-
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vertaler Andr. Pels , ik van de Schilderkonfl zoo

fpreeke , als hy vaa de Dichtkonft

:

Niet dat ik een gedigt juift zoo volmaakt begeer
,

Dat ik geen tnisjlag in den Dichter zou verfchoonenj

In 't Luitjlaan geeft fomtyds een fnaar wel and're

toonen
,

j^ls hart^ en hand begeert; men grypt by avontuur,

Al denkt men in B mol te grypen , in B duur.

Ook treft de pyl niet fteeds, daar oog, en boog op

mikken.

Dus iveet ik eene vlek , of twee wel in te fchikken ,

Die uit verzuimenis
, of's menfchen zwakheidfpruit

;

Steekt maar het grootjte deel des werks voortrejlyk uit.

De Konft is lang, en ons leven kort zeide Hip-
pokraat. En Vondel zeit in opzigc van de Dicht-

konft : men klimt al hygende en zweetende , van

langerhand , defteilte van Parnas op. Deze fpreuken

geven te kennen , dat de Konften langzamerhand
bekomen worden , en de loop van ons leven te

kort is, om totde volmaaktheid van de Konil( die

eenen langen omweg heeft ) te geraken , de meeflen

zinken ter halver wegen zynde in 't graf, de

minflen bereiken het topeinde : ja wat zegge ik , nie-

xnant heeft het zelve ooit bereikt , of de Konft in

haar volkomenheid bezeeten.Zommigen zyn wel tot

verwonderinge daar in gevordert; maar niemant
heeft daarin ooit onberispelyk volmaakt geweeft

,

en
,
geloofmy , 't zal ook nooit gebeuren , dat ymant

bevonden zal worden volmaakt in allen deelen van
de Konft. Rafael , wiens penceelkonft als Godde-
lyk word geëerd , heeft mee zyne gebreken , dog
zx)0 veel minder , dan hy meerder word geroemt.

Waarom hy als nog den roem houd, dat hy is de

Prins
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Prins der Schilders. Over zulks zal zig nie-

mantbelgen dat ik fomwyl eens de gebreken in-

geflopen in werk van wakkere mannen aanwy-

ze; aangezien de zelve llrekken tot bakenvie-

ren ; om zelf de onbekende klippen van gebreken

,

daar de konftroem fchipbreuk door lyd
,
zorgvul-

dig te myden.
Ik wil my zeiven zoo min verfchoonen ^ als an-

deren berispen , want heb anderen op 't fpoor vol-

gende dikwils mee gedooit. 'T is ook myn mee-
ning niet, niemantte achten voor een groot mee-
fler in de Konfh, ten zy hy van alle feilen vry is.

'T kan niet wezen. Immers wy hebben als nog
geen voorbeeld datymant zoo veer inde Konfl ge-

vordert is , dat men van zyn werken zeggen kan
datze volmaakt zyn ; want wy zyn alle menfchen
die de gebreken onderworpen zyn, en by gevol-

ge de berispinge. Derft ymant te voorfchyn ko-

men , die buiten verwaantheid zeggen kan op vaflen

grond , en door zigtbare ftalen betogen dat hy de

Konft volmaakt verftaat
, wy zullen hem onder den

lommet dier blinkende eerekroon , met de gantfche
Konflfchool roem ofFeren.

Tot meerder verfchooning moeten wy ook zeg-

gen dat wy met een goed hart van onze grootile

Konflfchilders zeggen , het geen Pels van de be-

roemfte Dichters

:

En 't moeit me in 't hart ^ als Hoofd, of Vondel fom-
tyds miffen.

De gebreken of misgrepen flaan onder de beris-

ping even als de Scholieren onder dien welke hun
onderwyfl: ; en dus is noodig dat de fouten aange-

wezen worden, om de zelve te verbeteren, ofna-

Q. 5 to-
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derhand te myden. Of waar het beter , dat wy
uit fchroom van de beenderen der overledenen te

ontruflen, de leerbegerige Jeugt, de werken der

berugce ineeflers bUndeling voor Orakelen in de

vuift flopten , en lieten hun het pryOykfle tefFens

met het gebrekkei yke maar dommelings volgen?

zoo was 'er nooit geen verbetering in de Kond te

wagten.

Daar zyn gebreken die uit gebrek van Konft-

kunde ontflaan : daar zyn 'er die by vergiffing of

verhaafling influipen: weer andere die uit gebrek

van verftand fpruiten. De tweede foort zyn door

opmerking ligt te verhoeden. De eerfle hebben

wat meerder werk aan, dewyl men om daar toe te

geraken den Konftberg met vlyt en arbeid wat hoo-

ger moet opklauteren . Maar de laatfle zyn de ge-

breken die voortkomen uit gebrek van verffcand

,

deze zyn ongeneeflyk ; want gelyk de onwetende

zig zeiven niet kennen , zoo hebben zy ook geen

drift om te zoeken 't geen hun ontbreekt. Hier

van daan komt hét ( zeit Gratiaan ) dat , hoewel de

hemeljpraken zoo zeltzaam zyn , men haar niet meer

vèin nooden heeft; aangezien niemant haar komt

vragen.

Ik wil als het fpreekwoord zeit : Niet hard Kin-

ders wezen. De gebreken , die ik thans berifp , be-

hooren niet zoo zeer tot het zakelyke van de

Konft , als wel tot de byvoegfelen : anders zou ik

een fcherpgetande roskam gebruiken , daar ik de-

ze met een zagte onderwyzing zal laten door-

gaan.

Immers zal yder
, by wien de reden is gehuisveft

,

myn doen pryzen , inzonderheid wanneer hy een

regt begryp van het nut dat uit dusdanige beris-

pingen geboreu word kentv Let maar eens

met
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met aandagt op het zeggen van den grooten Leo-
nard da Vinei.

'Tis met de Schilderkonft ^ zegt hy , niet gelegen

als met de Mufykkonft , dewelkefterft en te ondergaat
,

op den zeiven ocgenblik alsze geboren word , en by ge-

volg vcrdwynen de faalgrepen ook met haar te gelyk ;

maar de fouten in de I^eeken- en Schilderkonft begaan

blyven lang tot ontdekking van des meejters onver-

ftant in leven overig.

Meergemelde Pliilip Angels, nadat hy den in-

houd van een Tafereel door J a n L i e v e n s ge-

fchildert, om des zelfs geeftige vindingen
, enby-

voegfelen hyzonder geroemt heeft, en gezeit dat.

zulke ongemcene eigentlykheden geoorioft zyn

,

en ten hoogflen pryllelyk wanneer een Schilder

die betragt , zoo vervolgt hy dus : Ook heeft deze

geeft zyn wonderbare nagedagten te kennen gege-

ven in de -Hiftorien van Bathfeba uit te beelden , waar
van wy lezen 2 Sara. 1 1. Dat David , na dat hy

Bathfeba van zyn dack zig had zien wajfchen ,
hy

ftraks boden zond om haar te halen ^ en geen om-

Jtandigheden meer. Zoo heeft deze wydvcrmaarde

geeJt tot vercieringe van zyn werk
, trcffelyke na ge-

4agten gehad: Eerftelyk 'dat ongctwyffelt deze bode

zal gewcejl zyn , een oude Koppelareffe die tot zulks

in 't gemeen worden gebruikt, en die boodfchap niet

alleen met den mond, maar ook door een briefzal heb-

ben te kennen gegeven. Waar in hy wederom zyn

zoete bedenkingen die hy hier over heeft gehad te kan-

nen geejt , door dien hy een blos van eerbare fchaam-

te op de wangen van Bathfeha doet ontfieken op *t Ic'

zen van dim Minnebrief. Virders had hy boven in

de lucht Kiipido afgemaalt , niet ?net een fiale flits ,

maar met een vlammende pyl waar van een dunne

rook opging , waar door men zyn poefle leden zag we-

me-
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melen y vükkende op die naakte fchoonheid om haar

hoezem tot wedermin te ontjieken.

Deze byvoegfelen zyu geellig genoeg bedagt

,

en drukken de wyzc , of den middelyken toeleg van
een Geilaard om tot zyn oogwit te geraken dui-

delyk genoeg uit, door een Koppelares, als ook
door 't Zinnebeeld van de gewiekte Liefde den
brand der hardstochten.

Onze fchryver pryfl: zulks , en hangt *er zyn
zegel aan ; dog die vriend Jlaat den bal ( als het

fpreekwoord zeit) mis ; in opzigt dat het eenBy-
belfche Hiftorie is, waar omtrent den Schilders

eoo veel vryheid niet word toegellaan , als wel in

waereldze Hiftorien , en Fabelen . Buiten dat is 'er

geen voetfpoor, om te konnen befluiten dat Ko-
ning David, door een oude Koppelaarller zyn

brandende geneigtheid aan Bathfeba zou te kennen
gegeven hebben

;
aangezien het dan in haar keur

geftaan zoude hebben , of zy zulks doen , of niet

doen wilde, 't Stryd ook met de grootheid der

Vorflen, de gemeene wegen te gaan, die gebie-

den maar, en het gefchiet : boven dien is niet

denkelyk dat de Koning het oogwit van zyn zen-

ding aan eenigen Hofbode, veel min aan een oud

wyf ( die alles wel zwygen konnen dat zy niet

weten) zoude hebben ontdekt. Ook willen wy
ten befle van dat gezalfde Hoofd denken , dat 'er

in opzigt van die zaak zoo veel tuflchentyd niet

verloopen is, als anders zou geweefl: hebben:

maar dat hy haar (Iraks heeft doen halen , en zy

hem van na by zoo wel bevallende als van veere

,

hy in die hitte van zyn drift door overyling zig ver-

grepen heeft tegens de Goddelyke wet. De by-

voegfels zyn een nootwendig cieraat , en die-

nen, om het voorname, of hoofdftuk van een

Ta-
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Tafereel op te heideren , en bes^rypbaar te ma-
ken voor den aanfchouwer. 'V\^nt gelyk door 't

wel plaatfen der kommaas en punten de woorden
tot het regt beduit der zaken bepaalt worden,
zulks zoo haaft men een boek leeft weet en ver-*

ftaat wat het beduit en zeggen wil dat men leeft:

zoo geven de zelve in tegendeel , door verzuim

van agtgeving of onkunde niet regt geplaatft,

niet alleen verduiftering en verwarring in de zin*

duiding, maar maken zelf de zaken heel ver-

keerd en onbevattelyk , zoo dat wy niet weten
wat wy daar van zullen maken , of ramen konnen
wat de Schryver daar mee voor heeft. By voor-

beeld , ik lees naar waarheid en in een goeden zin

:

De mee/te Menfchen deugen niet ,
goed is God, Zoo

nu de ( ,
) alleen niet wel geplaatft , in fteê van

zgter niet ^^gter deugen ftaat,zoo is het niet alleen

tegens de waarheid, maar godslafterlyk gezeit.

En weet ik niet wat ik denken zal van 't geen ik

lees. Dus is het ook in opzigt van de Konft met
de byvoegfelen gelegen , zoo die niet tot de zaak

paflen , of wel ingevoeg t zyn.

Nog eens. De byvoegfels zyn een nootwendige
verciering , als de zelve eigen zyn aan het ver-

beelde. Gelyk het kantfchrift dient , om de zaak-

lykheden in den textgefteldmetden eerften opllag

te weten , of de zelve op te helderen : overzulks

dienen de cieraden of byvoegfelen om het verbeel-

de te eerder, en ftraks te kennen, in fteê van 't

zelve door 't byvoegfel te verduifteren, als wy
in 't laatfte voorbeeld gezien hebben.

Alle , welke de fpreuk : Een Schip op 't Zandy
is een baken in Zee, te regt kennen, zullen onze
berisping niet laken, maar pryzen; befpeurende

dat onze Redenvoering de Schilderjeugt hier door

ten
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ten Joots verflrekt, om dusdanige klippen zorg-

vuldig te vermyden.

De oude wyzen hebben een opmerkelyke zin-

fpreuk ingevoert die zeit: Tu beter een zaak niet

te doen , dan k jualyk te doen. £n hier op ziec dit

volgende verhaal. Myn Meefter Sam. van

Hoogjtraten had voor gewoonte , dat hy zyne Leer-

lingen wekelyks, in hun buitentyd een fchetsvan

eenig Hiftonfch geval (waar toe hy onshetvoor-

v/erp aan de hand gaf) deed maken. 'T gebeur-

de dat ik een werkelyke fchets, over een Schrif-

tuurlyk voorwerp gemaakt, aan hem vertoonde,

daar by ik tot vulling van het werk eenige om-
flandigheid tot cieraad verzonnen had , meenen-
de daar door my wel degelyk te hebben uitge-

flooft ; maar myn broek was zoo nieuw niet als

ik my wel verbeelde : want hy ten eerffcen ( wy-
zende op dat byvoegfel) vraagde, 'mat wil dat

zeggenl Ik antv/oorde, 'k heb dat kwanzuis zoo

gewaakt : waar op hy tot my zeide , men m oet

geen kwanzuizen maken; maar van alles dat men
maakt reden geven , waarom men het gemaakt heeft ,

of anders niet maken. Dus kreeg ik in plaats van
Bon , een meefterlyke fchram.

Even de zelve grondles geeft meergemelde Pels

ook aan de Toneeldichters in zyn Gebruik en

Misbruik des Toneels op pag. 47. dat wy op de

Schilders toepaflen 't geen wy voortaan zullen

doen , daar het te pas komt in fteê van op 't

einde onzes Boeks, gelyk wy belooft hebben.

Hy zeit:

Zy ver dan , dat ik geen cieraden zou begeeren;

'k Bemin die^maar voor al bemin ik^ door de gunjl

Door Zanggodinnen
, flof^ en fchikking na de Kunft,

Voor
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Voor 't overig , indien ze 'er voegen^ kuntge u dienen

Van Kleed'ren , van Toneel^ Vliegwerken , en Machie»

nen

Op 't vremdft , en kojllykjl ; maar ik raad u , zoo 't cie''

raat

ZouJiryden met de Konfl , dat gy het agterlaat.

Om voort te gaan. Hoogftraten was een uit-

nemend bekwaam man om het wezentlyke van
de Konft zyne Leerlingen in te prenten ; maar
gedoogde gantfch geen de minfte vryheid , die af-

week van de vafle regelen der Konft. Gebeur-
de 't dat d'een of ander tegens den text der Hifto-

rie voordagtelyk iets daar by invoegde, wanende
zyn vernuft daar door te doen blyken, kreeg

die (Iraks tot een les : Dat men zig altyd moejl be-

vlytigen om waarheden te vertoonen
; of dat men an-

ders de valfche Denkbeelden hielp fiyven^ en voort-

planten, Hy zag op iets waar in zy Rembrant en
Laires hadden naargevolgt. En wilje weten wac
Lezer , 't was de verbeelding van de Paradysflang

,

welk de eerfl: gemelde tegens de letter van dea
text aan in een print verbeeld had , van flal , als de
vercierde Draken in de Metaniorphofis van Ovi-

dius : de tweede door een wanfchepfel met een
Vrouwenaangezigt. Wat Reden Laires daar

voor mogt gehad hebben , ontfchuldigt niet ; ja

my verwonderd dat zulk een groot licht in de

Konft zulk een breuk voordagtelyk tegen de

ietter begaan heeft ; immers meer als over

Rembrant, van wien bekent is, dat hy zig naar

geen regelen van de Konft ( hoe algemeen goed
gekeurt) verbond, maar eigen zinlykheid voor

zyn regel hield; waarom de brave Dichter

Jndr, Feh , in zyn TouQ^lwetten , van hem zegt

:

ÏVat
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Wat Is't een fchade voor de Konjiy dat zig zoo braaf

Een hand, niet beter van haar ingefiorte gaaf
Bedient heeft I me had hem voor by gefireeft in 'tfchiU

d'ren ?

Maar ach ! hos eedier geeft , hoe meer hy zal verwil-

d'ren ,

Als hy zig aan geen JVet
, offnoer van Regels bind;

Maar alles uit zig zelf te men onderwind.

Die geen beproefde leiding volgen wil kan ligt

dolen ; en die door een Ityfnekkige verwaantheid

de zelve veragt, raakt nooit tot volkomenheid.

Daarom heeft Gratiaan, (hier wel ter fnee) g€-

zeit : fommigen zouden wys werden , indien zy dat

niet geloofden te zyn. Dus wil ik de fchilderjeugt

toefpreken met de woorden van den Prediker daar

hy zeit : Indien gy het oor leent gy zult leeringen ont'

fangen y en indien gy vermaak neemt in toehooren

,

zoo zult gy wys werden.

Ai wie toeleg maakt tot het verbeeldenvan Hif-

torien doet heil zulke te verkiezen , die hy oor-

deelt dat elk die wat belezen is ftraks kan kennen,

en met den eerflen opfiag zien wat zy verbeelden,
zonder dat men angflig daar na ramen moet , of

de aanfchoüwer der Tafereelen lang in den dut

gehouden word: het geen in opzigt van zulke al-

leen veroorzaakt word , wanneer zy in de duidelyke

kenteekenen vermenging of verandering maken

,

en dus oorzaak tot duifterheid geeven. By voor-

beeld : Ik zie een troep menfchen met eenige huis-

dieren als vlugtende verbeeld, watzal ik daar van
maken : of waar op toepaflen ? maar zie ik ver-

beeld een troep yzerfmeden , welke nevens een deel

Hanen ter Stads poort uitgedreven worden, ftraks

zal

\
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2al my op het zien van 't zelve in gedagten ko-

men dat de Sybariten een volk tot alle wedden
en luiheid overgegeven, de Hanen nevens de

Smeden ter Stad uitdreven ; om in hunne wel-

Juftigen (laap niet ontruil of geftoort te werden

,

en nevens my allen, die Pet. Francius Lofreden van
den Haan gelezen hebben. Even dus, wanneer
men een Griekfche oefFenfchool verbeeld ziet , en
daar inkomen een man met een geplukten Haan

,

zal elk die het klugtig levensfpel van Diogenes
gelezen heeft, llraks zien dat die man den
Haan Diogenes verbeeld , die daar door de reden-

voering van Plato befchimpte.

Het zy dan dat de Hiflorien , die men verkieft

om te verbeelden , hare eigen kennelyke teekenen

en byvoegfelen met zig brengen , het zy men die

van elders daar by toevoegt; zy moeten altyd ei-

gen zyn aan de zaak
,
gelyk de Heer Ger. van

Loon hier van heel verflandig in zyne Inleiding

tot de Penningkunde dus zeit: Dat 'er niets tot

bycieraden moet geplaatjt worden^ dan 't geen op

het bedoelde oogwit zyne betrekking heeft , en aan

het zelve eigen is. Even gelyk op het Toneel geen

Perfoonagien worden geleden, welke niet tot het ten

einde brengen van het fpel wezentlyk mede werken

;

en word dat Toneelfpel voor het volmaakfte in dat

deel gehouden^ daar alleen zoodanige Perfoonagien

worden ten Toneel gevoert, die alle mede ha^r we-

zentlyk belang hebben , in het ontknoopen van de ver^

toonde zaak ; en dus zyn alle byvoegfelen welke in plaats

van luifter by te zetten , de eenvoudige grootsheid

y

€n 't wezentlyke komen te verdooven &c. p. loi.

eindelyk , De bycieraden moeten de hoofdper-

foonadien zoo kennelyk maken , dat men niet genool^

Zaakt is daar boven te fchryven^ dit is die, &c.-

1 . IL De£L. R Eveu
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Even gelyk de kladrchilder/A;^^ den Brande deed ,

van wien de Brabanders nog opzingen

:

Mie/ter Guiliam van den Brande
,

Groit van perfoin , mair klain van verftande ,

Schilderde op een en den zeiven J'tond^

Eenen 'aas en 'aazene wind 'ond;

En om te toinen dat 'y was eenen baaze ,

Schreef '3/ dair hoiven , dit is den 'onte , en dit is den

*aaze^

Meer voorbeelden van dien aard zouden wy
konnen bybrengen, zoo wy de langheid van onze
redenvoeringen niet vermyden wilden. Die op-

merkende is zal aan de ftalen wel konnen zien van

wat aart dat het weefzel zou zyn.

Nu krygt zyn beurt BENJAMIN BLOK ge-

boren te Lubek 1631. Hy was de Zoon van
Daniël Blok, waar van wy op 't jaar 1580 ver-

meld hebben. De reden die wy daar toe hadden

,

te weten om dat des zelfs Vader in 't Stigt

Utrecht geboren was , eifcht ook dat we den Zoon
gedenken , te meer wyl de zelve als een andere E-
neas zyn Vader en Moeder uit den brand , door

het woefte Krygsvolk geftigt te @c(;i\)crin/ ge-

red had.

Daniël Blok door dien brand 't effens van alles

wat hy bezat berooft, liet in zyn armoede 4 Zo-

nen na, waar van 'er 3 hun toevlugttotde Konfl:

namen te weten Emanuel , Adolf, en onze Ben-
jamin.
Het fchynt my toe dat Frederik Adolf Hertog

van iMekelenburg medelydig over dit ongeval,

het huisgezin dienfl: gedaan, en onzen Benja-
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M I N onder zyn opzigt of bezorginge genomen
heeft.

Het eerflc proefftuk van zyn Konft en vernuft

dat hy maakte was het pourtret ^van den Hertog

,

ten voeten uit met de pen, waar over yder die

het zag zig verwonderde. Dit was in 'tjaar 1647
en kort daar aan fchilderde hy met levendige ko-

leuren het gantfche Hofgezin van Saxen. Daar na
heeft hy in Hongaryen voor den GraafFrancifcus
verfcheiden Tafereelen en Altaarflukken gefchil-

dert , welke byzonder geroemt worden.

In den jare 1659 is hy met voorfchryven van
gemelden graaf naar Italien gereift, waar door
hy toegang kreeg tot de befte Konftkabinet-

ten. Nadathy nu te Venetien, Florencen, en
Romen eenige jaren had in de Konftoeffening

doorgebragt , en vele voorname luiden , onder an-
deren ook de Beeltenis van den berugten Pöf^r A-
thanazius Kircherus gefchildert had, is hy we-
dergekeert inDuitfchland, en trouwde 1664 mee
Anna Katrina Dochter van den vermaarden Jq^-
hannes Tomas Fifcher van Norenburg.

Deze ANNA KATRINA ftak uit in 't fchil-

deren van Bloemen zoo in Oly- als Waterverf, en
had voor haar trouwen altyd haar werk gemaakt
van de Vorftin met hare Dochters daar in te ou-

derwyzen.
Sandran getuigt: dat hy 't geluk gehad heefc

dat zy tweemaal van hem gefchildert is geweeft : en

,

dat zy wanneer hy zyn Boek van de Schilders

fchreef
,
nog in leven was.

• De fteile konftberg, die velen zoo zwaar in 'r

beklimmen valt dat hun het zweet uitbreekt eer

zy ter halver wegen zyn {fer ajpera ad ardua,

R 2 langs
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langs fteihen klimt men naar boven) heeft

weer anderen ligt gevallen als blyken zal in de

volgende levensbefchryving van KRISTOFFEL
PIERSON geboren in 's Gravenhage den 19 van
Bloeimaand 1Ó31.

Deze voortgefproten uit een geagt geflacht

heeft zyne lentejaren zoo met het leeren van

de Latynfche en Franfche talen, en Teekenkon{t,als

ook naderhand met het fchryven op een Comptoir

doorgebragt. Maar van jongs af tot deSchilder-

konfl geneigt, en door omgang met * BAR-
THOLEMEUS MEYBURG, (diemaar
een jaar of drie ouder als hy, en na zyne

jongheid een braafSchilder was ) aangefpoort , nam
befluit om tot de Schilderkonfl: over te gaan.

Waarom hy zig dan op zyn 20 of 21^^ jaar by

gemelden Meyburg begaf. En zig maar een jaar

by hem geoeffent hebbende ondernam hy
ftoutmoedig Pourtretten en Hiflorien te fchilde-

ren, nemende zyn woonplaats tot Schiedam. Dog
zyn oude Meefter en goed vriend fpoorde hem
in den jare 1653 aan om een reis met hem te doen

naar Duitfchland
,
gelyk gefchiede.

In het te rugreizen (het Zweedfe Leger op
dien tyd omtrent Bremerveurde leggende ) maakten

zy kennis met den Veldmarfchalk Wrangel wiens

beeltenis zy nevens meer andere Generaalsperfoo-

nen door hun Konftpenceel afmaalden , waarvoor
zy rykelyk beloond werden. Gemelden Veldmar-
fchalk was daar mee zoo wel voldaan, dat hy hun
op alle wyzen tragte te bewegen , om te trekken

naar het Hof van de konllminnende Koningin
Chrif-

* DexewasteM-azelandfluis geboren, een braafPourtret-

cn Hiftory Schilder. Hy heeft naderhand aan verfcheiden

Diiitfchc Hooven gefchildert, en leefde nog in't jaarióói.
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Chriftina; hun aanbiedende brieven van voor-

fchryving om haar Hoffchilder te worden ; waar
toe Meyburg geen genegenheid had, en Pier-

soN daar toe niet kon befluiten , om dat hy ruim
een half jaar te voren getrouwt was : dus zy dien

roemrugtigen Veltheer voor zyne aangeboden
gunft bedankten , beleeft hun affcheid namen , en
hun reis naar Holland bevorderden.

Van Schiedam vertrok P i e r s 0 n in den jare

1654 met zyn huishouden naar Gouda, en heeft

daar veel Pourtretten, en Hiftoryftukken zoo
kleen als groot met een ftout penceel , en goeden
welftand gefchildert , welke zoo in die Stad als

elders by Konflminners gevonden werden. Zien-

de ook dat het Jachttuig, Vogelkouwen, en
Schietgeweer gefchildert door Leemans toen in by-

zondere agting was en wel betaald werd , begon
hy deze wyze van fchilderen mee ter hand te ne-

men , 't geen hem zoo toeviel , dat nooit iemant
hem daar in gelyk geweeft is , als by de flukken

in handen van vele Konflkenners blykt , die zoo
natuurlyk gefchildert zyndatyderdingin'tbyzon-
der fchynt van den w^nd af te hangen , waar door
menigte van menfchen bedrogen zyn geworden.

Door hem zyn ook alle de glazen in de St. Jans
Kerk tot Gouda , door de berugte Crabetten en an-

deren Konftig befchildert , in 't kleen op perka-

ment afgeteekent. Welke teekeningen onder de
Heere Borgermeefteren beruften.

Van Gouda begaf hy zig wederom in *t jaar

1679 met ter wooq tot Schiedam op 't verzoek

van zyn tweede Vrouw, die daar woonagtig
was en haar vrienden had. Hier bleef hy tot den
jare 1691, wanneer hy zig voor de tweedemaal

tot Gouda nederzette, daar hy tot het uiteinde

R 3 vao
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van zyn leven met veel lufl: en yver Penceel en
Pen gevoert hebbende op den 1 1 van Oegflmaand

1714 is geftorven , oud zynde 83 jaren en 3 maan-
den min 8 dagen.

's Mans naam is door het maken en uitgeven

van vele geeftryke Gedichten , zoo wel als door

zyn Schilderkonfl, berugt.

Wy zouden zyn Beeltenis by zyne levensbe-

fchryving geplaatft hebben , zoo zy oTis niet te

laat was toegezonden ; dog de konftlievende Am.
van Halen heeft zig van de zelve bedient, en ze

in zyn Kabinet onder de beelteniflen der Neder-

landse Puikdichtersen geplaatft. Welk getal reeds

tot over de hondert is aangegroeit.

De gryze bevinding heeft dikwerf doen zien

dat het vernuft den Vrouwen, wanneer hetzigtot

eenig Konftwerk zet, dat der mannen niet hoeft

te wyken , waarom ook de Dichter van 't Fron-

"wenlof, (na dat hy eenige ftalen daar van heeft

aangewezen , zeit :

JVant Vroimen zyn heel fneêg ,
begrypende en ver-

ftandigy

Üezwlnt van oordeel^ en ook moedig en knaphandig

Om groote zaken , met een mannelyk beftaan

Snel uit te voeren , na 't wel wikken en beradn.

Om een voorbeeld aan te wyzen brengen wv
JuiFrouw RO Z E E op 't Toneel onder de
Schildereffen.

Deze geboren tot Leiden in 'tjaar 1632 , heeft,

( ik weet niet door wat wyze van doen , of wat voor
werktuigen zy daar toe gebruikt heeft ) van aller-

hande koleur van uitgepluisde zyde op paneel we-

tea
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ten te verbeelden Landfchappen , Bloemen , Ge-
dierten 5 Pourtretten enz. zoodanig dat men in een
weinig afftand niet anders kon zien dan dat de
zelve dingen, met verf, dooreen welbedreven
penceel gefchildert waren.

Een van hare Konflwerken , waar in een oude
ftam van een boom kwam, een fpin in haar web,
•en voort een Landrchap,werd voor 500 guldens ver-

kogt, de ftam was zoo natuiirlyk met zyn fchors,

kwallen , en mofl bewalFen , als ook de fpin met
haar fyne weeffel,naar 't leven afgebeeld, dat het

werk elk tot verwondering flrekte,te meer alzoo

men de wyze hoe het zelve gemaakt was, niet konde
begrypen , waarom het gemeene volk van haar

zeide : dat zy tooveren konde. M, Carré die ver-

fcheiden van hare Konflwerken gezien heeft , zeit

:

dat zy een pourtret gemaakt had, dat wel geleek
^
zyn-

dé de koleuren van 't naakt zoo zagt in een gedommelt

en fmeltende even of het met olyverf gefchildert waar

geweeft.

Een Huk van haar befte werk is by den Groot-
Hertooge van Florencen , en andere elders , daar

zy veel geld voor gekregen heeft.

Zy ftierf ongetrouwtin 't jaar 1 68 2, in den ou-

derdom van 50 jaren.

Haar volgt de brave Amfterdamfche Konftfchii-

derWILLEM SCHELLINKS. Dezewan-
neer hy de Konft meefterlyk verftond en tot reizen

geneigt was, vond daar toe een fchoone gelegent-

heid , wyl den Heere Jakob Thierry de Jonge een
zugt bekroop om vreemde landen te bezien met
wien hy tot gezelfchap mee ging. Deze reis

nam aanvang op den 14 van Hooimaand 1661 en
duurde tot den 24 van Oegftmaand 1665. bin-

nen welken tydzy Engeland
^
Vranhyk^ Italien^

R 4
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Sicilien

,
Malta, Duitfchland, Zmtferland enz. bezien

hebben: niet ter kops als het fpreekwoord zeit;

maar met naauwe agtgeving op alles wat opmer-
kenswaardig is , zoo ten opzigt van de gelegentheid

der plaatfen , als van de gewoonte der volken , oude
gedenkteekenen ,

graffchriften , konftwerken enz.

waar van Schellinks niet alleen een naaukeu-

rige aanteekening gehouden heeft, maar zelfeen
menigte van afteeken ingen van Steden , Kafteelen,

Bergen
,
Schepen enz. naar 't leven gemaakt.

De teekeningenzynverftrooit onder de liefheb-

bers maar de memorien zyn bewaart; want zynde hy
van de reis weder tot Amfterdam gekomen zyn de-

zelve , met aanmerkingen van de befte Schryvers in

drie boeken verzamelt , waar van thans meerge-

melde Arn. van Halen bezitter is. Wy dezege-

fchreve boeken doorbladerende hebben hier en

daar van 't geen wy oordeelden dat den Lezer zou-

de bciiagen ( buiten 't geen de Konfl raakt ) een
kort uittrekzel gemaakt.

Onze reizigers te Londen gekomen gingen

eerfl den Towr en alle de geweerkamers bezien

,

alwaar ook de harnaflen en fleek- en fchietgeweer

van verfcheiden Koningen vertoont worden , daar

Schellinks zoo naauwe aanteekening van ge-

houden heeft , dat hy de Zwanshoefelyn van Ko-
ning Henrik den V 1 1 die daar mee vertoont

werd , en hoe alle Vrouwsperfoonen gewoon zyn

een fpelc daar op te fteken , en daar een weer van

af te trekken , om de kittelagtige gedagtenis daar

by te vernieuwen, heeft befchreven.

Wy volgen onzen reiziger tot de Beurs van Lon-
den, daar hy een naamlyft op maakte van derKo-
n-ingen en Koninginnen beelden die rond om in

niffen flaan ^van den jare 1060 tot den jare 1660.Hy
merkt
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merkt ook aan , wanneer de Beelteniflfen van Ka-
rel den voor de tweedemaal werd opgezet

;

dat Olivier Kromwel het eerfte beeld de handen

had doen affmvten , en boven het zelve met gou-

de letteren fchryven CAROLUS PRIMUS TI-
RiiNUS EST ; en naderhand het zelve geheel doen
verbreken. Van daar quam hy tot JVeftmunJier

om de groote Hal , 't Hof van Jujtitie te zien

,

door Koning Eduard den tweeden gebouwt; die

19 jaren 7 maanden en 5 dagen geregeert hebben-

de jflierf 1327. of zoo anderen willen door Richard
den Il'^e^die i399flierf,na dathy 22 jaren 3 maan-
den en 1 4 dagen het ryk beftiert had. Voort zag hy
ook de zitplaats van 't irioogerhuis om de heerly-

ke tapytzeryen , waar mee de wanden bekleed zyn,

en waar in alle de Zeeflagen onder de Koningin
Elizabet en Eduard konftig afgebeeld zyn, nefFens

de beelteniflen der Zeeoverflen , die in lyflen op-

hangen , inzonderheid het konftig * geborduurde
behangfel

,
agter de zitplaats des Konings te zien.

Als ook de verfcheiden Konftkamers met dekeur-

^ykfte oude en nieutydze Italiaanfche en Neder-
landfche penceelkonft behangen. Dus meld hy ook
van een lange groote zaal rondom tegens den muur
behangen met de pourtretten der Profeflbren , en

afbeeldzels der aloude Artfen, in de Univerfiteit

te Oxfort, Aanmerkelyk is de Beeltenis van

Ka-

* Hier in ftaat in *t raidden een Vrouwenbeeld verbeel-

dende de Lente zeer fraai en konftig van teekening en

zwier , dit is met allerhande levende koleuren en goud en

zilverdraad met de naald gewrocht , door de Koningin Ma-
ria Dochter van Jakob den V. Koning van Schotland en Moe-
der van Jakob den 1. Koning van Engeland die na Ehzabeth
op den troon kwam , als zy op het Kafteel Irodigua gevan-
fien Zat.

R5
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Karei den F^" zoo 't fchynt konflig met de pen gc-
teekent,maar van na by bezien, zyn de arceerin-

gen en de omtrek van het wezen en de kant van
de kraag , leesbare gefchreven letteren , en kan men
de Pfalmen van David , en nog 'andere texten uit

de H. Schrift daar uit lezen. Dus meld hy ook
van eenige oude Konftflukken die hy gezien heeft

te Cambridge in St. Jans Collegie gefligt 1508
door Margareta

,
Comtejje van Richemond de Moe-

der van Koning Henrik den Vll^^". Namentlyk
haar beeltenis knielende voor een tafel daar een boek
op leid. De beelteniflen van Johan Williams Bif-

fchop van Lincoln en andere begunftigers van dit

Collegie zyn 'er meer.

Van hier ftappen wy met hun over in Vrankryk
tot «Sr. C/o^^i door menig konilig pourtretder voor-

name Edelen van Vrankryk opgeciert. Vandaar
in 't Paleis van Lutzenburgh daar een menigte van
konflige fchilderyen , ookin verfcheiden heerlyke

Hukken in de groote galery het leven en bedryfvan
Maria de Medicis, door Rubbens gefchildert, te

zien zyn , van welke wy in 't leven van Rubbens
gemeld hebben , waarom wy den inhoud der zelve

overOaan. Hier ontmoette hun de Konflfchilder

W. Valliant, waar van Jak. Thierryzyn pourtret

liet fchilderen.

Te Fontaine Blcau, waar van onze fchildereen

breede befchfyving doed , meld hy van een kamer
met konilige kleene tafereelen met goude lyften

,

ook de befchilderde Volière of 't Vogelhuis.

De groote zaal waar in kondig verbeeld ftaat de

aankomft van Maria de Medicis tot Marfeïllien , ne-

vens alle de Veliflagen of verwinningen van Ko-
ning Henrik den IV. De Hartengalery waar men
in zeven groote vakken

,
gemelden Koning Henrik,

kon-
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konflig afgebeeld ziet,jagende een wild zwyn ,of

hart, of eenig ander wild na. In 't verfchietFöw-

taine Bleau , St, Germain , of eenig ander aange-

naam gezigt , enz. La Chambre Neufe , in welke
voor den Ichoorfteen Madame Gabriele , Matres ,

van Koning Henrik den IV, in de gedaante vaa
Diana verbeeld , konflig afgefchildert ftaat.

Te Florencen gedenkt hy de konftige Griekfche

fchilderyen in fresco op de muur van een galery in

St. Marco , en nog een andere galery eer men in

de Kerk komt door Anclrea del Sarto gefchildert.

Ook meld hy van verfcheiden zalen en kamers in hec

Paleis met heerlyke Kond van oude en nieuwe mee-
fters, welke onfchatbaar zyn.

Te Siena gedenkt hy aan de berugte Boekka-

mer in de Domkerk welker wanden konflig in fres-

co met beelden en Hiftorien befchildert zyn , en
met goud gecicrt.

i6(54 op den i van Grasmaand kwam hy te

Rome daar hy van den braven Dichter Reynier
Anflo verwelkomt werd ; en op Palmzondag was

Jiy in Monte Cavallo , daar hy de eer had van de
pantoffel van Paus Alexander den VII te kufTen

,

-vanwienhyook een gewyden palmtak ontfing. De
Heer Hon torn van Amflerdam was met hem. Hy
meld in 't byzonder dat hy in de Kerk Madonna
della Scala ^oïL. V. der Trappen een konflig fluk

gezien heeft van Honthorfl
,
zynde Kaarslicht , ver-

beeldende de onthoofding van Johannes , verfchei-

den van Rubbens, en boven 't hoog autaar een

konflig fluk van P. Cortone,

Te Napels zynde gedenkt hy aan het overkofle»

lyk Konflkabinet van Caracciolo^ Prior van Malta,
en aan het gewelf en de muuren van de Kerk St.

Severino konflig in Fresco gefchildert door BelHfa"
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rius^ die van de fteigering dood viel. Hy fchryft

vervolgens dat hy in het Convent der Cathulzer Mon-
niken van St. Martyn een ftervenden Chriftus

heeft gezien door Spanjolet verwonderlyk kondig
en kragtig gefchildert. In verfcheiden vakken
het lyden van Chriftus verbeeld door Lucas Canfia-

gie en Cavallier Jofepin, Het welfzelvan Lanfran-

co. Tuffchen het welfzelen de KoIommendQ Pro-

pheten door Spanjolet. Zeker ik moet van dezen

zeggen , dat hy voor een der grootte meefters

in de fchilderkonfl mag geagt werden : want ik

een naakten Proteus van hem gezien heb te Londen
in de Konflzaal des Hertogs van Grafthon zoo
fchoon en vaft geteekent ,en zoo natuurlyk en krag-

tig gefchildert, dat 'er geen penceelwerken tegen

konden ophalen. In 't gemelde Kloofter was bo-

ven het hoogaltaar gefchildert de geboorte van
Chrillus door Giiido Reni. In een der Klooterzalen

het laatfte avondmaal van Chriftus, door P.Fero-

nees , en weer in andere niet min konffcige pen-

ceelwerken van Micbiel Angelo Caravagio , van Mi-
co , of Dominicmo , en Luca Jordaans.

Met veel roem fpreekt onze fchilder ook van een

groot altaarfluk in 6 perken afgedeelt door Poly-

door gefchildert in 'tCapucinerKlooiÏQY te MeJJina.

Het menigvuldig getal van uitnemende Konft-

werken van onzen reiziger op zyndaglyfl: geboekt

als hy te Rome was, zullen wy voorby Happen

,

alzoo die van ons elders aangeroert zyn , en over

zulks maar eenige byzonderheden aanmerken , na-

melyk dat hy van Napels naar Rome , reisde in *c

gezelfchap der Heeren F. Kerffeboom , en G. Sa-

bé, en de Konftfchilders N. Donkers en Jlex. Pe-

tit , en dat hy te Rome vond den Konftlievenden

Heer Beereflein van Delft
, Jaqiics Valliant , vander
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Cabel^ en Rammelman^ met de welke verzeld hy
de Kamer ia de herberg . waar de Bentvogels ge-

woon zyn te komen
, ging zien , daar de muuren

in 't rond beteekent zyn met de pourtretten der

NederlandfcheKonftfchilders^als ook van andere

geweften : dog de beelteniffen der Francen waren
op dien tyd uitgeveegt , ofdaar was fchram over ge-

geven , zoo dat van de zelve niets te zien was.

Met dit zelve gezeltfchap verzelt heeft hy het

Kafleel St, Angelo wezen bezien ; en fpreekt hy met
grooten lof van verfcheiden Konflzalen door Pe-

ryn del Vago , en Daruel de Volterra in Fresco ge-

fchildert. Den zeiven dag zag hy de Academie van Sc
Lucas, zynde agter het Capitool^ by Campo Fac-

d«ö,daar een menigte van boodfeerzels , modellea

en teekeningen ophing , door de Jonge KonftoefFe-

naars om ftryd , of om de prys gemaakt. In deze

zaal in 't rond behangen met de pourtretten der

beroemfte oude en nieuwtydfche meefters , is ook te

zien het ware doodshoofd van Rafael d'Urbyn
,

ftaande op een pedeftal, met een Latynfch by-

fchrift: waar van de zin aldus is:

Dit is die RAFAEL, natuur begon te beven

Als overmant vm hem , en ftiet hem uit het leven.

Naderhand ging hy met R. Anflo meergemeld,
het berugte kabinet van Pater Kircherus te Chiefa

Novo bezien vol van wondere en zeldfame Rari-

teiten.

Te Malta zynde heeft hy ( geneigt zyndeom al-

Jes na te fporen) de Ruynen, of overblyffelen

van het oude Melite, op en dicht by het zelve op
nieuws herbouwt, en Malta genaamt,gaan bezien en
verfcheiden afteekeningen da^r van gemaakt , waar

van
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van ik 'er twee heb gezien, waar van de verbeel-

ding vremd en geeftig is, en doet zig daar in zien

I . een uitgeholde rots als een portaal waar in ( zoo

men zeit ) de Apoftel Paalus na zyn fchipbreuk

zou geflapen hebben. Hier in werd in'tjaar 1624
een deurgang gevonden tot een onderaardfche Ka-
pel , ofeer een begraafplaats , want men in de zelve

alzints doodsbeenderen en bekkeneelen ontdekte.

2. de verheven plaats van waar de Apoftel den Meli-

ters het Evangelium gepredikt heeft , daar een ge-

denkteeken opgeregt is. 3. De overblyffejen van St.

Paulus Kerk , door de eerfte Chriftenen gebouwt op
de plaats waar de Kruisgezant de adder van zyn
hand afflingerde in 't vuur. 1616 is hier nevens

aan een Kerkje geftigt door de Grootmeefter

Jlofi de Wignacourt , wiens beeltenis konftig ge-

fchildert, zig boven 't Altaar doet zien in het ta-

fereel waar in Paulus verbeeld ftaat, zig warmende
by het vuur , als hy uit de Zee ontkomen was , ne-

vens een deel vrouwen en mannen op zyn oud Mal-
tezers gekleed, en onder het zelve dit Latyns
fchrift ;

Vipera ignis aBa calorefruftraPauIimanuminvadit:

is infula benedicens anguibus ^ herbis adimit

omne virus»

Dat is:

Een adder door de "warmte gaande geworden vat de

hand van Paulus , die het eiland zegenende den

Slangen en Kruiden al hun.vergif beneemt.

Te Lorette zynde heeft hy alles naaukeurig be-

zien en aanteekening daar van gehouden , maar
niets
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mets van het zelve dient in onze kraam dan 't geen

hy in de Jpothecary gezien heeft, te weten 300
zoo groote als kleene Vazen of Potten konflig

befchildert met Bybelfche en Romeinfche Hiftorien

door Rafael van Urbyn. Koningin Kriflina van

Zweden, in bedevaart daar zynde, had groot be-

vallen in de zelve , en hiel daar om fterk aan by den

Paus , waar door zy 'er een verkreeg. Men zeit

dat yd^r der zelve 700 Scudien^ waard gefchat

worden. Het is eerder te geloven dat deze Pot-

ten dus door hem gefchildert zyn , dan dat Maria

in dat houte huisje zou geboren wezen, en ge-

woont hebben , 't geen wel het voornaamfte is

dat te Lorette meé vertoond word , om dat vele

willen dat Rafaels Vader een Potte- en Schotel-

fchilder geweefl is, en hy in zyn jeugthem daar mee
in geholpen heeft. De heer Jan van Beuningen

heeft een befchilderde Schotel gehad , die men
zeide dat van hem gefchildert was. Deze had , in

opzigt van teekenen en ordonantie , veel ge-

lykheid,naar zyne Bybelfche Tafereelen die in print

uitgaan.

Te Venetië liet hy zig met gezelfchap voeren

na St. Georgio zynde een overheerlyk Convent der

Benedidtiner Orde, gelykende eer Koninglyk als

Geeftelyk. Hier pryft hy ongemeen twee fluk-

ken in het Koor door Tintoret gefchildert, het

laatfle Avondmaal van Chriftus, en 'tj verzamelen

van 't Manna in de Woeftyn. Nog de Marte-
lizatie van Cosmo en Damiaans : de fteeniging

' van Stefanus : de hemelvaart van Maria , en andere

Hukken van den ouden Baffan. Ook een Kers-

nacht, en Martelizatie van St. Lucia. En inde
Boekkamer 5 Hukken , Zinnebeelden van een leer-

ling van P. dê Coiirtone, Hy roemt ook het Pa-

leis
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leis , de Konflvertrekken en groote Eetzaal van
den Doge^ om dé heerlyke Konfl: van Tintoret ,

Bqffan en anderen ; ook het wonderkonflig ftuk

van Titiaan verbeeldende de Hiftorievan P. Mar-
tyr^ in St, Salvator, Welke Kerk ook met
pragtige begraafplaatfen , van Mannen die voor
die Republyk geftreden hebben is opgeciert, ala

van Marco Antonio Paragadino, welke 1570 op
Cyprus , door de Turken belegert zynde , aan de
opeifchers dier Stad antwoorde : dat hy zig liever

wilde laten villen, 't geen hem ook te beurwiel;

want de Turken dezelve veroverende, als hy in hun
handen viel , werd hem keur gegeven , ofzyn geloof

af te zweren of zig levendig te laten villen. Hy
verkoos het laatfle ; en alzoo geen Turk dit doen
wilde

,
gebruikte hier toe een Jood ,

dog het vel hem
ten halven lyfafgeftroopt zynde , flierfhy. Met me-
nigte van diergelyke vremde gevallen heeft hy zyne
Reisbefchryving doorweven. Dog zy behooren niet

tot onze kraam. Dus willen wy hem fpoedig volgen

van Venetien tot Fadoa , over Verona , Mantua , Tren-

ten , Munchen , daar hy alle de Zalen van het Pa-

kis des Hertogs van Beyeren, met konllige

Schilderyen en Marmere Statuen befchryft , dat

wy overflappen ; alzoo wy elders daar toe gele-

genheid vinden. Dus fpoeden wy met onzen
Schilder door Augsburg

^
Regensburg y Norem*

hurg , Hanauw , Frankfoort , Worms , Franken^

daal , Heydelberg ,
Spier

s

,
Straatsburg , Brizack , Ba-

zei , Zurich , Baden , Bern , Mentz , Keulen , Miilheim ,

Duldorf^ Kleef y
Nijnwegen en Utrecht , van daar hy

quam den 23 van Oegftmaand i66s 9 tot zyn ge-

boorteftad Amflerdam, zynde toen 31 jaren oud,

als ons gebleken is aan de onderteekende Gezont-

heids Brief, naa onderzoek van het Collegie der

Art'
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Jrtzen IQ MeJJina^ opzyn3ojaar, 1664. om te

Napels te vertoonen. Óverzulks hebben wy hem
geplaatft by zyne Konft- en Jaargenooten op 't

jaar 1631.

Wat nu zyne Schilderkonfl: aanbelangt, daar

in is hy een geroemd iVTeefter geweeft , en zyn
penceelkonft waardig gefchat in de befte Konft^

kabinetten geplaatft te worden. DeKonftUeven-
de Heer Jonas Witzen had in zyn leven een voor-

naam ftuk van hem , 't geen dikwils myn oog naar

zig lokte; om de fraaije teekening, welftand,ea

houding die konftig daar in waargenomen was.

De verbeelding was het te fcheep gaan van Karei

den tweeden op 't Hollands ftrant , om met de
Vloot, die zig in 'tverfchiet vertoonde te Zeilen

naar Engeland. Hier in deden zig honderden van
beeldjes by troepen verdeelt op 'tDuin enStrant,

en menigte van Koetfen zien, die elk in *t byzon-

der konftig geteekent en gefchildert waren. Zyne
wyze van fchilderen in opzigt van de koleur had
veel gelykheid naar die van Karei de Jardyn , en
de verfchieten als met een blaau floers overtrok-

ken veel overeenkomft met de behandeling van
jFob. Lingelbag

,
dog doorgaans uitvoeriger. Ook

heb ik elders een ftukje met Paerden en Beeldjes

van hem gezien 't geen veel gelykheid had na P.

Wouwerman ; zulks men hem onder de brave

fchilders van Nederland wel mag tellen.

I

Hy ftierf t'Amfterdam op den 11 van Wyn-
jmaand 16785 en zyn Broeder Daniël Schel-
links , die een braaf Landfchapfchiider was

,
op

den 18 van Herfftmaand 1701.
NICOLAAS MAAS

,
geboren te Dordrecht

jin 't jaar 1632. had de teekenkonft in zyn jeugt

by een gemeen Meefter^ de Schilderkonfl: by
L II. Deel. S Rem-
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Rembrant geleerd , maar verliet vroeg die wyze
van Ichilderen , te meer toen hy zig tot het fchil-

deren van pourcretten begaf, en wei zag dat in-

zonderheid de jonge Juffrouwen meer behagen,

namen in het wit dan m 't bruin.

Hy had een vaardig en vleijend penceert geen
hem wonder wel diende in 't Ichilderen van pour-

tretten , daar hy zig geheel toe begaf, en 'tgeen

hem ook zoodanig toegevallen is, dat ik niet

weet dat 'er een Schilder voor of na hem is ge-

weeft , die gelukkiger is geweeft in 't wel tref-

fen der gelykeniflen van der menfchen weezens.

Terwyl ik fpreek van wel gelyken, komtmy
in gedagten dat de potfige K. v. Ryflen daar op
zinipelende een geellig puntdicht gemaakt heeft,

waar in hy zulke fchildersmet de Doodgraversin

zeker opzigt gelykfteld. Denk niet, Lezer , dat ik

dit tot verkleining van dat deel der Konft te pas

breng; maar om de geeftigheid : en om dat men
van de braaffte pourtretten niet, als van Hifto-

rien , zoo ten opzigt van de welvoeglyke fchik-

king, verdeelinge van Groepen, Houding, enz.

kan (preken ; maar daar alleen van kan zeggen

:

dat dezelve konfhig gefchilderd zyn en wel gely-

ken ; daar de Dichter aldus op zinfpeelt : i

Die der Doodgravers ^ en der Schilders doen be-

merkt :

Kan zien , hoe dat den een den andren tegenwerkt,

Deez zoekt door leven , die door Dood zyn geld te ftry-

ken;

Maar hier in zyn zy 't eens
,
zy houden bei van Lyken.

Maas trok met 'er woon van Dordrecht naar

Amfterdamin denjare 1678, daarhy ook geftor-

ven
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ven is, in de Wintermaand van 't jaar 1693 oud
61 jaren.

Hy zig met zyn huisgezin tot Amfterdam neer-

geflagen hebbende kreeg de handen zoo vol werk
dat het voor een gunft gerekent wierd , als den
eenen voor den anderen

,
gelegentheid wierd inge-

fchikt van te konnen voor hun pourcret zitten, en
dit bleef zoo duuren tot het einde van zyn leven

,

waarom 'er ook een groot getal pourtretten onaf-

gedaan zyn na gebleven.

Wat zyn wyze van leven aangaat, die was ftil,

beleeft, borgerlyk, vergenoegt, en vrolyk ; uit-

gezondert in zyn laatfte levensjaren, waar in hy
deerlyk met de Jicht geplaagt werd. Hy was by
uitnementheid yverig in 't voortzetten van zyn
Kond, kwam zelden of nooit by gezelfchap, en
had een zonderlingen afkeer van de kroegen, en
zulken die zig daar aan verdingeren. Egter nam
hy ( wanneer hy een geruimen tyd zonder tuflchen-

poozen geblokt had) wel eens een uitfpanning ,

om zyn geeft wat te vermaken. Gelyk hy tot

dien einde eens een fpeelreis naar Antwerpen ge-

daan heeft, om deoverheerlykepenceelkonft van
Ruhbens , van Dyk , en andere hoogvliegers te

zien , als ook de Konftenaars te bezoeken. Dat
ik daarom voordagtelyk aanroer , om dat 'er in

die reis iets aanmerkens waardig voorviel. Te
weten t'Antwerpen gekomen

,
ging hy dezen en

genen Konftfchilder , onder andere ook den ver-

marden Jordaans bezoeken. Aan 't huis geko-

men werd hy van een jongen ingelaten die hem in

een zyvertrek liet gaan , daar veel Konft van bra-

ve Meefters aan den wand hing.

Hy , die op de komft van Jordaans ftond te

wagten, liet onderwyl zyn oog dan hier dan

S 2 ^ daar
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daar overgaan , bleef fomwylc ook op't geen hem
beft beviel wel wat ftaan , 't geen van Jordaans

door een fpleet van de Deur werd afgetuurt. £in-

delyk binnen gekomen, en hem verwellekomj:

hebbende, zeide dathy al befpeurt had dathy ecu

Schilder, voor 't mind een Konftkenner moeil

wezen ,
aangezien hy \ oog flraks op 't waardig-

ïle , dat in zyn Kondvertrek hing
,
veftigde : vraag-

de voorts wie hy was , en van waar hy kwam. N a

dat zy nu een geruimen tyd met malkander over^

en weder van de Konfl gefproken hadden, en

Jordaans aan hem ook zyn Konftwerk vertoont

had, vraagde hy eindelyk, en wat maakt gy?
Maas al wat verlegen, ziende datzynKonfllicht

maar als een nagtkaars by de Konftfakkels die

hem voorgefteld werden te vergel yken was ant-

woorde met een flaauwe flem , dat hy een Pour-

tretfchilder was. Waar op Jordaans de handen

t' zamen ley , en zeide , Bruer ik heb deernis met

CU , ben dy 7ne van die Martelaren ? ziende op die

verdrietige berirpingen,en flaaffe onderwerpinge

van ieders geneigtheid , 't geen zulke Schilders

niet zelden getrooft moeten wezen, 't Geen hy
ook al in zyn tyd ondervond. Zekere Mevrouw
( wier naam ik niet melden wil) die op veere na de

fchoonfte niet was, liet haar pourtret van hem
fchilderen , 't welk hy zoo even , als het was met
al de pokputten en naden had nagebootffc. Zy
opgeftaan zag zoo vies als zy wel mogt, zeggen-

de tegens hem: Wat Duivel, Maas hebjedaar

voor een fnonjlereuze troony naar my gefnaalt ! ik he-

geer 't zoo niet gemaakt te hebben , de honden zou-

den 't wel nabajen , zoo 't over de firaat gedragen

wierd. Maas, die toen haaft bemerkte wat 'er

voor hem te doen ftond, zeide: Mevrouw ^ 'ten

is
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is nog niet voltooit, en verzogt haar ander-

maal te zitten : nam een Vispenceel en verdreef

al die pokputten , zette een blos op de wangen
en zeide , Mevrouw nu is het gedaan , u believe het

nu eens te zien. Zy het gezien hebbende zeide:

Ja , zoo mocfi het wezen. Zy nam daar genoegen
in toen 't 'er niet geleek.

'T was al een klugtige fchilderbaas, die, als

hem diergelyk een voorwerp voorkwam om af te

malen', 't zelve met een doek voor d'oogen fchil-

derde: en gevraagt naar derede waarom hy zulks

deed, zeide:

'K maal cCEygenUefde met een hlindtdoek voor haar

oogen
,

Waarom ? om dat 's altyd zig zelve eerfl heeft bedro-

gen.

Vorder zeggen wy

;

Dat een, die van Natuur inet fchoonheulis hefchonken

^

En ziet dat alle met verwondering haar belonken
,

Daar groots op is , word nog gebillykt
, of gedult

;

Maar dat een leelykbek, zwart, krepel en gebult ^

Zig zelve fchoon waant
,
zig verblind fteeds kan beha-

gen,

En wil dat elk zulks waant , is niet om te verdragen,

JOHAN HENRIK ROOS
,
geboren te Frank-

foort, wiens beeltenis hier tegens over in de plaat

K. boven aan te zien is , heeft de Konfl geleert

.tot Amflerdam by Barent Graat , daar hy zig in-

zonderheid oeffende in 't fchilderen van Schaapjes

,

Geitjes enz. waar in hy in korte jaren zoo toenam
dat hy in den jare 1673 fchilder wierd van Karei
Ludowyk Keurvorfl van de Palts, voor wien hy vee-
Ie konftwerken die roem verdienen gemaakt heeft.

S 3 N^.
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Naderhand is hy gaan wonen mee zyn huisgezin

te Frankfoort , daar hy menigte van pourtrctten ge-

maakt heeft, waar in eik een goed bevallen had

;

aangezien hy in den agtergrond, of een cierlyk

landfchap, of Beesjes te pas bragt: gel^k hy ook
dikwils verfcheiden pourtretten tot een Hifhorie

fchikte, zoo uit den Bybel als andere oudtydzege-

fchiedeniflen , daar Beellen en Landfchappen by
vereifcht werden , waar door hy niet alleen veel geld

won , maar ook veel over ley ; en dus door een

levendig voorbeeld aan zyn Zonen (die hy alle in

de Konfh opkweekte ) het zien , dat de oude

fpreuk: Sporen u een goedefchat, waarheid zeit.

Egcer droeg hy zig als een braaf Man be-

taamt, en had verkeering met de braaffleenaan-

zienlykfte luiden van die Stad. Maar (wie kan zyn

noodlot ontwyken?) hy verloor alles wat hy ge-

fpaart had op eenen ftond door een feilen brand op

'c laatfl van 't jaar 1685. Deze brand ontltond

door agteloosheid in de Stads Pakhuizen , of

wel eerfl in de Broodbakkery voor de Stads Sol-

daten , welke agter zyn huis aankwam , en

floeg van daar voort, en zette een groot deel van

de Stad in vlam. Hy die in dien nood nog wat

van zyne goederen meende te bergen , vloog door

de vlam , om weg te dragen , 't geen hy onbe-

fchadigt vond, onder andere eenPorcelynevlesje

met een goud dekzel; maar alzoo hy daar mee ne-

vens ander goed in alleryl kwam aantorfen

,

ontviel hem het flesje en brak. Hy in verbaaft-

beid niet wetende wat hy deed , bukt naar het zelve

om 't dekfeltj e te krygen, maar word inmiddels door

den fhoom , en zwaren rook bevangen , en zygt neer.

Sommigen dit ziende drongen daar op in , en fleep-

ten hem zoo zy beft konden
^
dog tot zyn onge-
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Juk, mee het hoofd om Jaag de trappen af uit den
brand. Of nu dit ongemakkelyk lorfen, of de
fchrik oorzaak van zyn dood geweeft zy , weet
men niet, maar Jiy Itierf dien zeiven morgen
naarlatende 4 Zonen en een Dochter. Allezynze

brave Schilders geworden , maar niet een die zyn
Vaders voctilappen in wyze van leven na getreden

heeft.

Van FILIP ROOS, van zyn Bentbroeder»

Merkurius genaamt, de tweede Zoon van Johan
Henrik Roos , heb ik alleen bengten gekregen

,

zoo in opzigt van zyn brave penceelkonfl , als

van zyn levensgedrag , daar nog al iets in voor-

gevallen IS , 't geen den Lezer , wiens hart bewo-
gen om het droevig treurgeval van zyn Vader
toefloot , nu flofFe geven zal tot lachen.

Deze geboren te Frankfoort in den jare 1655
was met een buitengemeenen Konilgeeft van ae
Parnasgodinnen bezielt, waar door hy al by zyn
Vaders leven , van den Landgraafvan Heffen kaïiel

aan 't Hof gelokt wierd, die groot bevallen in zyn
Konft nam , gelyk hy hem ook naderhand ( ziende

zyn grooten geefl doorflralen) een goede fomme
geld gaf, om zig te Rome naar loffelyke voorbeel-

den voort te oeffenen. Ondertufichen vleide zig

de Vorft dat hy hem eens wederom zoude zien , en
zig verlulligen in de befpiegelinge van zyne Konil:-

werken : maar niet minder als dit. 'T ging met
hem als de fpreuk zeit : • weldaad word 't eerjl ver-

geten. Waar van wy de bewyzen voor het einde

zullen zien.

Hy was een welgemaakt fchoon Jongeling,

vlugtig van gedagten en vaardig met het pen-

ceel; zoodanig dat Krijtoffel Ie Blon die hem te

Romeiieeft gekend, my verhaald heeft , dat hy
S 4 ia
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in vaardigheid van fchilderen nooit zyns gelyk ge-

zien heeft, gelyk aan fommige ftalen blyken zal,

waarom zy hem ook in de Roomfche fchilder-

bend met den naam van Merkurius gedoopt had-

den.

Le Blon , met fommige Nederlanders elk met
hunne portefolien onder hun mantel waren by den
* Collofe om te teekenen, als onze Roos daar

by geval mee kwam aanftappen terwyl zy ónder

malkander redenwiflelden over deze en gene gee-

ftige bouwvalligheid. Onderwyl viel het oog van
Roos ook op iets dat hem teekenagtig dagt te we-
zen , waarom hy zeide : (alzo hy geen teekengereed-

fchap met zig had meê gebragt ) tegen den jongften

van 't gezelfchap , dat hy hem een blad papier en
zyn tekenpen eens zoude leenen , om die geefti-

ge brok af te fchetfen
,

gelyk gefchiede, en
maakte een volkome teekening binnen de tyd van
een half uur , zoo geeftig en ftout geteekent dac

het te verwonderen was, en deê daar een prefent meê
den genen die het papier en pen daar toe geleent

had. Hoe konftig deze teekening was blykc

daar uit, dat, terwyl zy die over en weer
ftonden te bekyken, 'er gevallig een Romein,
die Konflliefdig was , voorby quam gaan , enze

ter loops befchouwende , een piftool daar voor

bood. Maar ze mogt niet vloten j want de

ei-

* De ronde Schouburgh , door Vcspafianusgcbomvt. Hier
in ftond een vervvonderlyk groot Cf beeld , van welk
die plaats naderhand Coloffeum, nu Colifeum genaamt word.
Dit was de pragtigfte Schouburgh van Rome, waar van
thans maar eenige overblyfzelen ,

bewyzen van des zelfs

grootheid te zien zyn, welke klaar doen zien dat van zyn
omkringcn 8500C0 menfchen

, (gelyk de Schryvers getuiv

^zn) de fp^lcn hebben konnen befchouwen.
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eigenaar wilde dit ter gedagtenifTe van hem , en
ten ftaal van zyn vlugge hand behouden.

Onze Roos die als een vlugtige Merkurius

^

dan hier, dan daar, altyds iets ondernam ofdeed,

ftond op een tyd buiten Rome fommige beesjes

naar 't leven te teekenen die daar in 't veld graasden,

't Geval wil dat de vermaarden Italiaanfchen Hif-

toryfchilder Hiacynto Brandi daar voor by kwam ,

zyn koets deed flil houden en hem riep zeggen-

de : Laat ?ny eens zien , wat gy maakt ? Hy vraagde

vorder naar zyn naam , en wat landsman hy was.

Welke vragen hy met veel beleeftheid beant-

woorde.

Nu moet ik tuffchen beide zeggen : dat de Ita-

liaanfche meefters voor gewoonte houden , wan-
neer zy den eenen of den anderen jongen Konfte-

naar, in een Kerk, Paleis, ofby eenige Statue vinden
teekenen ,zy den zeiven vergen het werk te zien,hun

yver pryzen , de gebreken daar in aanwyzen , en de
wyze hoe de zelve te verbeteren. Ook geven zy fom-
wyle wel een ftak geld ten prefent, om hem aan

te moedigen in zyn vlyt: een middel waar door

zy zig by allen bemint en geagt maken.
Hiacynto Brandi ( om weder ter zake te komen )

had zulk goed bevallen in de teekenkonft van Roos

,

dat hy hem den toegang tot zyn huis, om zyn
Konfl te zien , aanbood , waar in hy niet verzuimig
was. Wat gebeurt 'er? deze Brandi had een
Dochter die jong en bevallig was. Deze zag onze
Roos eens in *t verfchiet door 't huis waren en
nam agt waar ontrent zy haar wyk nam. 'T ge-

beurde op een tyd dat hy aan 't huis kwam , wan-
neer Brandi belet was. Hy die nu al by de Huis-

genooten bekend was, drong onder een fchoon
praatje door, rot in den Hof; voorgevende met

S 5 ge-
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geduld daar wat te willen vertoeven tot *er gelegent-

Keid zou wezen om Brandt te konnen fpreken. Aan
dezen Hof paalde het vertrek van de Dochter , die

hy ,
terwyl zyn oog in 't rond weide voor de yzerc

traliën van haar vertrek zag ftaan , beleeft groete

,

en zonder lang dralen bewyzen van zyne geneigt-

heid door teekenen (fpreken dorfl hy niet wagen)
gaf. Dit gebeurde meermalen , tot dat zy

mede bewyzen van hare genegenheid tot hem te

kennen gaf. Hoe geheim nu deze twee verliefden

hunne flomme minnery waanden te wezen , was het

egter afgetuurt , en den Vader overgeklikt djie hem
zyn huis en guntt ontzeit, en kort daar op zyn
Dochter in een Kloofter fteekt, zeggende: dat

hy haar voor geen beejtefchilder had opgewicgt.

Hierdoor werd hem de gelegentheid ontnomen

,

van met zyn verliefde een tydelyk middel tot ont-

komen te beramen. Nu was goede raad dier , en

zyne Merkuriale geefl werkte op allerhande hulp-

middelen in het Laboratorium van zyn herfenpan

;

Want eenjeugdig en fchoon meisje , met veel geld

,

was een popje dat hem in zyn kraam diende; des

liet hy zig daar aan gelegen wezen
; kroppende

die veragtelyke benaming van Beeftefchilder op.

Na lang overleg bedagt hy een fyne vond,
die hem gelukte. Hy verftoute zig te gaan by den

Kardinaal Vicaris , en bood zig aan , om een belyder

van den Roomfchen Godsdienftte willen worden,

en zynen Godsdienft te verzaken, fmeekendemet
een den Kardinaal om zyn gunil en hulp , in zeker

geval , 't geen hy dan eindelyk aan zyne Eminentie

openbaarde. Ofnu de Kardinaal,om dat 'er een zielt-

je by gewonnen wierd, tot zyn dienftzig geneigt

toonde, of dat hy den zelve door fluweeie woor-

den en fmeekingen toe zyn gunfl heeft weten te
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beleezen , dat is my onverfchillig : maar het kwam
zoo veer dac de Kardinaal /^ic^nV, dacis, Opper-

hoofd van de hiquifuie ,
zyn Heiligheid Lnnocentius

den II ging fpreken, en hem die zaak voorpiroeg.

De Paus vraagde daar op : ime de Jongman ix>as me
de Vader van de Dochter^ en wat zy beide deden.

En als hem gezeid vvierd dat het beide Konftfchil-

ders waren, zeide hy: dan is het Joort by Joort:

en gaforder dat de Dochter uit het Klooiler ge-

haald 5 en met Roos getrouwt zou worden , het welk

gefchiede, moetende de Vader, hoe noode hy dit

had, zulks om des Paufen woord, getroofl aan-

zien. Ook zou hy zekerlyk met den Vader in vrind-

fchap gekomen hebben, indien hy den dag na de

trouw, dien misflag welke hem naderhand wei rou-

de , niet bedreven had. Hoewel wygelooven dat

hy die zaak zoo erg niet gemeent heeft, als ze

wel wierd opgenomen , en dat hy daar door maar
alleen heeft willen te kennen geven , dat hy haar

buiten eenig ander inzigt als uit liefde tot haar

,

getrouwt had , ook haar op zyn beeflefchilderen , als

in haar vorigen (laat, kon onderhouden.

Hy flont den eerden morgen na het trouwen

vroeg van zyn Bruid op , nam al zyn Bruids Ju-
weelen , Kleederen , Kouzen , Schoenen , tot het

hemd 't geen zy aan had in 't kluis, bond het tot

een bondel te zamen , en liet het aan haar Vader
brengen , en daar by zeggen : dat de Bcejlefchil'

der dit niet noodig had^ dat hy zyn Dochter alken

naakt hegeerde te hebben. Dit nam Brandi zoo

euvel op, en het fmarte hem zoodanig dat hy zig

daar over kwelde, en kort daar aanftierf, nadat

hy al vorens ^aar onterft had van zyn nalatenfchap ,

die tot een groote fom geld begroot werd.

ïerwyl nu alles tot de bekleedinge

op
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op nieuws moefl gekogt en gemaakt worden, moeft
het jonge .wyfje in iiet bed voor naakte waarheid
fpelen , welk , indien dit in de tyd der hervorming
was voorgevallen ,

ligt den fnoepluftigen Jupiter

wel zou hebben uitgelokt, om in een veranderde

gedaante by haar onder te kruipen.

Ditovergeflagen, moet ik zeggen dat zy in haar

getrouwde dagen al meer veranderingen
,
diezy niet

gewoon was, ontmoet heeft, want behalve fuk-

kelingen en armoede, was zy dikwils eenzaam en
alleen, aangezien hy byzonder opjagen van wild,

en op zyn Bendgezelfchap verflingert was, zulks

hy fomwyle weken en dagen buitens huis was,

zonder dat zy van hem quam te hooren.

Hy bewoonde een huis , dat een groot bouwval-

lig gevaart was te Tivoh buiten Rome, in welken
ruwen opflag, hy allerhande foort van dieren groot

en klein
, ( om *er na te fchilderen ) Huisveiling

gaf, en fpyze ; waarom zyne woning ook onder

de Bent, de Ark van Noach genoemd werd. Van
daar reed hy dikwils te paard verzelt met een knecht

naar Rome zonder eenige Goude of Silvere munt by
zig te hebben , en zette zig tot fchilderen in de

een of de andere herberg daar hy dan in haaft

een of twee ftukjes (alzoo hy by uitnementheid

vaardig was ) afmaakte , en zyn knecht zoo nat alsze

quamen van den Ezel daar mede zond door Rome
om dezelve te verkoopen , 't zy dan tot een hoogen
oflagenprys, zoo als het dan uitviel, want 'er dan

geld moefl wezen om zig zelve en zyn paard te

ioflen uit de herberg, aangezien hem niemantin

Rome borgen wilde. Le Blon , en anderen heb-

ben my verhaald , dat wanneer zyne Bendbroeders

hem maar van veere aanzagen komen ,
zy ftraks zien

konden of hy geldig was of niet^ want alshyma-
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ger van geld was, en iemant van zyne kennis zag

aankomen ,
droop hy door een anderen weg uic

hun gezigt , maar als hy vettig was trad hy als

een paauw hem te gemoet,enlietnietaftotdathy

met hem in de naafle herberg ging, om zyn

geld te helpen verteeren. Dus fpeelde hy de rol

van Licht gevöonnen licht verteert.

Aangezien hy nu vaardig fchilderde , kwamen-
der zoo vele ftukken van zyn hand alom door Ro-
me dat de prys van zyn Konfl verminderde , daar

zyn knegt die agterdenkender was dan hy, en

veel ligt door zyn vrienden met geld geftyft werd,

zig van bediende. Want als de keelbeulendaar de

waardeniet voor wilden geven , en hy met de Huk-
ken weder te rug kwam , en 'er evenwel geld wezen
moeit , hield hy zig als ofhy de zelve hun ging bren-

gen , maar bragt die op zyn kamer daar toe gehuurt,

ftapelde de zelve op , en bragt zyn Heer zoo veel

geld als 'er vot)r geboden was. Daar de Knegt na-

derhand , wanneer hy buiten diend van zyn Heer
was, en de prys van zyn Konfl hoog rees, dui-

zenden aan gewonnen heeft.

Hy had een vleijend penceel , fchilderde alle

dieren inzonderheid ,
Osjes

, Schaapjes en Bokjes

natuurlyk en kwik, en hoe groot een menigte van
Hukken men van hem ziet

,
nogtans is de fchikking

der groepen verfchillig, en elk heeft zyne verande-

ring, zelf tot gronden en agterwerk inkluis, dat

een bewys is van zyn ryk vernuft en geeft, zynde

hier in veel gelukkiger dan de berugte BaJJan die

zig maar had gewent tot zeker getal van Beeldjes

en Beesjes die hy in alle zyne Konftwerken te pas

bragt.

Nu luft het ons nog (eer wy een einde van 's

mans levensbefchryvinge maken) een verwon-
der-
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derlyk flaal van zyn vlug penceel aan te too-

nen.

De Keyzerlyke Jmbqffadeur de Graafvan M^jr-

tinitz, en de Generaal Roos, een Zweed van ge-

boorte en groot Duellijiy waren met malkander in

gezelfchap te Rome , en kwamen van de vaardig-

heid van onzen Merhirhis te fpreken. Den Gene-
raal Roos fcheen zulks te wonder en hy wilde 't niet

geloven. Des ontftont 'er tulTchen hem en den

GraafMartïnitz een weddmg om zeker getal goude

Tiftolen , dat hy hem zoude doen zien , dat de Konil:-

fchilder Roos een fcukje fchildery zou vaardig

maken in dien tyddatzyeen zeker fpel met de kaar

c

( 't geen gemeenlyk een halfuur duurd) uitfpeelden.

Straks werd onze Schilder die niet veer van de

hand was geroepen , en gevraagt : of hy zulks wil-

de onderneemen , en als hy antwcordeja , werd iiem

belaft te beginnen. Palet V^erwen Ezel en een klein

doekje, by de Romers * Tela te Tejfa genaamt,
wierd in de zaal gebragt; en Roos maakte
aanvang met fchilderen, de anderen metfpeelen,

maar het fpel was nog niet ten einde als onze
vlugge Merkiaius al opftond en zyn flukje tenbe-

wys dat hy 't gewonnen had
,
gemaakt vertoonde.

In dit ftukje waren 2 of 3 Schaapjes of Geitjes,

een half beeldje, met hun voeglyk bywerk of

landfchap gefchildert, tot verwondering van den
Zweedze Generaal die zyn wedding verloren gaf.

Martinitz nam eenige Pijlolen tulTchen zyne vin-

geren van den hoop af en gaf die aan Roos voor
zyn genomen moeyte, die het ras gewonnen,
ras verteerde.

Ook

* Tela te (Te/ia) Een doekje 100 groot dat 'er een mcn-
tdien hoofd op gefchildeid kan worden.
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Ook heeft my Ie Blon verhaald dat hy een groot

fluk, dat naar gilFmg meer dan 40 voeten over 'c

kruis was, heeft gezien, waar in alle foort van
dieren wel tot 600 in getal , en vele van die le-

vensgrootte als Paerden, Stieren, enz. op den
voorgront, de reft verminderende doorhem ge-

fchildert waren, in den tyd van 16 dagen, en dat

zoo natuurlyk en kragtig, dat byna niet tegeloo-

ven IS, hoe zulks heeft konnen gefchieden.

'T waar te vergeefs , zoo ik myn Nederland-

fche Konftgenooten een breed berigt gaf van zyn
vloeijend penceel, natuurlyke en kragtige ver-

menginge zyner verwe, geeftige koppelmgen en
vafle teekening die in zyn werk befpeurd word

;

aangezien de Konftlievenden toegang hebben tot

het berngte Konflkabinet van den Heere de Ia

Court , vander Voort , tot Leiden , daar een groot

ftuk van hem te zien is,dat vanzelffpreekt , meer
dan ik zeggen kan , waar in een woedende Stier ver-

beeld flaat
,
befprongen van een deel honden , daar

de weerga van hangt aan 't Huis van des gemelden
Heeren Zoon , waar in zig een graaubonte Stier

doet zien, die den aanval der honden metloopen
zoekt t'ontkomen. De Konfbfchilder Krijicffel Ie

Blon heeft hem die fluklcen ( toen te Rome zynde )
zien fchilderen.

In den jare 1698 of 99 kwam de Landgraaf
van Heffen kafTel zyn eerfle patroon te Rome, en
vernam naar onzen Roos of hy nog leefde, en
naar zyn levensbedryf , en zeide, als hy hoorde dat

hy van Godsdienfl veranderd was, dat kan ik

hem nog vergeven , maar dat hy my nooit een /tuk-

je van zyn Konfl ten beuoys van dankbaarheid toe-

gezonden heeft kan ik niet vergeten. Hem werd
aangedient dat de Landgraaf te Rome was , maar

m
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in fteê van hem te gaan verwelkome wifl: hyniec
waar zig van fchaamte te bergen. Égter door
vele aanradinge fprak hy den Landgraaf , die hem
verzogt wat voor hem te maken , met belofte van
het zelve rykelyk te betalen , *t geen hy beloofde

,

maar niet nakwam ; want zyne Merkuriale gee-

ften allengs vervliegende, werd hy 1705 al onder
de dooden geteld. Beter verftond zyn ongeluk-

kige overleden Vader , hoe men behoorde te le-

ven in de Waereld ; want die aan B. Graat zyn
Leermeeiler tot erkentenis van zyn goed onder-

wys in de Konft, van Frankfoort eenige boekjes,

met Schaapjes en Geitjes, van hem zelf geeftig

in koper geêtfl nevens zyn pourtret van Kiliaan

gefneden overzond, van het welke wy ons bedient

hebben in de Plaat K.

Wy willen ook niet verzuimen te gedenken aan

zyncn Oom THEODOOR ROOS, Broeder van

Johan Henrik Roos , daar wy even te voren af ge-

meld hebben, geboren te Wezel in 't jaar 1638
in Herfftmaand. By gevolge zeven jaar jonger.

Deze inzonderheid tot de Konft geneigt werd met
zyn twaalfde jaar befbeld by Kom, deBie, zeit

Sandrart. Maar hier ontrent moet een vergifling

of drukfeil zyn ingeflopen, aangezien Kornelis

deBie geen fchilder, maar Geheimfchryver te

Lier geweefl is, en die alleen ter liefde van de

Konft een Boek van 't leven de^ Brabantfche

fchilders in vaerzen uitgegeven heeft. Dog des

zelfs Vader Adriaan de Biewaseen braaffchilder,

en kwam van Rome in 'tjaar 1623, n^ar Bra-

band daar hy nog in 't jaar 1660 woonde; en by
gevolge moetmen voor Kornelis, Adriaan lezen,

by wien hy befteld werd om de Konft te lee-

ren.

Na
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Na dat hy drie maanden geteekend had ( bewyS

van fnedige opmerking en groot vernuft, dat hem
dus veer by zig zeiven had doen vorderen ) fhelde

hem zyn onderwyzer aan'tfchilderen , waar in hy
in twee jaren zoo veer vorderde dat hy met zyne
Ouders 1653 naar huis toe keerden, daar hy de
Konfl onder handleiding zyns Broeders voortoef*

fende, zoo veer dat hy eerfl te Ments, te gelylc

met zyn Broeder voor de Klooflerlingen heeft ge-

fchildert; daar na door de Landgraaf van Hefleii

ontboden , fchilderden zy drie agter een volgende

jaren te Ryntveld , daar onze Theodoor inzon-

derheid zig naarftig en onophoudelykoefFende iri

de Kond, zonder zig door de vermaaken van

Hofleven te laten aftrekken van zyne oefFenin-

gen.

Als nu zyn oudfle Broeder zig in den jare 165?
,in den egten (laat begeven had, vertrok onze
Roos in 't volgendejaar naar Manheim , daar hy de
Colonellen van drie Borger Regimenten mee
hunne Hopmannen naar 't leven afmaalde; welk
Ituk aldaar op 't Raadhuis nog te zien is.

De Keurvorft van de Palts dit ftuk gezien heb-

bende befchonk onzen yveraar met 20 Ryksdaal-

ders, welke gift zoodanigen 1 uil in hem wekte,

dat hy alle ydele tydverdryven van de jeugt vaar

wel zeide, en al zyne uuretendienft vandeKonft
befteede. En wanneer de Keurvorftin van de Paks
trouwde met den Hertog van Orleans, fchilderde hy
der zeiver Beelteniflen ; het geen hunne Hoogheden
zoo wel beviel , dat hy een goude keten met een

penning waar op des Vorden Beeltenis geftempelt

was te fchenk kreeg. Straatsborg, 't Hof van
Velde, vanBirkenfelt, Bade, enHanou, pronkt

met zyn Eonft. Acht Hukken maakte ny in zeven

IirDEEL. T maan-
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maanden aan 't Hof te Wirtenburg, en werd bo-

ven zyn beloon ing vereert met den Tytel van Wir-
tenborger Hoffchiider.

Als Straatsborg aan de Franfchen over ging was
hy daar binnen , maar aangezien dat hy veleBeel-

teniflen der Krygshoofden voorheen door 't pen-

ceel gemaald had , en dus by de zelve bekent was

,

verfchoonden zy hem van den laft der Soldaten

,

waar ^oor de Borgers door der zeiver inwoning
geplaagt werden.

JURiAAN
^
VAN STREEK hier op volgende

is geboren in 't jaar 1632. Hy verkoos tot zyn
voorwerpen allerhande foort van Stilleven ; Ge-
pluimde Helmetten, Boeken, Brieven, Speel-

tuigen en alles wat daar toebehoort; ook wel een

Doodshoofd of ietdiergeKkom hetten zinnebeeld

van de vergankelykheid des menfchen leven te doen

ftrekken. 'T welk hy met zulk een goed oor-

deel t' zamenfchikte, dat het een tegens het ander

zyn behoorlyke werking deed. Zyn licht en

bruin wifl hy wonder wel waar te nemen , en had

een ftout penceel , waar door zyn penceelwerk in

kragt tegen de natuur dorft ter monftering ko-

men. Hy heeft ook fomwyl pourtretten gefchil-

dert, die goed zyn, waarvan ik 'er verfcheiden

gezien heb inzonderheid van zyn Vrouw; hetwelk

wy door gebrek van geheugenifleopden naam van

£m. de Wit hebben gefield in 't eerfte Deel pag.

283.

Zeker , wat de Tafereelen der befpiegelingen

van 's menfchen vergankelykheid aanbelangt, zy

doen vry wat meerder nut dan de vertoonfelen van

vuile minbedryven. Deze geven alleen aanritfe-

lingen tot zonden , d'andere zyn fpiegels die elk

zyn zeker einde doet befchouwen, en aanfpoort

tot
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tot Deugt , en godvrugtig leven , op het voor-

beeld der oude Egiptenaren , welke voor gewoon-
te hadden, dac zy op de Gaftmalen vertoonden

de beeltenis van een menfchen geraamte, 'twelk

zy omdragende aan elk der aanleggende Gallen

,

den een naa den ander voorftelden , daar by zeggen-

de : Ziet en befchouwt wel wat dit is. Weefi vro-

lyk: maar weet dat gy dus worden zult» Waarom
ook Saiadyn Sultan ( Grootheer ) van Babilonie

,

en Damascus, Konmg van Egipten , ftervendein

de Stad Ascalon ten tyde van Philippus Auguftus

Konuig van Vrankryk, gelaile, dat by zyn uit-

vaart, of Lykftatie, door zyn Grootwaapendra-
ger, zyn Hemd, of Doodkleed op een Lans
gefteken, door alle de flraten der Stad zoude
worden omgedragen : en door een Herout voor
uitgaande, worden uitgeroepen: De Koning van
't geheel Oojlen is dood'^ en neemt van alle zyne

fchatten niet anders meê.

Zeker op zulke voorwerpen zou zig 't penceel

niet ten onnut afHooven. Is deze keur voor een
Konflenaar wat te eng bepaalt , zie hier een der-

de, groots en woelig genoeg om een Tafereel te

vullen, namentlyk: Dat oulinx te Konftantino-

polen (volgens het verhaal van lfidcrüs)de gewoon-
te was , dat ten tyde van de^ Kroo.nmg der

Keyzeren , een Metzeiaar voor de zelve verfcheen

vertoonende vierderhande foorten van fteenen

,

zeggende: Goede Heer
^ g^^^^fi "^^^^ ^^^^ kiezen^

welke uwe Hoogheid befi gevalt , om uw Grafficê -

daar van te bouwen.

Taq. dit zelve om de nutbaarheid ook aange-,

trokken in de Devifes Heroiques S Emblemes , de

M. Clande Paradin.

Onze
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Onze JuRiAAN . VAN Streek kwam te over-

lyden, tot Amflerdam in 'tjaar 1Ó78 op den 12

van Zomermaand. Hy liet een Zoon na HEN-
DRIK VAN STREEKgenaamt, hem tot Am-
flerdam geboren in 't jaar 1659 op den 11 van
Grasmaand : welke eeril van zyn Vader m de tee-

kenkonil onderwezen de Beeldliouwerykonfl leer-

de by Wil. vander Hoeven, waar aan hyzignog
hout. Deze heeft echter altyd een zugt tot de
Schilderkonfl gehad , als hier aan blykt : dat hy
na het overlyden van zyn Vader 't penceel (op den
raad van Melchior de Hondekoeter) aanvaarde, on-

der opzigt van Emanuel de Wït ^ dien hy tot

dien einde eenige maanden in huis nam. Gelyk
ik ook verfcheiden gezigten van Kerkjes van
hem gezien heb , die geheel den aart van fchilde-

ren naar £/?z. de Wit hebben.

Zyn Vaders beeltenis, gevolgt naar 't geen hy zelf

gefcnildert heeft, zietmcn in de Plaat K meteen
bonnet op 't hoofd onder dat van I. H. Roos.

KAREL EMANUEL BISET is geboren te

Mechelen in -'t jaar 1633. Hy m.aakte inzonder-

heid zyn werk van velerhanden Landaart in zyne
gewoone dragten onder malkander te verbeelden

in 't kleen. Om zyne fraaije vindingen en keurlyke

penceelkonfl is hy aan 't Hof van Vrankryk ge-

lokt, daar hy nog was als Bic zyn boek van
\ leven der Konflfchilders eindigde. Dees
zegt tot roem van zyn Konfl dat :

Z'^ overvloeit van geeft y en toont van veer haar

kragten
,

Digt by haar nettigheid^ die "ujaardig is te agten.

OT-
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OTTOMAR ELGER de oude, werd geboren

te Gottenburgindenjare 1633 ,den i8 van Herfft-

maand. En gelyk dog yders natuurdrift , vcrfchil-

lig van anderen , voortgedreven werd , zoo vond
hy zig geneigt tot het fchilderen van Fruit en
Bloemen, tot welken einde hy zig ook naar Ant-

werpen begaf by Daniël Zegers, om die wyze van
behandeling die hem zoo veel roem gaf, af te

zien. Ook gelukte hem dit. Want hy hier om
aan 't Hof te Berlyn gelokt wierd in den jare

1666. Zedert werd hy ook aangehaald vanFre-

derikWilhem, Grootvader van den jegenwoordi-

gen Koning van Pruiflen , ook byzonder om zya
geeftige antwoorden en kwinkflagen

,
geagt , in

wiens dienft hy ook geflorven is.

Zyn Vader die een Geneesheer was , en hem
daar toe. ook in oefFening der talen opbragt, zag

hem niet graag de tekenpen gebruiken, gelyk

ook zyn Moeder die in geenen deele wilde toe-

ftaan dat hy de Schilderkonfl leeren zoude , tot

dat zeker voorval haar het tegendeel deed befluiten.

'T gebeurde dat een vremdeling , een man die

by uitnementheid in talen bedreven was, met zyn
Vader verzogt te fpreken. De boodfchap was om
een aalmoes te verzoeken. Zyn Moeder (gelyk

de Vrouwen dog meefl nieuwsgierig zyn om alles

te weten) vraagde wat die man te zeggen had?
'T antwoord was, dat het een groot taalgeleerde

maar ar711. Waarop zy zeide : Wel ^ zyn

\r onder de letteriviyzen ook Bedelaars , laat dan onzen

Zoon de Schllderhnfi leeren.

GEKARD UILENBURG hier opvol-
gende is geboren tót Amflerdam, zonder 'dat

ik weet by wien hy de Konfl geleerd heeft

xn^ar wel is my bekent dat hy zig

T 3 toe
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tot het fchilderen van Landfchappen begaf,gelyk
'er thans nog tot Amfterdam in t huis van den Hee-
re van Kerkwyk een groote befchilderde zaal van

hem te zien is. Dog de vierken van zyn vermogen
groeiden zoo flerk niet aan dat hyeen hooge vlugt

konde nemen. Des liet hy in tyds af van deKonll
te oeffenen ; wyl hy dog daar zoo heel breed niet

by fiiond , en doelende op grooter voordeelen be-

gaf zig t'eenemaaltot den Konfthandel
,
floeg ver-

icheiden brave fcnilders en jonge borden aan , die

anderzins niet konden te regt raken , en liet hen

flukken van geagte meefters
,
yder naar zyne be-

kwaamheid na fchilderen , om de zelve met winft

uit te venten, en 'er fomwyl een onegt ftiikonder

den hoop doorfluipen. Wierd het met gemerkt,

hy liet het ook ongemerkt doorgaan.

Hy kreeg gelegentheid om een groote party van

KonAftukken , zoo Italiaanfche als andere, aan *c

Hof te Berlyn te leveren , daar de Vorft hem voor

uit 4000 gulden gefchoten had; maar deze fom
kon weinig helpen, aangezien hy zulk een groot

getal alzins , ( op voorwaarde van de zelve te beta-

len zoo haaft die gelever t waren) byeen gefchraapt

had, dat hy daar voor een fom van dertigduizent

gulden van den Vorft vorderde. Dog die handel

werd gefhremt. De Vorfl liet ter^^Ottomar EU
liger den ouden , die Hoffchilder was

,
roepen , die

zyn oordeel in hield, met zeggen: dat, zoo het

Bloemftukken geweefi hadden
,
hy daar over den

Voril ten dienfl: zyn oordeel zou gegeven hebben.

W^aar op de Vorft den Konflfchilder Fromentjou ,

die een Hillorie en Beeftefchilder was , liet ha-

len om van die (lukken te oordeelen. Deze die

voer hentrn op dc Galey (gelyk men in Italienhet

fchilderen voor de keelbeukn dus gewoon is te
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noemen) gezceten, en zelf voor Uilenburg
gef:nilderd iiad , en dus den handel dier voffchen

kende
,
doopte de zelve met den naam van kopyen

,

verzekerende den Vorft, dat hy de egtc zoude in

Holland en elders konnen aanwyzen , en bekomen,
waar door de Vorfc van de zelve afzag

,
geen bod

daar voor bood , maar beval dezelve weder weg te

voeren , en fchonk hem gemelde 4000 gulden ^

voor de koften daar opgeioopendoor't vervoeren.

Gelukkig zynze, die, (daar het in 't gemeen dus

toegaat) niecdoor een anders bril, maar uit eigen

Konftkundige oogen zien kunnen , en uit een talloos

tal de egte uit de met fchyn gerernifte, en met
logens vergulde ftukken weeten te onderken'nen.

Zulke, daar de Heer N. A. Flink mee onder ge-

teld word, konnen aan elk die hunne Konftkabi-

netten befchouwen , ftraks doen zien , dat zy goede
Keurmeefters zyn.

Dit gaf ( om voort te gaan ) een grooten krak
aan de waarde dier Konft, en bragt den bezitter in

verlegentheid , zoo dat hy genootdrukt wierd ten

ontyde, in 't jaar 1673 op den 23 van Sprokkel-

maand tot Amfterdam koopdag van de zelve te

houden.

J. V. Vondel maakte op zyn verkoopingder Ita-

liaanfche fchilderyen dit volgende gedicht.

Nog fpant de Schilderkonft de kroon by brave Heeren ^

En z-wigt voor oni;srjlant
,

nog geen grimmas
'-jan Nyt.

Zy ivil de ruime Zaal van Uilenburg Jloffeeren

Met Itaüaanfche Konjl , in dezen droeven tyd:

Schoon Mars, in harrenas gevjapm , ten bederve

Des volks , de landen zet in vuur en vlam "uyraak,

De^s tiende Konjigodin , verkoren by Minerve ,

T 4 Spreek*
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Spreekt door haar fchoone verf een Jiomme beeldt'

Jpraak.

Een yders hart verlangt naar prys in 't vrolyk loten.

De. God yjpollo komt , wl levens en vol geeji

In dees vergadering. Hy groet de Konjigenooten

En fpeelt op zyne harp in 't midden van dit feefl.

. De mijl der lajtertong verjiomt door 's kenners klaar-

heid

De logentaal verdwynt voor V helderlicht der omarbeid.

Of Fromentjou nu rnet waarheid dus tot verag-

ting vandieKonftilukken gefproken heeft; dan of

hy Uilenburg dat voordeel niet gunde, of een
ouden wrok op hem had , en hem dien dus betaald

zette, dat laat ik daar : maar uit het bovenftaan-

de vaers is duidelyk genoeg te befpeuren dat 'er

de wangunfl: de tanden in gezet had , en telFens

ook dat dt-n Dichter hem een vriend was.

Vele hebben gemeent dat hygrootefchade door
die ontydige verkooping geleeden heeft, maar de

brave Dichter J. Antonides geeft in den Toezang
van zyn Zege der Schilderkonft (by verzinning on-

der Vondels mengeldigten geplaatfl) het tegen^

deel niet duifier te kennen, als hy zeit;

In Amfterdam trotfcert de kunjl

Van ItaJjaan en Nederlander

Den opgeregten Oorlogsjlander ,

En "voint by alle kenners gunjl.

Daar Uilenburg zyn fchilderyen ,

In fpyt van alle razernyen
,

Hoe elk ons dreigt te vier en zwaard ,

Met winji vertiert , bedankt van Heeren ,

Dien 't hijt hun Zalen te Jioffeeren

Met zulk een rykdom^ lang vergaart,

Dks
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Dies hoe de krygselenden treffen ,

De Schilderkonjt mag hoofd verheffen.

Het zy daar mee zoo 't wil, zyne agting hier

door gekrenkt zynde, vertrok hy naar Engeland

en hielp by wylen voor P/Vf^rLe/}'( daar liy kennis

aan had) kleeren en Landfchappen agter zyne pour-

tretten fchilderen, en kwam met een aldaar te

fterven.

Die beminnaars van Roomfche Konfl: zyn , of

Italië hebben doorreift, en de Konft der groote

meefters gezien , weten niet alleen met verwonde-
ringe van de zelve te fpreeken , maar ook boven

menfchelyke werken te roemen , en dus elk een

groots denkbeeld daar van in te drukken. Dit

doen ook inzonderheid zulke die daar handel mee
dryven. Zoo haaft en komt 'er dan geen konft-

ftuk van Italië totons,of van elders opeen open-

bare verkooping., of fl:raks,op 't fpellen van een

groot meefters naam, ffcaat elk met verwondering

de zelve te begapen, en door vooroordeelen inge-

nomen verwonderlyke fchoonheid daar in te ont-

dekken, of ten minften zulks, zig zeiven , en an-

deren wys te maken. Dit doen zelf zulke die daar

even zoo veel af iveten ah 't Kaf van den Zondag ,

en maar alleen napraten 't geen zy van anderen hoo-

ren zeggen, een bederf dat van langzamerhand
ingekropen, onze brave Hollandfche Konfl klem-

agting aandoet.

Het vooroordeel doet dikwils meer zien als zui-

vere befpiegelinge , en geeft het zelve genoegen.

Tot beveiliging van dit gezeide dient dit eene ftaal.

Izak de Moiicheron uit Itaiien gekomen had onder
een- menigte van Modellen ook mee gebragt

eea doek dien hy zelf befchildert had naar een

T 5 ftuk

t
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fluk van Pouzyn. De Pollmecfter van Zwol beluH
of hy niet iets mee gebragt hadde dat zyn zinlyk-

heid genoegen konde gs.ven,ging hem bezoeken. >

Straks viel zyn oog op dit fluk , en hy kogt het
zonder te vragen door wien het befchildert was

,

voor een der. befte flukken van Pouzyn^ en hield

het ook daar voor , fchoon het egte ftuk hier te

]and kwam en daar nevens gefteld wierd , en Mou-
cheron gevraagt hoe het daarmee gelegen waSjZig
daar ontrent openhartig verklaarde.

Wy fpreken den roem niet tegen die de egte

Italiaan fche Konft verdient : nog moet my nie-

mant verdenken , om myn vryborflig fchryven ,

even als of ik met een vooroordeel tegen büiten-

landfche Kond was ingenomen
; geheel niet : ik be-

min de grootfche gedagten en ftoute behandelin-

ge, ja kan met zoo veel vermaak de zelve be-

fchouwen , dat ik my zelf hyna vergeet: maar ik

kan niet dulden datmen nabootfels , en prullenden

menfchen voor egte Konft in de vuifl flopt , en dan

nog wil dat elk zig over de fchoonheid dier Konft
verwondere.

Zyn 'er daar de beelden zoodanigin 't bruin zyn

weg gedompelt datmen niet ziet waar de zelve be-

ginnen of eindigen , men geeft het den naam van
een ongemeene behandeling. Zyn *er daar de beel-

den op den voorgrond als in helderen zonnefchyn

gedaagt door het agterwerk (dat een donkeren

nagt verbeeld) fterk affteken, menpryfthetkrag-

tig fchilderen.

Zyn 'er daar de beelden misvormt, en wanftal-

lig zyn , men ziet die misOagen over 't hoofd , en

pryft het geen 'er fraai in is. Dit is eenpryfTely-

ke wyze van doen om niet voor eenfpm geagt te

worden; maar als men dan ook inde zelve pryft.
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't geen men in de Nederlandfche fchilderyen ver-

agc y en uitvift , daL is ook zeker niet wel te ver-

dragen.

Daar is geen goud zonderfchuim zeit de fpreuk,

nog ook geen fchikkry zoo Jlegt , of daar is ivat in dat

men roemen kan. Du zyn de twee hantvatfels die

de Konft heeft, en 't fcheelt heel veel by welk
men de zelve aangrypt.

Gelukkig was de Konft in 't algemeen^ en de
levende Kon (Ifchilders in'c byzondtr, indien hun-

ne werken door onzydige oogen befchout, en

zonder agt te geven op namen, volgens hunne
waarde wierden geoordeelt; dan zouden vele hec

hoold nog boven fteken , cie nu in de veragting

begraven
,
getn vrugt van hunnen arbeyd pluk-

ken. Ongelukkige, die onder de verdrukking

zugien , en in al hun levenstyj geen Mecenaljen

aantreffen , die hen in fpyt der wangunft opbeu-

ren.

In de ftukken der uitlanders , en de Konftwer-
ken der overledenen, worden de gebreken eerder

over 't hoofd gezien, dan in die der levendigen.

Dezer werk diende wel volmaakt te wezen , zal 't

voor gangbaar doorgaan; om dat het door bedil-

zugtigen naau gezift
,
getoetft, enter monflering

gebragt word.

Zyn 'er onder die in de bruinte wat twyffelag-

tig zyn , men zeit llra}^s, 't is om de misflagen

te bedekken.

Gebeurt het dat fommige hunne werken voor

aan fherk en agter bruin maken, ftraks hoort men
zeggen: dat de natuurlyke helderheid daar in niet

is waargenomen , en dat het geen Kond is , wit

tegen fwart te doen affteeken. En zoo 'er gebre-

ken of fouten in zyn^ de zelve worden luider als
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de Hanekreet , die Petrus zyn misdryf indagtig

maakte, uitgekraait.

Gelyk de eene fchakel uit de ander volgt , zoo
vloeit de eene redenvoering uit de andere , en dus

zyn wy wat ter zyden ons doel geweken , welk
was om eyndelyk door een flaal oftwee aan te wy-
zen , hoe onzeker het is dat al die Hukken , die men
voor Italiaanfche Konft aanpryü:, egt zouden we-
zen : of voor de befte foort van der berugtfte mee-
fters Konftwerken moeten aangezien worden.

'T is bekent dat de voornaamfte Konftftukken,

waar door de Italianen zoo veel roem in de wae-
reld hebben behaald , voor Kerken

,
Kloofters, en

Paleyzen , der magtigfte geflagten van Italien ge-

fchildert, in vafte handen zyn
;
gevolglyk dat het

voor het meerder gedeelte uitfchot is , daar in an-

dere landen Koophandel mcê gedreven word. Ik

betwift niet dat *er nu en dan wel een puik Konft-

ftuk of Hukken , aldaar opgekogt , ter fluik ver-

voert, hier te land komen, waar meê de ware
Konflkenners in hunne Konftkabinetten pronken

:

maar dat die zoo gereed, en in zulken getal te be-

komen zyn dat men 'er heele verkoopingen van kan
opregten, als gefchiet, geeft genoegzaam agter-

dogt dat 'er bedrog onder fpeelt. Overzulkskomt
het my ook belachelyk voor wanneer de Catalogen

Hompen met de naam van Rafael d' Urbyn , even

of die Hukken zoo makkelyk te bekomen waren
als een BoerekermisHuk "^slyi Droog/loot , ofBloem-
ftukken van Bartholomeus JJtyn.

Daar en boven is bekent dat 'er te Rome een

verbod is tegen het uitvoeren der befte of ver-

maardfte Konftftukken
; gelyk ook opzigters

tot dien einde gefteld zyn , die regt hebben om
de zelve aan te houden voor . die waarde als de zel-

ve

J
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ve worden aangegeven : of dien prys waar voor

dezelve opgekogt zyn : en dat niet alleen in op-

zigt van Schilderyen maar ook van ceekeningen.

Een bevvys van myn gezegde is met den

Konftfchilder Kloojlerman voorgevallen in

het jaar 1700. Deze had te Rome een groot

getal teekeningen opgekogt van de eerfte Meef-

ters voor ettelyke honderd Schudy. Maar zy werden

door laft van Paus Clemens den elfden aangehouden:

en een gedeelte daar van op de kamer der Academie ,

en deVaticaanfe Zalen van T^ö/yz^/ befchildert ten

dienfl der KonftoefFening opgehangen.

Wat Rafael aanbelangt, demeeftezyner konft-

werken in Fresko gefchildert , en die , welke by
op doek of paneelen met Olyverf gefchilderC

heeft, zyn wel in zulke vafle handen dat 'er geen

uitbreken aan is ; want die 'er bezitters van zyn
hebben zoo veel agting voor de zelve , dat ver-

fcheiden van Rafaels konllwerken met een yzer

flaketfel afgefchut zyn
,
op dat de zelve door on-

voorzigtigheid niet gefchonden zouden worden. Zo
dat de zelve als heiligdom gefchat of geagt zyn.

Zelf is 'er binnen Rome, behalve zyn groote

werken in 't Vaticaan , en het hoog altaarftuk in

St. Pieter op den Berg
,
weinig van hem te zien

,

als een kleen flukje in de ilaapkamer van den Paus

in 't Vaticaan , waar aan nog getwyfelt word of

het wel egt is, en of het niet door JulioRoinano

naar het groote ftuk van i^^/^^i in St. Pieter (dewyl

het van gelyken inhoud is) nagebootftisini^^/a^/i"

leven, en hy zelf daar de laatfte hand aan geleent

heeft, Dergelyke agterdogt heeftmen ook van de

Hukken, welke de Kardinaal Barbarini heeft, en die

van hem voor egte van Rafael worden gehouden.

En zoo is het met die men in andere Paleyzen vind.

Nu
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Nli refl 'er nog te zeggen dat voor het ge*

melde fhuk op den Berg , driemaal honderd dui-

zenc guldens geboden is , zoo het de Capucynen
wilden afftaan , en dat voor het berugte Huk , de
Heilige Familie^ (thans nog in 't Kabniet des

Konings van Vrankryk) aan Rafael zelf door

Fran^ois den eerden 5000 Ryksdaalders ofde waar-

de daar van betaalt is. Als mede de St. JanBab-
tifl 5 't geen den Keurvorft van de Palts rot een hoo-

gen prys is aangcrekent. Waar uit de Lezer dan

ligt beiluiten kan dat myn agterdenken gegront

is, en gevolgelyk hy zig door geen wysmakery
moet laten bedriegen.

'lot meerder bekragtiging van 't geen ik

boven verhaald heb van 't geen Kloojlerman we-
dervoer , is my ook voor waarlieid verhaald : dat

het vermaarde Konïikdbmttv^n KareiMurat voor

een groote fom gelds van een Engels Lordgtkogt

dog verboden wierd uit Rome te vervoeren. Zelf

word den bezitters der Konltiverken van de belle

Meeflers, of die voor d'eerite in Konft gehouden
worden , niet toegelaten dezelve te verkoopen om
vervoert te worden. Dit gebeurde den Prins Ode^

Jchalki. Dezen was by erve een derde deel van

de Kabinetmeubelen en fchilderyen van Koningin

Kriftina te beurt gevallen. Ang. Ihwejien toen

te Rome zynde kreeg orde om de zelve te koo-

pen,enzoumet den Prins den koop ook wel eens

geworden zyn. Dog de zelve mogten niet

vloten. 'T gebeurt egter wel dat 'er een enkel

ftuk van de beruchtfte Meefhers , 't geen elders ver-

borgen hangt fteelswyze uitgevoert word, maar

dan word het ook ( als het fpreekwoord zeit ) zoo

ivel gezouten , dat bet de Kooper wel altyd kan bewa-

ren, Gevolgelyk zou het dwaasheid wezen te Ro-
me
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me (daar de braave Konfl in grooter waarde is dan
hier te Land) Kon ft te koopen , om elders uit te

venten.

Onder die welke in hun jeugt den Leertydyverig

en naarftig waargenomen hebben , word ook ge-

teld de konftigepourtretfchilder JAN DE BAAN,
geboren tot Haarlem op den 20 van Sprokkel-

maand 1633.

Zyn Vader was een koopman in Linnen en

Vlas: dog deze, en zyn Vrouw werden door

de doodzeis afgemaait , als hy pas drie jaren oud
was. Van welken tyd af zyn Oom Piemans Hop-
man en Veertiger tot Emden ( die ook de Schil-

derkonft oeffende, op de wyze van ^an Breugel

gebynaamt den Fluweelen ) , hem in zyn huis nam ^

en onderwees in de beginfelen der Konft. Hy
maakte ook veel werk van hem, aangezien hy
vernuftig was, en zyn handen tot alles wift te

zetten , zelfs des Winters avonds tot naayen en
breyen , en andere Vrouwelyke bezigheden , daar

zyn Moey groot behagen in had , en hem tot haar

gezelfchap ook liet voor haar lezen in de Boeken
van Amadis van Gaulen. Dog hy had altyd meer
zugt tot het leven der Schilders te lezen door
Kar. van Mander befchreven, waar toe zy hem
nooit behoefde aan te manen.

In 't jaar 1645 kwam deze Oom te fterven en
werd DE Baan het jaar daar aan volgende, zynde
toen 13 jaren oud, tot Amfterdam befteld om de
Konft onder opzigt van den Konftfchilder Bakkér

voort te leeren ,daar hy de gantfche dagen , en voort

de halve nachten aan zyn huis met vlyt de Konft
oeffende, zoo dat zyn opzichtfter, daar hy by
woonde , dikwerf daar over gromde.

De-
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De nootwendigheid van zyn tyd vroeg en Iaat

in agt te nemen fcheen geen wichtige reden by
haar te wezen, om hem zulks niette beletten, ot'

tegen te fpreeken. Dus zogt hy zyn oogmerk
door lift te bereiken. Wat deed hy? Hyftapel-

de tafel en ftoelen op malkander, en maak-
te zig een ftelling in den Schoorfteen van

zyn vertrek , op dat men het licht niet zoude
ontwaar worden , wanneer men hem kwam be-

fpieden, en zat daar dikwils zoo laijg , en zoo laat

in den nagt te teekenen , dat hy door de kouw
welke door den Schoorfteen kwam

,
zyn Teeken-

pen door verkleumtheid niet langer kon voeren.

( y^/ wat men willig doet , zeit de fpreuk , is geen

lajt ) en dus genootzaakt werd om na zyn bed te

gaan.

Door dezen yver nam hy zoodanig in 't fchilde-

ren en teekenen toe, dat zyn meedeleerlingen

hem daar om nydig wierden , en hem allen fmaat

en hindernis aan deden , befmeerende fomwyl zyn

fchilderwerk en gereedfchappen met drek en vui-

hgheid , 't welk hy alles opkropte , zonder daar

over aan zyn Leermeefter klagtig te vallen , tot

dat die eens onverwagt in zyn fchilder vertrek

kwam, en hem krytende vond, 't welk hy wel

zogt te verbergen , maar gevergt ,
zyn noot

klaagde. Bakker dit ongelyk met willende dulden

,

nam die kwaadaardige knapen hevig deur , en be-

ftrafte hen niet weinig, zeggende onder andere,

dat zy nydige heeften waren , en geen van hun al-

le zoo veer in de Konft komen zoude, als die

jonge borft reeds was. Bern. Vaillant de Crioneer-

der was een van die knapen. Bakker nam het

^en fprak hem een hart in 't lyf zeggende : Gy zyt

Rukv Ezel, bragt het in zyn Kamer

reeds
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reeds een mee[Ier in de Kcmjt , en niemant zal u dat

(*t was een vrouwe Horftbeejcl) "cerbeteren, Hy hield

het te zyner gedagtenis, en vertoonde het tot een

wonder aan alle Konftkenners , die hem kwamen
bezoeken, die het zelve, vlcezig, rond, enkrag-

tig gefchildert
,
prezen.

Na dien tyd nam Bakker hem mee als hy by
gezelfchap ging, en verzuimde niet zyn Konfi:,

daar 't pas gaf, te pryzen., om hem bekent te ma-
ken , tot dat hy met zyn i8 jaar zyn onderwyzer

pligtig bedankte, om proef te nemen wat hy uic

zig zeif zou konnen verrigten.

Nu moefthy zig een wyze van fchilderen voor-

ftellen die pryHelyk was om zig daar aan te hou-

den. De penceelkonfl van Ant. van Dyk was in

groote agting, en die van Rembrant vond ook
veel aanhangers. Op dezen tweefprong flondhy
lang te dutten , niet wetende wat weg beft in te

flaan, dog verkoos de handeling van den eer-

flen als van een duurzamer aart , tot zyn voor-

werp.

In den jare werd hy door een Konfllievend

Heer van Amfterdam naar den Haag gelokt, die

hem eens plots op den kruiwagen van zyn geluk

beurde ; want hy daar van eerften af zoo veel te

doen kreeg onder luiden van den eerden rang als

hy af konde maken. Onder deze waren de Graaf

van Hoorn, de Prins van Tarente, en anderen,

waar door de roem van zyn Konft zig verfprei-

de tot het nabuurig Engeland ; zulks dat Koning
Karei hem niet alleen liet ontbieden, maar ook
door den Lord Killegrey met het Konings Zeejagt

afhalen, om zyn en de Koningins pourtret te

fchilderen. By welke gelegentheid hy ook ver-

fcheiden anderen aan 't Hoffchüderdej waardoor

ILDeel. V Pr>.
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Pieter Lely niet weinig öoesfpon ,als het fpreek-

woord zeit, en bly was als hy hem van agceren

zag vandaar vertrekken naar 'sGravenhage, daar

hy welkom was, en ftraks gelegentheid vond om
de Beeltenis des Hertogs van Cel , nevens eenige

fchoone Hofdames, te fchilderen, daar hy acht

dagen over bezig was, en voor zyn Konfl met
duizend Ongerlche Ducaten befchonken werd.

Ter zeiver tyd fchilderde hy ook hetpourtret van

den Groot Hertog van Toskanen , befchonk ook
den Hertog met zyn eigen afbeeldzel , daar de

Hertog hem loo Ducaten voor vereerde , welk
bordbeeld nu nog in de Vorflelyke Konftgale-

ry, onder de Beelteniflen der deftigde Konitfchil-

ders te zien is. Ook fchilderde hy ter zeiver tyd

de af beeldzels der Heeren Joan , en Kornelis de

Wit, en den Ruwaart in 't byzonder nog eens

levensgroot ten voeten uit in een groot ftuk , heb-

bende ten zetel een opgeflapelden hoop Oorlogs-

gereedfchappen , en ruftende met zyn eenen arm
op den tromp van een zwaar gefchut. In; de bo-

venlucht van 't fluk zagmen eenige vliegende

Kindjes die zyn heldenhoofd laurierden. Nevens
de zelve de fnel gewiekte Faam bazuinendezynen

lof, en nevens hem ter linker zyde een Vrou-
wenbeeld en eenige Kindertjes, llortende etn

overvloetshoorn aan zyne voeten uit. Aan den
anderen kantin 't verfchiet v-ertoonde zig de ver-

overing van Chattam , en de Rivier , nefFens het

verbranden der Schepen , en Zeekafleelen. Andere
Schepen zag men daar de Hoilandfche vlag op af-

wimpelde. Dit ftuk konftig en kragtig gefchil-

dert, werd geplaatü: op het Raadhuis te Dor-

drecht, tot gedenkteeken van die Heldendaat.

Maar dit ftak den Engelanders te byfter in 't oog

,

waar-



Schilders en Schilderessex>t. 307
waarom dit ook daar na onder de Redenen van
Oorlog ( onder voorgeven dat de Kroon van En-
geland fmaatheid aangedaan was met de zelve on-
der den voet van den verwinnaar te plaatfen ) als

een grieve geplaatflwerd. Men zeit ook dat het

in den beginne dus wel gefchildert was , maar op het

eerfle gezigt van een Heer weder uitgevaagc

wierdo Dog D. Vincentius, die met zyn Doch-
ter getroLiwt is , verklaartmy in een Briefgefchre-

ven den 2 van Sprokkelmaand 1717, dat zulks

nooit gefchiet is, en hy ook zulks aan 't flukniet

heeft konn^n ontdekken , 't zy aan den voet , of
in de Cornu Copiae , die van eerflen af wel met
beelteniiTen van Rykdom , maar niets met 't geen
naar Kroon ofScepter zweemde, bemaalt was , en by
gevolge dit maar een uitflrooizel , en gezogte re-

den tot Oorlog is geweeft. My kwam dit volgende
vaers

, zinfpelende op het bovengemelde Konllftuk

in de hand , en heb het niet onvoeglyk gedagt hier

te plaatfen.

Dus komt de Konft de Wit te maaien

,

En 't Brittenland rontom in Zee ,

De Theems en Chattams kromme ree.

Zoo breektmen ketenen en paaien.

Hier raakt de Britfe Vloot in brand
,

En 't geen de vlam ontvlucht aanfirant.

Nog een ander.

Dit is het -waare beeld van Deugt en Dapper-

heid
,

Den Borgerheer
^

op mens verjiand, en goed be*

leid

V 2 De



3o8 SCHOUBURGH DER
De * Stad , en Staat hun nift , en welvaart konnen

vejten.

De Faam verbreit zyn lofy van *tOoften tot het Wef-
ten:

En tuigt hoe Londen fchrikt , en hoe dat Chattam

beeft ,

Door't jiaal, en 't vuur benart , dat ons den Vrede

geeft.

Nog een.

Die onder deze Faam, zoo blank in 't harnas zit y

Is eeuwig Dordregs roem , de Borgerheef de Wit.

Hoe onvafl de Staat der Grooten is, en hoe

licht veranderlyk de begrippen van 't gemeene
volk , daar van zyn menigte van voorbeelden die

zulks beveiligen.

Die op 't geluk van 't los geval

Vertrouwen zet , in V Waerelds daï;

Steunt opeen Rietflok.

Want 's JVaerelds goed is enkel wind.

Dit begrip is niet nieuw, de ouden hebben al

gezeit : Daar is geen zekerheid in de menfchelyh

zaken; alles is een geduurige verandering onder-

worpen, Titus Vespafianus op een gaftmaal ge-

noo-

Dordrecht] De Raad dezer Stad op de voorflellinge var

den Heere Hugo Repelaar
,
Borgermeefter van 'sHeeren we-

gen , keurde eenftemmig goed , van dat Heldhaftig bedryl

een Konlrtafereel te laten fchilderen , om tot eeuwige ge-

dagtenis op de groote zaal van het Raadhuis op te hangen
j

tot welke b^^ftellinge Gecornmitteert werden , gemelde Heei

Hugo Repelaar neffens de Heeren Roeland de Carpentier,

Samuel Trip, en Gerard Brandwyk . op den 30 van Hooi-

maand 1667.
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noodigt zynde , daar men vrolyk was

, ontflipte

een zware zugt. Zyn vrienden hem vragende naar

de Rede van zyn zugten
,
gaf hy tot antwoord

:

Ik kan my daar niet van onthouden , als ik gedenk

dat myn eer , en grootheid hangt aan het believen

van het wankelbaar geval: dat myn Staten zyn als

in de magt van twee Scheitsmannen , en myn Ic'

ven als in die der huurlingen. Dit is ( om geen bree-

der omtrek te maken )
gebleken aan den Ruwaart

,

waar van wy de fchets zyner verheffing hebben
befchreven. Deze die daad te Chattam op den
21 , 22 en 23 van Hooimaand 1667 verrigt heb-

bende werd daar voor met een goude kop van
den Staat befchonken , en hy van elk toege-

j nicht. Naderhand van de Haagfche Borgers , door

Eygenbaat opgeftookt , is hy nevens zyn Broeder

vermoort , en door het verwoede graauw deerlyk

mishandelt op den 20 van Oogftmaand 1672. ja

de verbittertheid was zoo groot tegen deze Hee-
ren dat zy zelfs hunne beelteniiïen trachten tever-

fcheuren. Tot verfcheiden malen rotte de ver-

gramde gemeente voor het huis van onzen Schil-

der
,
dreygende des zelfs huis om veer te halen

indien hy haar de beelteniflen van de Heeren Jan
en Kornelis de Wit niet over gaf ; want dit was
door een Leerlin g van hem ( die zig mee onder dien

hoop mengde ) verkraait: zoo dat de Baan, om zig

voor ongemak, en zyn huis voor fchade te hoe-

den, zyn deur moeft open zetten ( die fchilderyen

eerfl zeker zynde geborgen) en getroofl; aan zien dat

zy zyn gantfche huis, van onder tot boven, en
kaften en kiften doorzochten.

Dit driftvuur tot Beeldefchennis floeg voort tot

Dordrecht , daar het graau dit pronkftuk van 's mans
Konftgeplaatft op 't Raadhuis (daar wy even van

V 3 ge-
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gemeld hebben) van een reet, en aan flarden

fcheurde, zoodanig dat ik naderhand (wanneer
Romein de Ilooge 't zelve in plaat zoude bren-

gen) werk had, om uit vele (lukken en brokken

,

(den beeldefchenners in dien tydontfutfeltof voor

weinig geld afgekogt) by een verzamelt, een

fchets van den famenhang van dit fluk op te

maken. Want in dien tyd was het eerfte model
van dit fluk nog in een onbekende hoek ver-

duiflert , 't geen thans te Dordrecht by den Konft-

lievenden Heere Pompe , Heer van den Ooilendam
in een kas aan den wand te pronk hangt, en nu wei

(die ftormbuy over gewaait) ter eeuwiger gedag-

tenifle in dat Stamhuis zal bewaart worden. 'T
is ook by de Dochter van den Ruwaart ,

getrouwt

geweeft aan den Heer Simon Müis van Holy,
Raad der Stad Dordrecht.

Nog een opmerkelyk voorval is onzen de Baan
ontmoet in het voorgemelde troubeJjaar , wanneer

de Franfe Haan met wyde fchreden was genadert

tot voor den Hollandfchen Leeuwentuin , hetgeen

ons lufl aan te merken.
Wanneer de Koning van Vrankryk raen zyn

Krygsmacht tot Utrecht was gekomen, kwam
*er een Brief aan onzen de Baan geteekent door

den Herrog van Luxenburg, toen Gouverneur

van Utrecht, ben effens een vrye pas, geteekent

door den Kommandeur Stoupa, ten einde hy op

Sevft buiten Utrecht wilde komen om des Ko-

nings Beeltenis te malen, met belofte vaneen gro-

te famme gelds daar voor te zullen genieten , dat

hem in den Haag betaald zoude worden ; waar

voor twee Heeren borg bleven , als mede dat hy
buiten eenig gevaar weder te rug zou geleid wor-

den. De Baan vond zig hier door wel ver-

eert 3
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eert, maar konde in opzigt van dien tyd, hier

toe niet belluitcn
,
overwegende het gevaar , van

by 'c gemeen , kwaad agterdenken te zullen ge-

ven. Zyn Vrouw ried het hem ook fterk af, en
niet zonder rede : want het konde hem gegaan heb-

ben , als de fabel meld van den Vos en den Ezel.

Deze ging naar 't Hofvan den Leeuw , daar hem de

Vos tegen kwam , dien hy vraagde waar hy zoo

fchigtigna toe liep? ^ujeet gy niet (zeide de Vos)
dat de Koning der Dieren een gebod heeft laten uit-

gaan , waar by alle gehoornde dieren zyn Hof (op

iyfflraffe) ontzeit word? wel Vosneef (zei de E-
zel) gy hebt immers geen Hoornen, maar ooren.

Dat "uoaar , zeide de Vos : maar als hy nu eens

zeide dat myii ooren Horens "waren , dan waar ik

'er immers mee gebruid'?

De bevinding had hem in dien tyd doen zien

dat een kwade naam , of kwaad vermoeden alleen

genoeg was om een man van kant te helpen ; des

ging hy te rade met verftandige luiden , onder an-

dere met den Vorft van Waldeck , die hem wel
verzekerde van goed onthaal , en betaling, maar
gaf hem in bedenken , 't geen hier boven gemeld
is , van hier door in kwaad vermoeden te zullen

vallen by 't onbezonnen graau , in aanmerking van
dien tyd. Te meer wyl hy Hopman van de Bor-

gery in zyn wyk was. Hy liet dan den Hertog
van Luxenburg bedanken, en bleef t'huis. Egter

is hy naderhand by den Koning van Vrankryk in

gedagtenis gebleven, als de voornaamfte pour-

tretfchilder in Nederland; jade Koning heeft na-

derhand gewilt dat zyn AmbafTadeur d' j^vauxy die

order had om Konfl voor hem te koopen, zig

van zynen raad, en oordeel zoude bedienen.

Hy heeft ook veel eer en voordeel genoten van

V 4 den
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den Keurvorfl van Brandenburg Frederik Wil-
helm, wiens beeltenis hy verfcheiden malen heeft

gefchilderc, als ook vele Vorllelyke Perfoonen.

Eyndelyk heeft gemelde Keurvorfl by een ver-

zegelde A6te geteekent den 23 van Hooymaand
1676, hem verkozen tot zyn Opperhoffchilder en

Sur'intendant van zyn Konfl, en Konflacademie

,

en toe geleid een jaar geld van zes duizent guldens.

Dog zyn Vrouw, zedig en borgerlyk van aard,

had geen geniegtheid om te Berlyn aan 'c Hof te

wonen ; zulks hy zyn Keurvorflelyke Doorluch-

tigheid moeft bedanken , die dan verzogt een van

zyn befte Leerlingen , waar toe hy uitkeurde Jan
van Sweel welke veer in de Konft gevorderd was

,

en de handeling van zyn Oom na by kwam. De-
ze ging daar heen , en kreeg jaarlyks twee dui-

zent gulden y de vrye tafel , en een eygen paert op
ftal.

Vier of vyf malen heeft hy den Prins van Oran-
je (naderhand Koning van Engeland ) op verfchey-

den tyden, ook met zyn Princes, als ook den
Hertog van Jork (als hyhier te land was) gefchil-

dert, neiFenseen groot getal van minder Heeren

,

en Borgerlyke Perfoonen te lang om te verhalen.

Waar onder het pourtret van myn Schoonvader

Jakob Sasbout Souburg, Operateur y mee op de
jyfl komt.

Onder zyn grooter penceelwerken , waar in hy
inzonderheid zyn Konft getoont heeft , word ge-

telt , het ftuk van de Regenten van 't Tugthuis

t' Amflerdam. Tot Leyden op de Lakenhal de vier

Staalmeeflers in een fluk, gejaarmerkt 1675. op
den nieuwen Doele in den Haag , de Borgermee-
fters

,
Schepenen

,
Geheimfchryver enz. waar voor

hy duizent Ducatons heeft gehad. Nog tot Hoorn
twee
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twee groote flukken , in 't eene waar in de Heeren
Bewinthebbers vande Oollindifche Maatfchappy,

en in 't ander de Hopman, nefFens de mindere

beflierders der Borgery gefchilderc flaan. Maar
't geen waar aan hy zonderling zyn Konü getoont

heeft , is de Beekenis van Prins Mauriis van Xas-
fou Ziegen, de welke zelf behagen nam zoo

]ang, en zoo dik wils te zitten als hy *t begeerde,

die zig daar ook van bediende, en het ten uiter-

flen naar de Konffc uitgevoert heeft tot groot ge-

noegen van den Vonl: en alleKonflkenners. Dik-
wijs heeft hy te Kleef, en elders den VorfL toe

gezelfchap geweeft, welke veel v,^erks van hem
maakte. Ook maakte de Vorfl dit bovengemel-
de konflig gefchilderde pourtretvoor zyn overly-

den weder aan hem , die het om die waardige g*e-

dagtenis , door 't dagelyks zien , te vernieuwen

,

als ook om dat dit het proeffluk van zyw penceel-

konfl was, 't zelve zoo lang hy leefde (hoe dik-

wils daar om aan gezogt) niet wilde verkoopen,
en ook aan zyne Kinderen (op zyn ziekbed leg-

gende) met nadruk belafte 't zelve niet te verkoo-
pen, dan alleen aan 't Hof van Brandenburg, ge-

lyk dit ftukdan ook eerfb in den jare 1702 (wan-
neer de Koning van PruilTen in den Haag was , de
Baan dat zelve jaar geftorven zynde ) door zyn
Dochter aan den Koning werd geprefenteert, 'en

verkogt voor vier hondert Ryksdaelders.

Hy heeft in zyn tyd door de KonftoefFening

veel geld gewonnen , maar heeft ookrykelyk daar

van geleeft en al die h'rm kwamen bezoeken wa-
ren hem welkom. Een niewxen Hoed, (dit was
zyn fpreuk) en een Oxhoofd a*}'» op een jaar meer^
daar maak ik veel goede vrienden mee. Hy kreeft

'er ook ^Tienden door , maar wel meeft panlikkers"^

V 5 of
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oftafelbezems , waar onder was de landfchapfchil-

der B, Jppelman , die weeken lang gewoon was
op vreemde bodems te 'oorlogen.

Men leeft by Livius , hoe Menenius Jgrippa

van den Roomfchen Raad tot de afgevallen Bor-
gers gezonden , om hen tot wederkeeren te be-

wegen, deze Fabel, ofgelykenis voorftelde : Z)^t

de leden des menfchen lichaams op een tyd met mal-

kander in twijt raakten , en klaagden over de maag.

Hqf de voeten 'f geheele lichaam droegen. Hoe de

handen arbeyden, en Jlreden, Hoe het hoofd ahyd
met bedenkingen en overleggingen bezig ivas , en dat

al mit zy daar mee isoonnen of verkregen , altemaal

door de maag verteert "üjierd, dieniet arbeyde. Maar
v/y mogen welzeggen (zinfpelende op defchuim-

loopers waar van wy even melden ) dat onze d e

Baan veel magen had , die 't geen hy door zyn
vernuft en handen gewonnen hadde

,
hielpen ver-

teeren. Hier by had hy zes Kinderen en nog drie

van zyn Zufter , en vyf van zyn Vrouws Zufter

,

zoo in als buitenshuis tot zyn laft, die niet als de

Steur , van den wind konden leven ; dat hy aan

zyn kas in later tyd beft gewaar wierd ; want zyn
geiukftar was al een

i
ge jaren voor zyn fterven

onder gegaan.

Zyn Zoon JAKOBUS de BAAN oefFende mee
de Schilderkonft, dog zyn levenslamp werd door

de dood op zyn 27 jaar gedompt, daar zyn Vader
grooten rouw over droeg, in die twee jaren die

hy na hem leefde. Wy zullen aan hem op zyn

geboortejaar gedenken.

Nu heb ik nog een opmerkelyk en zeltfaam

geval te verhalen , \ geen onzen Konftenaar ont-

moet is. Laat het u niet verdrieten Lezer zoo het

wat
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wat lang valt. Waren 't beuzelingen ik zou my
fchamen u dien lafh aan te doen.

Alle dingen { zeit het fpreekwoord) hebben twee

handvatzeis.

Dit ziet op de tweederhande of verfchiilige op-

vattingen , waar door de voorkomende zaken op
het gemoct der menfciien verfchilJige aandoenin-

gen Ichynen te bewerken.

Schynen te bewerken ( zeg ik ) om dat alle voor-

komingen eenvoudig- enkel beipiegelend zyn , en

de werkingen , die t zei ve veroorzaaken , van de ge-

ftalte des genioets afhangen , en de meerder , of

minder aandoeningen, ten kwade of ten goede,
van de goede of kwade geaartheid haar oorzaak

hebben.

De gaven der Kond zyn ongelyk gedeelt, en
de eene fteekt in iioogte uit boven de andere ais

een Ceder by het lage kruid. De hoogfte zyn de
kagfle

( op de Schilderkonil coegepafl: ) als het doe],

waar naar elk mikt met den pyl van zyn gewiekt ver-

nuft, en zal die, welke zig 'tyverigftdaarin oef-

fent , 't wit digtd by befchieten. Dit veroorzaakt

inde genen diem't treffen te kort fchieten (zoo
de zelve een edelmoedigen geeft bezitten) naayver

en voelen zig gefpoort om indieoelFeningnietop

te houden. Dus moeten de Konftoeffenaars zig

ook onderling gedragen. Maar zoo haafl 'er in dit

opzigt afgunfh ryft, is 't een bewys van 't kwaat
gemoet, het welk in anderen benyd, 't geen het

behoorde te pryzen.

Dit ontdekt zigmeeftin laf hartigen, en die een

lagen geeft bezitten , die liever aflaten van zig

voort te oeffenen ; om hun werk te maken van
het doen der bovenftrevers te verguyzen , en hun
roem met fcheef gezigt te begluuren.

'T
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'T lufl ons door loflyke voorbeelden aan te wy-

zen hoe de Konflfchilders zig onderling onder
malkander behoorden te gedragen , om de Konfl:

aan te kweken , te bouwen , en haar agting op te

beuren. Waar na wy de kwade gevolgen die uit

afgunfl fpruiten ,
(wanneer men die drift den toom

los geeft ) met een zwarte kool ( ten fpiegel ) zul-

len affchetzen.

De drie Gratiën door Rafael van ïJrZ^jw gefchil-

dert te Rome in 't Paleis Fetit , of kleen Gegy ge-

naamt zyn berugt voor een van zyne befte wer-

ken , en vercieren het voorportaal van gemelde
Gegy , of Chifi. Nu verfpreyde het gerugt dat de
Galathe, die hy in een der zaaien fchilderde

,
nog

ongelyk fchooner en konftiger zoude wezen.

Michiel Angelo beiufl om het fbuk te zien wyl het

nog onderhanden was
,
dog geen gelegentheid daar

toe hebbende, zoo om dat niemant toegang daar

toegelaten wierd, als om dat zy geen goede vrien-

den waren, bedagt hier toe een lift; hy ver-

kleede zig in boeregewaat , en waarde om de deur

,

tot hy gelegentheid vond van een huisdienaar die

de deur opende aan te treffen, dien hy dan op een

boerfche wyze dus aanfprak : Ik heb gehoon dat

Rafael in een der zalen van dit Paleis een Zeegodin

fchildert , ik heb zulks nooit gezien , en over zulks

verzoek ik dat eens te 7nogen zien , daar by voegen-

de : Dan kan ik thuis komende aan myn Kinderen

vertellen dat ik wat vreenits gezien heb. De Die-

naar wees hem af, dog door lang aanhouden , en

hem wat in de vuift te floppen , werd hy in ge-

laten , en de zaal aan gewezen. Michiel Angelo

zig alleen in de zaal bevmdende (want hy had dit

waar genomen op dien tyd als Rafael met zyn

Leerlingen , die mee aan die zaal fchilderden , mid-
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'dagmaalde) en alles befnufFelt hebbende , vind een
houdskool, klimt op een ftoel of bank, en tee-

kent daar meê, in een ronde Nis boven de deur

een menfchen hoofd eens zoo groot als 't leven

agter over in de verkorting te zien , en gaat uit de
kamer flil zyn weg*

Rafael gefpyft hebbende , en in de zaal geko-

meti om weer aan 't werk te gaan ,
krygt dit in 't

oog , en vraagt aan elk wie 'er in zyn afwezen

in het vertrek geweefl was. De deurbewaarder

zeide niemant , dan alleen een Boer, en dat die

daar zoo lang om aangehouden had dat hyhemin
liet, maar vorders niet wifl wie hy was. Dan zal

ik het u wel zeggen ( zeide Rafael ) wie die Boer ge-

weeji is, 'T is Michlel Jngelo geweeji ; wam nie-

mant anders kan zulks doen, als gy hier ziet ^ en

wees op het geteekende opziende Hoofd , en maakte
voorts den Heer van 't huis bekent wat 'er ge-

beurt was.

Het werk van de zaal tot dus veer voltooit

,

zoo wilde de patroon dat dit vak ook befchildert

zoude worden : maar Rafael weygerde zulks te

doen 5
zeggende : dat die omtrek zoo konfiig was

dat niemant de zelve zoude konnen verbeteren , dat hy

de hant daar aan niet wilde leggen , maar dat zulks

tot een waardig gedenkftuk van Konfb^ zoo blyven

moefi. Gelyk 't heden nog zoo ftaat.

Op gelyke wyze word verhaald van den Konft-

fchilder Carats y dat hy in de kleene Kerk van St.

Gregorius by het Colloze een Altaarftuk had ge-

fchildert , en twee van zyne befte Leerlingen , Do*

minicyn en Guidureni, ook elk een ftuk zoude ma-
ken , en dat de Paters bedongen hadden dat hy
(deze twee ftukken voltooit zynde) delaatftehand

daar aan leggen moeft, 't welk C^ïr^r j*hun had toe-

ge-
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gedaan. D'eerfl gemelde had de Geefleiing, d an*

der de Kruisdraging tan St. Andreas verbeeld» Als

nu deze (lukken afgefchildert waren en gepiaatft

zouden worden, drongen de Kloofterlingen uit

hoofde van hun verding Carats aan , om 't met
zyn kondig penceel daar 'c gebrekkig waste ver-

beteren. Dog hy weigerde zulks
, zeggende :

dat hy die Jiukken heerlyk. naar de Konft gefchildert

vont , en dat die de zelve wilde verbeteren , een groo-

ter, Meejfcr dan hy in de Konfi wezen moeft.

De groote Rwéens ook, wanneer de Kloofter-

lingen aan van Dyk de waarde van zyn Konft niet

wilden betalen ( geiyk wy op zyn plaats breedwy-

dig hebben aangemerkt) nam die naar zig en be-

taalde van Dyky om de Konft. haar wa^irde te doen

houden , en op te beuren. En zoo nam ook de

Konftfchilder Bakker
,
^an de Baan ( even te vo-

ren in deftelfs levensbefchryving vermeld) dezen

zyn Leerling nog jong zynde, aldus in gezelfchap

met hem , en prees des zelfs Penceelwerk boven

zyn eigenden hebben dus deze konftenaars voor-

beelden nagelaten , hoe men de Konft opbou»

wen , en de Konftenaars opbeuren moet uit de

verdrukking.

Zoo wy nu de welmeenenden , en de kwaad
meenenden tegens elkander over in den evenaar

ftelden, de laatfte zouden de balans merkelyk

overhalen.

Die de fchaamte ontwafien zyn fteken met hun-

nen nydigen angel dat men het ziet : De Konftfchil-

der .... Le Ceur kreeg in zyn tyd order om
voor de »Konmgin van Vrankryk een Koepel te

fchilderen , waar van hy een teekening maakte

die hy de Koningin in handen gaf, daar zy groot

genoegen in nam. Maar C. ^raz ( aan wien zy

die
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die fchets vertoonde) door wangunfl gedreven

zeide alleen : Dat dat geen werk -was mor zoo een

man^ en daar mee was de voortgang verydelt, en

Ie Ceiir van de hand gewezen. Zulke Hovelingen

leeren dit van hunne Vorflen, die (naar 't zeggen

van Saluflius ) alles wat km dienftig is , en voor-

deel geven kan
,

eerlyk agten te wezen. Maar die

kwanfuis daar nog niet voor gaan willen , of zig

daar voor bloot Hellen, doen het zelve be-

dekt.

Dominikyn fchilderde te Rome de Hiftorie van

den Heiligen Hieronimus voor de Paters van die

order om boven 't groot Autaar van hun Kerk
geplaatft te worden : maar deze door Konftbeny-

ders bedektelyk opgeftookt , zetten dat Konftftuk

,

als zulk een plaats niet waardig , elders in een hoek

wegi niettegenftaande dat de Schilder menig-
werf daar om aanhield dat het mogt geplaatfl:

worden daar elk het zien kon de. Dit kwam een

der Kardinalen , diebyzonder Konflminnende was,

ter ooren : Des zond hy een onpartydig Schilder

uit zyn naam by de Paters , om het fluk te zien

,

en de Deugt deflelfs t' onderzoeken , die het zelve

tot in den hoogilen graat prees ; des zig de Kar-

dinaal aan dees verongel yking tot drukking van
Dominikyn liet gelegen zyn, en ontbood die

kwaadfprekers (onderzogt hebbende wie zy wa-
ren) by zig, en dwong dezelve reden te geven
waarom zy dit gemelde Huk misprezen hadden.

Ah deze dan zig met ernfl gedwongen zagen

opregt daar ontrent te biechten , beleden zy , dat

,

by aldien zy dit ftuk naar zyn waarde prezen , de
maker voor den grootilen Meefter in Rome ge-

roemt , en boven hen alle geprezen zou worden.
Zie wat. de Nyd en Laller niet ai vermag. Na-

der-
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derhand hield, en houd men nu nog dit ftuk voot
een der konfligfte gefchilderde Tafercelen die te

Roome te zien zyn.

Ik heb 'er gekent, die^ als hun eenig Konfl-

werkvan anderen wierd voorgefteld, om te kon-

nen zeggen dat zy geen woord tot nadeel daar in

gefproken hadden , de fchouders ( als hun over de

waarde daar van gevraagt wierd) zoodanig wiflen

op te trekken, en den bek te plooijen, datdever-

agting daar uit duidelyk genoeg te verflaan was.

En fommigen die voor Konflkwekers gegroet

willen wezen, hebben meê een rol in 't Spel. De-

ze, als hun naar eenig konftwerk gevraagt word,
zwygen offpreken , na dat het voordeel hun dryft

,

aangezien zy de regelen van 't welleeven vergeten

en alleen het Artykel van eigen voordeel onthou-

den hebben, en 't zelve behartigen. Van deze

die zwegen , daar zy fpreken moeflen , zeiden de

Athenienfers. Hy heeft den Os in de keel, of heef

t

den Uil gezien ; om dat in dien tyd hun geld met
de beeltenis van een Os , of Uil bezet was.

Ongelukkigen , die baatzugtigen tot hun hel-

pers aantreffen , dezen moeten de handen voor af

gevoelig gekuft worden, of zy moeten op't end

de winft met hun deelen.

'T beurt elk niet een KriftofFel aan te treffen

,

die hem door de Wateren der verdrukking torfl:

of een magtigen Mecenas die hem zoo hoog op-

beurt, dat de nyd hem niet bereiken kan, om haar

gefpitfle nagels in zyn huit te hegten.

De Waereld is bedorven , en de bewoonders

voor 't grootfte deel verbaftaart. De Spinnen

groejenfterk aan
,
endeByen verminderen. Voor-

beelden hebben ons doen zien , dat de een Kon-

ftenaar des anders werken laflert en fchent.

Lc
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Le Ceut'j eender braaffle Konflfchilders in zyn

tyd te Rome , fchilderde het leeven van den Hei-
ligen Bruno, voor de Paters van die order in een
Gaandery van hunKlooften De vervloekte Af-
gonft , die zulk een fraai konftwerk in haar kwaad
gezigt niet dulden konde

,
nog ongefchonden la-

ten , heeft de fchoonfte en konftigft gefchilderde

wezens met haar fchenzieke nagels uit gekrabt.

Ja wat de verfoeilyke Afgunfl uitwerkt als

2y zig den toom los geeft , zullen wy in een op-
merkelyk voorval den Konüfchilder ^an de

Baan wedervaren , zien : 't welk wy van zy-

ne levensbefchryving hebben afgeknepen, om
het in deze redenvoering te pas te brengen.

De Baan berugt voor den beften pourtretfchil-

der van Nederland , en reeds vele Princen , en
Vorflen met veel roem hebbende gefchildert,

werd ook ontboden aan 't Hof van Friesland om
den Prins en zyn Gemaalin te fchilderen» Dit ftak

byfter in 't oog van hem ( wy zullen zyn naam
niet melden) die lang als Schilder aan 't Hofge-
woont had. Hy vatte daar over een haat tegens

de Baan op , dog deed daar van niet het minfle

blyken , maar veinsde egter zyn vrient te wezen

,

't geen ook van de Baan , die van een goeden in-

borft was, gelooft werd, waarom hy hem veel

vrientfchap bewees; dog deze kropte dien haat op
tot dat dezelve eindelyktot een vervloekt voorne-

men uitbarfte, en toeleg maakte om hem te ver-

moorden. Hy kwam tot dien einde in den Haag

,

maar vond geen gelegenheid dit by avond of
ontyde te verrigten, aangezien hy altyd met zya
Hond verzelt ging , daar hy zig op vertrouwde.

Deze moordluflige n,am dan voor hem dit on-

IL Deel. X der
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der fchyn van vrientfchap , in zyn eigen huis Ce

doen
,

ging hem bezoeken , en verzogt zyn

Konft te mogen zien. De Baan , geen kwaad
vreezende, ontfangt hem beleeft, en leit hem op
zyn ruime Schilderzaal : want hy woonde toen in

het Groothuis naaffc aan de Schevehngfe Brug in

't Noordende van den Haag.
Hier fcheen de moorder de baan klaar te zien

om zyn gruwelfluk uit te voeren, nu hy zig

met hem alleen bevond.

Terwyl nu de Baan \ eene ftuk voor , en 'j: an-

der na voor dien fchoft op den Ezel zette, op
dat hy de zelve beft zoude konnen zien , trekt de

fodvergete menfch zyn moortpriem, dien hy tot

ien einde onder ^yn rok verborgen had, uit de

fchee , om agter hem ftaande , hem dien verra-

delyk in de ribben te ftooten. Wat gebeurt 'er?

DeHeerBruyninks, een van de Baans vrienden,

die hem dagelyks kwam bezoeken , en zonder te

vragen maar ftil de trappen op naar zyn Schilderka-

mer gewoon was te komen , komt juift in dat oo-

genblik , zonder gehoort te worden , den trap op
tot op de Bordes^ en ziende den moortpriem op-

geheven , geeft een luiden fchreeuw , waar door het

gantfche Huisgezin in bewegen raakte. De Ver-
rader hier door verzet , en zyn toeleg verydelt

vindende , neemt in alleryl de vlugt , de Zaal af

langs een anderen trap , ten huis uit , en 't Nag-
tegaals Pad op, agter de Kloofterkerk, heen.

Zyne Leerlingen en fommige Wagenaars die aan

de Schevelingfe Burg ftonden , fnclden hem wel

na, maar hy was hun ontfnapt, cn kwam ook
naderhand niet te voorfchyn.

Nog eens is hy van Nydigaarts aangevallen

,

waar by hy den middelften vinger van zynregter

hand verloqr. De
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De Lafter en Leugen Ipeelden meé hun Rol,

tot zyn nadeel. Zy flrooiden uit aan verfcheiden

buitenlandfche Hoven dat de Baanniet meerfchiU
deren kon , maar blind wierd. Zelf werd dit door
den Haag alzins verfpreid, 't welk de Prins van
Anfpach Brandenburg (wiens afbeeldfel hy voor
heen gefchildert had) niet konnendegelooven , liet

zyn Koets infpannen , reed naar hem toe , en liet

zig andermaal fchilderen tot fchaamte van die

Addertongen. Dit is geweeft in 'tjaar 1692. De
Nyd bedient zig op alle Vv^yze van fnoode vonden.

Ik ben heel niet van dien aart dien de oude To-
bias had , en ga niet graag ter begravenis : maar
zoo de Nyd eens ter aarde gedragen wierd , zou
ik vreugdig die Lykftatie volgen, en 't Grafhel-
pen toedelven.

De fchilderkonfloefFenaars , inzonderheid de
Leerjeugt, moeten yder groot Meefter aanmer-
ken als een * Antenos die door brandende liefde tot

de Konfl: opgegroeit, tot nayver verwekt, ea
aanfpoort om mee groot re worden.

Diogenes, door den roem welke de Veelwe-
ters kroonde , wordende de geleertheid toen zo hoog
gefchat, als nu hekgeld; werd door nayver geprik-

keld ; en deze nayver fpoorde hem voort tot be-

geerte en wakkerheid aan. En wanneer de fjpreuk:

* Antenos was de Zoon van Venus. De gelegentheidof
oor7,aakdat deze van haar gebaard wierd verhaald Porfirio

aldus : Venus had Kupido gehaard , m^'ar als die Joyigen even

k'een Bleef tn met groeide , vra-Jgd daar over raad aan
het Orakel, dat h iar ar,twoorde ^ Ung Kupido alleen -was

Z.OU hy even kleen blyven. Antenos geboren groei:U op , en

werd groot. Kupido dit zien>ley dulde niet dat hy hem boven

*t hoofd groeide. Stapte Antenos hem vojf , hy klapïe x.yn

wieken en flapte hem kloekmosdi-i na , enz.

X 2
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'T beurt zelden dat een geejl den hoek te boven raakt.

Die in zyn arremoe naar ivetenfchappen haakt ;

hem zyn toeleg fcheen af te raden
,
greep hy eg-

ter moet , en zeide tot zig zeiven : de fpreuk zeit

niet nooit , maar zelden , en wie weet of ik niet een

mn die ben^ welke de Goden die gunft bewyzcn

willen. Lucas van Leyden , ( als hem gezegt wierd

dat Aibert Duurer , dour zyn Konft grooten opgang
maakte en de zelve zeer hoog geroemt wierd)

vraagde: Of hy geen Mens wasl en als zy ja zei-

den vervolgde hy: IVaarom zou ik hem dan door

yver niet konnen inhalen? Zulk zeggen is groot-

inoedigen pryslyk, en pafteen edele ziel. Maar
laat nooit de Nyd in uw boezem huisveiten, maar
elders begraven blyven.

De gelegentheid is een groot behulp voor de
genen die zig tot de Schilderkonfl of andere we-
tenfchappen geneigt vinden. Waarom al van ouds

deze fpreuk: Elk heeft het geluk niet van Korinten

te mogen bezoeken'^ onder de Grieken in gebruik

was. Velen welke Ouders hadden die zig des

verftonden, werden dekonftenen wetenfchappen

als met de pap (gelyk het fpreekwoord zeit) inge-

geven , en zy vonden de voetfporen daar toe ge-

baant, om met wyde fchreden tot hun geluk en

roem te flappen , 't geen anderen door akelige om-
wegen hebben moeten opzoeken. Dit geluk is

den Fenix der Scheepfchilderen

,

WILLEM VANDEN VELDE
, JVillemfz. toe-

gevallen. Hy werd geboren te Amfterdam in 't

jaar 1633. en van der jeugt aan tot de Konfl ge-

neigt, werd daarin aangefpoort , en met geneigt-

heid
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heid onderwezen, tot dat zyn Vader indien ft van
Koning Karei den tweeden met 'er woon naar En-
geland vertrok , en hem onder opzigt van den
kondigen Scheepfchilder Simon de Vlieger tot Am-
flerdam liet, van welker levenswyze wy niets we-
ten te zeggen

,
gclyk wy ook den tyd zyner ge-

boorte ,
nog met verzekertheid zyne geboorteplaats

niet hebben konnen te weten komen , en dus alleen

van hem kunnen zeggen, dat hy een Haarlemmer
of Amfterdammer van geboorte , en een geagt Mr.
in zyn Konfl geweeftis. Inzonderheid word , om
des zelfs natuurlykeen konftige behandelinge ge-

prezen, een ftuk waarin het Haarlemmer Meir
met allerhande Schepen

,
by een labberkoelte voor-

by en door malkander zwierende verbeeld is.

Hy had een Dochter KorneUa de Vlieger ge-

naamt, die deDichtkonllverftond, By gelegen t-

heid van haar verjaring den 28 van Wiedemaand
1658 oud zynde 28 jaar, vind ik op den Hemel-

zang (zoo genoemt, door haar gemaakt) dit vol*

gende Vaersje toegepaft

:

Ha ! Amjleh pronkcieraat
,

Het droevig TVezop gaat

Met tranen in zyn oogen^

In zwarten rouw gekleed ^

Om dat het tot zyn leet ,

Moet dulden en gedogen
;

Dat, Schoone! uw gezicht

Den Amftelflroom verlicht ,

En 't Gein laat zonder luijier :

Het doet niet dan het klaagt ,~

En noemt , hoe fchoon het daagt
^

Zigy zonder gantfcb duifter,

X 3 Van
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Van haar Gediclxten zietmen in d\lmfteJfche

Zang-Godin , ook die op haar zyn toegepafl , maar
op haar Vader <S. de rjieger h^b ik niet ontdekt als

dit volgende Graffchrift:

Hier ruft de Vlieger, die wel eer door zyn penceelen ,

07?i prys /treed 7}i£t Natuur y op doeken en paneelen ;

En door zyn yver en natuurdrift aange-'üoert
,

De Lüfterzieke Nyd , de lippen heeft gefnoert.

Deez Sark houd ^ivel zyn Lyk^ maar niet zyn hf ge-

floten ;

Die op de tongen ziveeft van al de Konftgenoten.

En Vondel elders:

De Vlieger nam in 't end de ducht
Uit dees benaau-ivde lucht.

Wanneer onze Willem vandex Velde nu
zoo veer in de Konil van Scheepichilderen geko-

men was , dat zyne ftukken nevens de belle van

die foort mogten ter monllering komen , nam de

oude JVillem zyn llag waar, en will zyn Zoon
ook in de gonit van Koning Karei te vleijen,die

daar op naar Engeland trok, en veel iicerijke

konftwerken tot de Koninglyke vertrekken maak-
te, gelyk ook na des zelfs dood, voor Koning Ja-

kobus ; waarom ook zyn Beeltenis door Godf.Knel-

Ier in den jare 16S0 gefchildert, en door Jan Smit

1707 in koper gebragt, ook dus met die eer

pronkt

:

Guljelmus vanden Velde, Junior, Navium

&? prcfpeauim viarinorum Picior : fi? ob fingula-

rm in illa Arte perltiam a Carolo IJ, C^. Jacobo II,

Mag.
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Mag. BritannicB Regïbiis annua mercede donatus.

Obiit 6 j^pr. Ann. Dom, 1707. JKtat fuce 74.

De Engelandcrs hebbende grote agting voor zyn
penceelkonfl^ zulks ook verdienende , hebben de

zelve van tyd tot tyd , door Holland
,
opgekogt

,

ons gezigt die aangename befchouwing onttrok-

ken, en dezelve derwaards vervoert, zulks dat

men niet veel van de zelve ziet. En het ilaat niet

ligt gezien te werden , dat ymant in dat deel der

Konft zoo fchoon zal opdagen , om de fchool van
Piélura, door zyn konftlicht te befchynen.

Na hem volgt de brave Schilder FREDERHy
deMOUCHERON geboren te Embden, in 'c

jaar 1633. Deze van natuur van jongs afaan ge-

neigt tot de Konfl-, en in de beginfeien van de

Teeken konft: onc3erwezen, verkoos, om de behan-

deling van 't Penceel teleeren
,
denberugten Jan

yljfelyn , anders Krabbetje. By wien hy in korte

jaren zodanig vorderde , dat hy ondernam op zyn
Konfl: naar Vrankryk te reizen, daar hy ver-

fcheidenagtereenvolgende jaren bleef, oeiFenende

zig yverig naar 't leven, m alles dat hem inzyne
verkiezing dienfliig was, en naderhand tot voor-

raad konde ftrekken; waar na hy weder naar

Nederland kwam afzakken , en zette zig in de bloei-

jende Amftel- Stad ter neer, daarhy federt veele

zoo groore als kleine Konftflukken , voor de

Konfl:lievenden gefchildert heeft, die het vernuft

van hun maker melden.

De voorwerpen van zyne Tafereelen zyn door-

gaans vremt, natuurlyk en konftig 't zamen ge-

fchikt. De verfchieten fciiynen als door een graau-

v/en mifl: of morgendaau betrokken , daar en tegen

de voorgronden helder en krachtig : de boomen
X 4 zyn
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zyn los en dartel behandelt, en geven fomwyleen
aangename fpiegeling in de vlieten , die de Velden
van een fcheiden.

Vele van zyn voorname Konftflukjes zyn door
Adriaan vanden Velde ^ met Beesjes, en Beeldjes

geciert : ook die hy in Vrankryk gemaakt heeft

door den braven Konflfchilder l^heodoor Helmbre-

her, een Haarlemiet van geboorte , welke in dien

tyd te Parys woonde , en in 't gemeen Italiaanfche

Markten met Boertjes, Kwakzalvers, en anidere

Potfemakers fchilderde. Deze was een groot vrient

van Jbraham Genoels gebentnaamt Archimedes , die

ook in zyn Reisbefchryving van hem gedenkt op
'tjaar 1674.
De tydroi van Moucheron afgeloopen zynde,

is hy geftorven in zyn 53 ja^r 1686. Hy heeft

een Zoon nagelaten den Vader' veer voorby in

Konft, waar van wy hier na zullen melden.

Na hem komt de brave Landfchapfchilder , en

die uit enkele zugt zonder toeleg op winftde Konfl:

oeffende, PIETER GALLIS, geboren in

\ jaar 1633 ten Toneel. Deze eenige jaren tot

Enkhuizen gewoont hebbende, trok 1682 met
ter woon naar Hoorn daar hy 't beftier van de Bank
van Leening had

,
dog egter onder dien dagelyk-

zen omflag zyn buiten uuren naarflig aan de Konfl:

befleede, waar door hy zodanig daar in vorder-

de , dat hy Landfchappen , Bloemen , Fruit , en an-

der ffil leven geellig wift te fchilderen. Hy was
een bemint Man , byzondcr vrienthouwende, in-

zonderheid metKonllfchilders en Konftminnaars

,

en is overleden in 't jaar 1697.
GASPER VANDEN BOS is geboren tot Hoorn

in 't jaar 1 634. Zyn Vader was een Scheepstim-

nierman , en zyn Zoon in *t eerll mee aan den

Scheeps-
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Scheepsbouw > maar door een groote zugt tot de
Kond gedreven , teekende hy Zeen , en Itille wa-
teren met allerhande foort van vaartuigen, zoo
konflig, net en los van behandeling, als vaft en
vloeijende met de punt van 't penceel gearceer t , dac

de Konflfchilder Bronkhorjt my verklaart heeft,

nooit beter te hebben gezien; dog deze knaap
ftierf in 't prilfle van zyn lenteleven ; waarom het

te verwonderen is dat hy nog zoo veel heeft kon-

nen maken , als men van hem in zyn geboorte-

plaats ziet.

De Fortuin , welke door haren licht veranderly-

ken aart, fommigen in'teerfl tot een gelukkigen

ftaat opbeurde , en naderhand het zeil van voor-

fpoed fvvenkte, zonder naar dezelve meer om te

zien , heeft grond gegeven tot de Spaanfche
fpreuk, welke zeit: De Fortuin word moede van altyd

een zelfden ?nan op den rug te torfcben. Zy doet (op
zyn Hollantsgezeit) velen hun wittebrood vooraf
eeten. Het minfle getal der menfchen behoud ha-

re gunfl van 't begin , tot het einde hunnes levens.

Nogtans mogen wy met rede onder de gelukki-

gen
Onzen Konafchilder ANTOINEFRAN-

COIS i^ANDER MEULEN tellen. Deze geboren
te Bruflel in 't jaar 1634, had zyn afkomfl uit

een der braaffle geflagten van die Stad, waar
door hemgeene middelen ontbroken hebben , om
zig in wetenfchappen te oeüFenen , waar door de
geeften geflepen, en bekwaam gemaakt worden
tot verheve bezigheden; gelyk hy ook geneigt

tot de Schilderkonft , en by een braaf meefter

befteld, den zeiven in korte jaren (fchoon nog
piepjong) overtrof; waar na hyzig daar in voort
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oeffende door de Jeydingen van zyn vernufc.

Zyn neyging flrekte tot het fchilderen van Ge-
boomte ,

Landfchappen , en Landbataljes , waar in

hy inzonderheid doorftak , zoo dat de zelve by de
onzydige Konflbeminnaars voor goed gekeurt
wierden, en hy dus al vroeg zyn roem tot het na-

buurig Vrankryk dede klinken.

Monfr. Colbert^ voornaam begunfliger dierKonft,

had ftraks bevallen in zyne Konftwerken, endeed
hem eenige Hukken fchilderen, welke hy eerft

aan C. Ie Brun ( die overtuigt was van des zelfs be-

kwaamheid , en dat hy in ftaat was om door zyn
penceelkonfl: den Koning dienft te konnen doen)
vertoonde: zoo dat hy goedvond hem tot dien ein-

de aan de Koning voor te dragen, gelyk gefchie-

de : die daar op order gaf om hem van BrulTel te

Parys te ontbieden.

VANDERMEULENjdienu zag dat de Fortuin

hem van veere toeknikte , brak met der woon van
Bruflel op en begaf zig in dienfl: van den Koning
die hem jaarlyks toeley 2000 kroonen , en een

vrye woning in Gobelins, Daar en boven betaal-

de hem de Koning zyne onkoffcen , wanneer hy
het Leger volgde. Hy is van de meefte Conquê-

tes , of veroveringen der Steden , en andere by-

zondere voorvallen ooggetuige geweeft, en heeft

dus gelegentheid gehad ; om dezelve naaukeurig

,

zoo wel de Steden met hare bolwerken, als de

befchanfingen daar tegens , met de gantfche toe-

ruftinge , en het aankleven van dien , in tafereelen

te vertoonen. Deze Hukken eieren nu nog hec

Paleis van Marly en den opgang in het Kafleel te

Ferfailles, Hy heeft ook de eer gehad dat Koning
Lowys de XIV heeft voor Gevader geftaan over

een van zyne Dochters.

On-
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Onderwyle kwam zyn eerfte Huisvrouw te fter-

ven. Straks maakte een Nigt van C. leBrim toeleg

om die plaats te vullen , en wiil het zoo fyn en

lillig door voorfleliingen van de Bnin als ande-

ren, by hem te doen, dat vander Meulen geen
uitvlugc bedenken konde om dien toeleg te ont-

gaan, zonder den haat van de Brun (dien hy
vreesde) op zyn hals te halen. Des bewilligde hy
( hoe noode ) tot een tweede Huwlyk , om zig door
dit verbant te vafter in de gunfl: van de Brun, die

't oor van den Koning had , te wikkelen. Dog
deze nieuwe Vrouw ( gelyk het gemeenlyk zoo
gebeurt) wift zigby tyds van haar gelukkig lot te

bedienen, en haar zelf te verryken by zyn leven ;

want van wat koflelykheid zy 's nachts droomde

,

die moeft zy by daag hebben.

Hy is geftorven te Gobelins in 't jaar 1690, in

den ouderdom van 65 jaren en begraven in de Kerk
van St. Hipoplire.

Hy had een Broeder Peeter vander Meulen ge-

naamt die een braaf Beeldfnyder was. Deze ging

in 't jaar 1Ó70 met zyn Vrouw in Engeland wo-
nen , daar Peeter van Bloefnen en Larefilliere hem
kort volgden.

Zyn Beeltenis gaat uit in zwarte Konfl, van

Larefilliere gefchildert, en van Bekket gefchraapt.

In 't Cabinet des fir/gidaritez d'Architecture, Pein-

tvire j Sciilpture , Graveiire ^c. par Florent Ie

Comte iSc 1. D. pag. 63. ftaateen Catalogue o^Lyü,
van de Conquêtes , of veroveringen des Konmgs
van Vrankryk , en andere Konfhflukken , welke

hy in des zelfs dienft zynde gemaakt heeft , en

welke ook in plaat gebragt zyn , door y. Hugh-

tenburg , R, de Hooge , Nicol. Bernart , N, Cochin ,

Ch, SimonneaUy Fr, Ertinger &c.
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In dit zelfde jaar leefde en was te Rome aan 't

Hof van den Hertog Brajfano , of Brafjiano ,

JOAN GUILIAMBOUWERvanStraats-
borg , een weergaloos konflig fchilder van Ge-
bouwen , Landfchappen en kleine figuurtjes op per-

kament in waterverf. Deze BraJJano was in dien

tyd een der grootile MecenaJJen of begunftigers

der vrye konften, by den welken Bou WERver-
icheiden jaren zyn Konfl: geoefFent heeft , fchil-

derende voor den zeiven zyn Paleis op verfcheyden

wyzen in perfpeftyf , als ook de Galeryen , Luft-

prieelen ,
Fonteynen en marmere Beelden , nevens

al het gewoel van Koetfen , Paerden , en Lyf-

wagten. Hy had de KonHby Frederik Brendel tQ

Straatsborg , die een goed Meniatiiur Schilder was

,

door welks vlyt veel werk is naar gebleven
,
geleerd;

en word van hem getuigt dat hy opeen ftukjè per-

kament van een kleenen omtrek had gefchildert het

Krygsleger van Koning David , en de plaats daar

Abfolon aan een boom hangende van Joab met een

Ipeer word doorftooten.

Van Rome trok hy naar Napels, daar hy veel

geld won , en wel langer zoude gebleven hebben

maar om zekere reden ( men zegt de liefde van zyn
Matres) zig genootzaaktvont weder naar Rome te

keeren in den jare 1634.

Van hem gaan in print uit de Hiflorien van

Ovidius Herfchepping, de Fajior Fido of getrou-

we Harder , als ook de Paffie,of 't lyden van Chriflus

in 24 kwartplaten kondig door Melchior Kuszel

van Ttugépurg geëift. Als ook verfcheiden ge-

zigten van Roomfche gebouwen , Paleizen , Luft-

hoven en Springbronnen opgeciert door menigte

van Beeldjes, die hoewel klein, elke onderfchei-

den in geflagt , door hun eigen dragten , of klee-
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dingen , bekent konden worden. Ja men kon zelfaan

hunne v^yze van liaan , en gaan ,
zi^m, welk een

Turk , Parfiaan ,
Spanjaard , Fransman , Muskoviter

of Duitsman was. Met zulk een naauw opmerken
behandelde hy zyn Konflwerk. Ook word ver-

haald , dat hy , fchoon alleen by zig zelfs zynde , als

hy bezig was, praatte, als of hy met de voorwer-
pen redenwilTelde. Elk went zig zoo al iets aan

,

daar hy in zyn yver geen agt op geeft, of niet

van weet
;

gelyk Bamboots gefladig onder

't fchilderen zyn knevels omkrulde. Einde-

lyk begaf hy zig naar Weenen in Ooftenryk,daar

hy voor Ferdinant den IIL verfcheiden Èonftwer-
ken maakte ; en van een onverwagte ziekte over-

vallen , ftierf in 'tjaar 1640. Z)m Pi/^jfchryftdat

hy te Fienne een Stad aan den Donau , is geftor-

ven.

KORNELIS KIK geboren te Amfterdatn
in denjare 1635, heeft van der jeugt af aan zig

by zyn Vader die een fraai beeldfchilder was
, ge-

oefFent. Hy zelf fchilderde ook Beelden en Pour-

tfetten , waar onder gevonden worden die

zoodanig zyn uitgevoert dat den erfvan 't vel daar

in na 't leven is waar genomen. Maar wanneer
de geneigtheid der Konftlievenden , tot hetftille-

ven , en bloemftukken , toenam , en Jan de Hcan
inzonderheid daar mee breefl voorwind zeilde, liet

hy zig raden het bloem- en fruitfchilderen ter hand
te nemen , 't geen hem wel gelukte , en ook groot

voordeel gegeven zoude hebben, indien hy niet zoo
traag waar geweeft. Zyn vrienden , die hem tot

naarfligheid aanmaanden
,
gafhy tot antwoord : dat,

als hy getrout waar,hy zyn doen meer beyveren zou-

de. Zyn oog viel op de Dochter van Spaaroog in de

Bank
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Bank van Leening en hy kreegze door behulp
van zyne vrienden tot zyn Vrouw. Straks kwam
hem weer in 't hoofd dat het beter , en gereeder

voor hem wezen zoude, een Bloemhof by, of
aan zyn woning, gereed om de zelve met meerder
gemak naar 't ieven te fchilderen , aan de hand
te hebben ; des hy zig bediende van zyn Schoon-
vaders tuin, die buiten de St. Antonis Poort flond,

en daar een bekwame woning by was. Maar deze

moefl: hy ontruimen als de nieuwe uitlegging ge-

maakt wjerd , en hy ver plaatfle toen naar de Diemer
Meer. Jakob van Walskapel^ zyn Leerling, die

zoo veel voor de verandering niet was, wanneer
hem in 't hoofd kwam om te Loenen te gaan wo-
nen , fcheide van hem af. Dit was in 'tjaar 1667.
Deze bleef toe Amfterdam nog eenigen tyd de
Konft oelFenen , tot hy een ander beroep kreeg

,

dat hy nu nog waarneemt.
Kik uirgetobt kwam naderhand ook weder tot

Amfterdam wonen , daar hy ook geftorven is in

den jare 1675. .

Wy hebben op het einde van onze laatfle tuf-

fchenreden, met het eindigen van ons eerfte Boek-
deel den Lezer belofte gedaan , dat ix}y in een an-

dere Redenvoering zouden onderzoeken
, of ten proef

brengen ivat de leiding vermag^ omtrent zulke die

een lagen geeft bezitten , en of die door deftige voor-

heelden aangefpoort bekwaam gemaakt konnen "WoT'

den tot groote onderneemingen in de Konft. Dit zal

thans het doel wezen dat wy tragten zullen te

befchieten.

'T is van nootwendigheid , en ook in gebruik,

dat de Jeugt door den toom der opvoeding geleid

word tot zoodanig een einde als haar Ouders of

Opzichters oordeelen dat haar beft en dienftig we-

zen
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zen zal. Dog hier in moet de voorzigtigheid

maat houden
,
op dat zy door te loflen teugel niet

verwildere , of door te engen breidel ftugger wor«

de, en uitfpatte. Uit welk opzigt ik op het

eerfte lid van ons voorftel zeggen kan: dat de

voorzigtige opvoeding veel vermag. Dit heeft

Lycurgus
,
wetgever van Lacedemon

,
zyn volk

door een levendig voorbeeld willen te kennen ge-

ven. Hy nam (zeit Plutarchus in zyn Boek van
d: Opvoeding ) fo.^ee jonge Honden uit een nefi , voe-

de die op , den eenen tot de Jacht , den anderen tot

de Keuken. Wanneer hy de Lacedemoniers aldus aan-

fprak : o Lacedemoniers ! de zeedeleeringen en opvoe-

dinge maken de deugt ^ en dit zal ik u aantoonen.

Hier op liet hy een ring Jlaan op de markt ^ en zette

in 't midden van den zeiven een pot met Bry , en een

levenden Haas , en beval heide die Honden in 't perk

te brengen. Elk keek met verwondering toe wat hier

van komen zoude. Als nu die Honden in 't perk

kwamen^ liep de een firaks naar den Haas ^ en de ander

mar den Brypoty wyzende alzoo door em levendig

voorbeeld hun hunnen pligt aan.

Zeker zulke voorbeelden zyn de rechte fpiegels

die nut zyn. Egter gaan zy zoo algemeen zeker

niet in hun gevolg; of voorbeelden gegrond op
de fpreuk : Natuur

,
gaat boven 't leeren , gaan

zekerder. Dog om my van eerfl: af, zoo hard

daar niet tegens te kanten wil ik den Lezer nog
een (laaitje aan de hand geven om aan te toonen

dat de opvoeding veel vermag.
Ik heb te Dordrecht wonende een Jonge Juf-

frouw gekend , welker Vader een groot beminnaar
van de Schilderkonft v/as , en uit dien hoofde zig

geneigt vond zyn Dochter in die oefFeningtedoen
c)nderwyzen , 't geen zy ( hoe ongaren ) haar Vader

ten
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ten gevalle deed. Zy kwam zoo veer in de Konfl ^

dat wy reden vinden óm haar nevens andere Kon-
ftenareflen op haar beurt ten Toneel te voeren.

Maar gelyk van een waterleiding , door buizen uit

een fpringbron afgeleid , zoohaaft 'er (door verzuim
van agtgeving of anderfins ) iets aan komt te ont-

breken 5 ftraks de doorvloeying gefluit is , en op-

houd ; zoo ging het ook met deze Juffrouw. Zoo
haafl haar Vader, die haar altyd aandreef, kwam
te fterven, hield haar Konftoeffening op.

Een Eetluftige vind zoo veel vermaak niet

dat hy lekker gegeten heeft, als dat hy lekker eet.

Even zoo heeft een regtfchapen Konftfchilder

meer vermaak dat hy fchildert , dan dat hy ge-

fchildert heeft. Dit zynze die tot groote oeffe-

ningen bekwaam zyn.

5enecadoodverwt ons een regtfchapen fchilder

,

omtrent met de zelve koleur. Het valt den Kon-

flenaar genoeglyker, zeit hy, te fchilderen dan ge-

fchildert te hebben ; de ernjlige hekommernijje die hem
omtrent het gantjche heflag zynes 'u^erks bezig houd^

vind een zonderlinge lufi in de bezigheid zelve: de

vreugt daar en tegen die hy na 't voltrekken van zyn

werk heeft ^ is nergens na zoo groot; hy geniet

nu maar de vrugt zyner Konfle , daar hy te vooren

de Konft zelve genoot y zoo lange namentlyk als hy

mg fchilderde.

Wy hebben in onze Levensbefchryving reeds

velen ontmoet, die 't penceel verwiflelden met an-

dere oeffeningen die hun zekerder voordeelen fche-

nen te beloven. Anderen weer die de Konft uit

nootwendigheid oeffenden , tot hen een gelukki-

ge Ervenis in den fchoot viel
,
enzy toenftraksde

Konft vaar wel zongen. Maar dit moet ik 'er

met een by zeggen : dat ik ondervonden heb dat

zulke
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zulke wel voor 't meefle deel Leerlingen van de

laagfte fchool zyn geweeft , en geen hoogvliegers

geworden zouden hebben
;
aangezien zy de Konft

niet oefFenden uic enkele geneigtheid en liefde tot

de zelve; maar ter liefde van hun zelf, en om het

voordeel dat zy geeft. Ja ik maak my daar voor

llerk: dat my weinig voorbeelden van groote

mannen in de Konfh zullen aangewezen worden

,

die , fchoon zy geld genoeg in de waereld bezaten

om altyd van te konnen leven
,
opgehouden heb^

ben van fchalderen voor het einden van hun Ie*

ven.

Michael Angelo, had zulke zugt töt deKonflj
dat , toen hy niet meer konde zien te werken

,
nog

de fchoone voorwerpen te Rome befchouwen
,
tiy

zig dikwils daar na toe Het leiden; om door 't voe-

len en betaften van de zelve zyn Konfllufl: vef*

noeging te geven.

Lukas van Leiden kon zig van de Konfloeffe*

ning tot het einden van zyn leven niet ontllaan
^

men vond nog een half afgefneden plaatje by hem
op zyn fterf bed.

Pet. Paul. Rubbens , wanneer hy eenige jaren

voor zyn dood een wyze van beroertheid in zyn
regter arm kreeg , waar door hem niet doenlyk

was groote werken meer te fchilderen , liet daar-

om niet af van die oeffening; maar fchilderdena

dien tyd
,
Landfchappen en andere kleine ftukjes

voor den Ezel , om dat dus kort by
,
zyn hand nog

op den maairtok ruftende, hy 't penceel ter naau-

wer nood voeren konde. Ook zouden wy een

menigten van onze fraaifte Nederlandfche meefters

konnen opnoemen , die niet opgehouden hebben
van de Konft te oeffenen tot het einden van hun
leven , fchoon uit hunne nalatenfchap genoegzaam
IL Deel. Y blykc
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blykt dat zy 't niet uit nood , maar uit enkelen

konftlufl gedaan hebben.

Tot dus ver hebben wy gezien wat de opvoe-

ding en leiding vermag, en uit voorbeelden , ook
van die welke door natuurdrift aangezweept wer-

den ,
betoogt dat de zelve al te onvafle voetfleun

is om op te bouwen. Nu rell dat wy het tweede

lit van de voorftelling in overweging brengen

:

om te zien of zulke die een lagen geeft bezitten , door

deftige voorheelden gefpoort , bekwaam gemaakt kon^

tien 'Voorden tot groote ondernemingen in de Konfi.

Dit zal ons min moeite geven als het voorgaande;

aangezien verfcheiden vernuften hunne pennen
over diergelyke ftof voor my al hebben afge-

llooft.

Spreuken en bedryven van anderen ( zeit Gratiaan )

zyn in een vrugtbare geeji , zaden van fcherpzinnig-

heid , die vervolgens eenen overvloedigen oogft geven

van fraaije Redenen, En op een andere plaats

:

Wanneer de Rede de Natuur volgt , en de verkiezin-

ge zig by de geneigtheid voegt , zoo verrigt zy won-

deren waar in het ook wezen mag. Maar zig tot

eenige zaken te begeven^ met een tegenftrydige drift

y

is te willen arbeyden om weinig te vorderen.

Beide deze fpreuken vooronderftellen een be-

kwaam onderwerp, te weten: zulk een dat een

vrugtbaren Geeft , en Rede bezit , en zegt. Dat in

zulke de voorbeelden en bedryven van anderen^ za-

den zyn van fcherpzinnigheid , die eenen overvloedi-

gen oogji beloven ; en met natuurdrift en geneigtheid

gepaart wonderen verrigten. Door welke uitdruk-

kingen het tweede lit van ons voorftel kragtig

beantwoord word, metafwyzingen derzulkendie

een lagen geeft bezitten , als onbekwaam gekeurt

tot groote ondernemingen in de Konft.
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Wy hebben aangemerkt dat al een groot deel

der Konftfchilders, welker levensloop en Konft-

werken wy befchreven hebben , Italien bezogt

,

merkeiyk hun Konft verbetert, en weder te rug
in hun Vaderland gekeert, preuvenvan hun ver-

betering aan elk hebben doen zien.

'T is een groot behulp voor die zig in de Konfl
willen oeiFenen, fchoone voorbeelden tot leiding

te hebben, daar Rome vol van is. Maar debe-
vindinge heeft ons ook doen zien , dat 'er velen ook
zoo wys van daan gekomen zyn , als zy 'er na toe

waren gegaan , en daar alle die hulpmiddelen om
verftandig te worden , en een goed oordeel te be-

komen : namelyk voorbeelden van brave mannen
voor oogen te zien, en toegang tot de Hooge-
fchool der konften en wetenfchappen te hebben

^

geene veranderinge ofverbeteringe hebben konnen
aanbrengen.

De flypfteen kan het mes wel flypen : maar de
fnee daar aan niet geven als 'er geenitaal in is. De
Lezer , al is hy geen Edipus , zal ligt raden wat
ik hier door te kennen wil geven.

Trage verflanden ( zeit Cicero ) vernoegen zig met
iehnde waterbeekjes , zonder naar de regtefpringaders^

die alles voortbrengen , eens om te zien.

Een lage geeft vernoegt zig met het geringde
in de Konft te behandelen , en gevoelt geen prik-

keling van den Roem , daar deftige mannen hun-

ne kragten om hebben afgeüooft , om boven an-

deren uit te fteken. Hy verheft zig nooit uit

die laagte, en hy bekreunt 't zig niet dat een an-

der meer weet dan hy. Waarom zulk een Ezels

aard , niet kan bekwaam gemaakt worden tot

groote bedryven. Mén mag daar omtrent proef

Y 2 ne-
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nemen , zoo men wil ; maar 't is ftroo gedorft.

Dus met recht de fpreuk

:

Zend een Ezel na Romen
,

Hy zal Ezel weerkomen
,

op zulken mag toegepaft worden.

Dus meen ik klaar genoeg dit voorflel beant*

woord te hebben, en befluit met een fpreuk uit

voorgemelden Gratiaan aldus : Natuurlyke geneigt'-

held ^ en voljtandige yver, en ik voeg 'er by een

goede leiding, zyn de drie zeherfie wegen waardoor

men tot wetenfchap komt. Beletzelen mogen de zei*

*De op den weg ophouden mor een wyl , de yver door

geneigtheid ge/poort , haald door wyde Jiappen het ver-

let weer in.

Dit (temt ook Arifloteles toe daar hy zeit : Dry
dingen zyn 'er noodig om tot wetenfchap te komen , de

natuur
,
onderwyzing , en oeffening : en ten zy dat de

oeffening ,
zig by de natuur , en onderwyzing voegt ,

is 'er geen vrugt te wagten.

Eindelyk ( baat het niet , 't kan ook niet fcha-

den ^ moet ik de laffe geeften tot den Ezel wyzen

,

en aeze Rymregelen aldus hun toepaffen.

De jeugt y die domlings henen leeft

;

En nimmer zugt tot wysheid heeft

;

Nog voelt haar geeji om hoog gedreven ,

Om eed'Ier geeften na te ftreven

:

Befchouw haar Beeld in Schildery
;

Op dat de fchaamt haar prikkel zy.

*T is beter (was het zeggen van de Redenaar
Antifthenes ) dat men tot het leeren fpade komt ^ dan

nimmermeer. Want het isfchandelyk ( zeit * Jofeph
Hal)

* In liet voorberigt van zyne Vliegends Bedenkingen.
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Hal ) voor een Menfch , dat hy onder zoo vele Leer*

meejicrs, zoo weinig Geleertheid heeft.

Hier mee fluiten wy onze Redenvoering , alzoo

de Gordyn van den Schouburgh reeds opgehaald
word , en een der Konllenaren ree ftaac ten To-
neel te komen.
Wy vinden reden om de Dichters van dien tyd

te roemen; om dat hun pen , ons fomwyl aanlei-

ding geeft tot het gedenken aan Konftenaars , die

wy anders onder de menigte ligt over 't hoofd
zouden zien. Als onder vele , den Konllfchilder

KORNELIS BRIZE. Deze fchilderde byzon-
der Konftig en Natuurlyk Harnaffchen , en aller-

hande Stilleven , inzonderheid brieven en papie-

ren , ter Trezorye , op 't Raadhuis tot Amflerdam te

zien , daar de weergalooze J. v. Vondel dit vol-

gende byfchrift op gemaakt heeft

:

Men riep , de Drukkonji en de Schryfkonjl zal verwiU

d'ren ,

Nu Holland ons verbied 't gebruik van Franfch

•paper,

Ontjla u van dees zorg^ fprak Amfiels Trezorieri

B R I z E bejtelt papier , als hy zig zet tot fchild'ren.

Bezie dat Tafereel: wat ziet gy daar om hoog?

Papieren y Bul , en Brief: offchyn bedriegt ons oog.

Niet min konftig en natuurlyk
, zyn die door

elkander gevlogten Speeltuigen gefchildert, daar

het kleene Orgel in de Oude Kerk mee pronkt.

Als mede het ftilleven in twee groote ftukken in

't Oudemanhuis tot Amfterdam , in welker eene
verbeeld ftaat

,

De VERARMDE OuDERDOM ,
die, terwylze van

de Nyd voortgetrokken werd , van 't Geluk ver-

Y 3 laten
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laten word enz. De Beelden zyn door A. de Greb-
BER en de HarnafTen en ander ftilleven door K.
Brize gefchildert, daar Jan Vos dit vaers op
maakte

:

Hier zietmen d' Ouderdom , door tegenjpoed ^verarmen

:

Zy toont haar kragt vergeefs , 7ïu haar 't geluk ont-

gaat.

Wie geen gehoor verkrygt is vmgteloos in 't kannen.

De Nyd , die al ver/lint waar dat zyn Zei/en jlaat
,

Toogt haar in V diepegraf, het ryk der Doon , teJmooren.

Wie oud in armoe raakt heeft alle hoop verkoren,

In \ ander daar de Ouderdom komt by Am-
flerdam , die den Overvloet by zig heeft enz. door
den zeiven.

Hier komt men Amfierdam ^uit nood ^omhyftant fmee-

ken.:

Want elk bevint haar fchoot bezorgt door d'over-

vloed.

Wie 't Tzyn nood ontdekt y zal haart
^ nog difch ont-

hreeken.

• Haar inborft mild van aard, die elk met hulp ont-

moet ,

Word van den Hemel op het allermilft bejeegent.

Wie Oude en Armen helpt word weer van Godt ge-
' zeegent.

Hier volgt....BLEKERS , Konflig Beeldfchilder

van Haarlem. De hoogvliegende Arent der Dicht-

konft J. v. Vondel gedenkt twee van zyne Konfl-

ftukken ; de Triomferende Venus , voor zyne

Hoogheid den Prins van Oranje : en zyne Danaë
voor den Heere van Halteren

,
Baljuw van Ken-
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^ nemerland ,

gefchilder c , op welk laatfte hy dus zeit :

Dees naakte kan eefi Godt bekoorcn ,

En 't godlyk gout haar hart en oog.

Hoe vlamtze. op V goud, dat van om hoog

Doorat kop ren dak van Vaders tooren

Gedropen komt in haren Jchootl

Wat mogen tog de blinde menjchen

\

1^* Zoohlind om fchoone Kinders wenfchgn!

De fchoonheid is in lajl en noot.

Wat Jluit geen goudefteutel open '?

De fnoepluft vreejt geen fcherpe wagt
,

Metale poort , nog diepe gragt,

Hy komt van boven ingejlopen
,

Maar vint 'er niets dan verf en doek^

Enzy een* fchyn van roüde fchyven:

Zoo laat de Maagt den handel dryven ,

Zoo valt de Konfi een' Godt te kloek.

Na hem volgt FRANS POST ,
tydgenoot van

den braven Landfchapfchilder Pieter Molyn mede
een Haarlemmer van geboorte.

Zyn Vader Jan Poft geboren 1614 hanteerde,

het Glasfchilderen tot den jare 1639.
Frans had een Broeder die een berugt Bouw-

meefter was, door wien hy kennis kreeg aan Prins

Maurits die naderhand het huis aan den Haagfen
Vyverberg liet bouwen. Deze ziende zyne be-

kwaamheid lokte hem in den jare 1647 meë naar de
Weftindien, daar hy verfcheiden jaren bleef, zig

oefFenende in die Landgezigten naar 't leven af te

teekenen , en te fchilderen. Wedergekeert zynde
met dien Prins heeft hy zig bedient van die afte-

keningen , en verfcheiden van de zelve in den ja-

re 1688 op 't Huis Ryksdorp buiten Waffenaar

Y 4 ge^
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gefchildert. Behalven menigtevan Wefl-Indifche
Landgezigten die hy voor deze en gene met gro-

te lof gefchildert heeft, is 'er ook als nog op *t

Huis te Honllaardyk een groot ftuk van hem te

zien. Hy is begraven tot Haarlem in de Groote
Kerk op den 17 van Sprokkelmaant 1680.

Delf mee niet ontvrugtbaar in 't voortteelen van
Konftenaars heeft ook voortgebragt uit Dirck Is-

noLitsze van Nes, en Katarina Verburch,

JOHAN VAN NES. Welke om zyn groote

drift die hy tot de Konfl hadde, van zyn Ou-
ders befleld v/erd by den berugten M. Mierevelt ,

door wiens onderrigt hy in korten tyd zoo veer

kwam, dat hy in ilaat was op zyne Konfl: te

konnen reizen : gelyk hy dan ook eenige jaren in

Vrankryk en Italien geweeft , en wederom in zy-

ne geboortefliad gekomen ; vele brave Pourtret-

ten als ook ordonantien gefchildert heeft, en ge-

llorven is op den 26 van Grasmaand 1650.

Dit zelve jaar florf ook de Konfl:fchilder JAN
VAN HOECK geboren tot Antwerpen. Deze had

de Konfl: geleert by P. P. Rubbens , en de wyze
van zyns Meefl:ers behandeling zoo wel afgezien,

en zig daar aan gewend , dat hy in Italien zynde
,
by

verfcheiden Kardinalen om zyn Konfl: in groot

aanzien was. Maar gelyk de Menfchen veeltyds

tot verandering geneigt zyn , zoo trok hy van

daar met voornemen om naar zyn Vaderland te

keeren : maar werd aan 't Hof xe Weenen aan-

gehouden, en van den Aardshertog Leopoldus

wel ontfangen , in wiens dienft hy ook gefl:orven

is, in de lente van zyn leven.

In zyn tyd leefde Abraham Staphortius , de

Zoon van Do. Johannes Staphortius, een yverig

deugtzaam en godyrugtig Leeraar, die menigte
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van jaren de Gereformeerde Kerk te Dordrecht

met leer en voorbeeld heeft geftigt. Hy was een

goed pourtretfchilder , maar een lofle bol , en die

in zyn levensgedrag niet minder als naar zyn Va-
der aarde. 'T werd maar kortswyl by hem ge-

rekent, als hy in de kroeg zittende, eenfluk kryd

nam , of een fhuk houtskool en daar mee op den
muur een Preekftoel teekende , en daar in een

mannetje met een lange baard, en dan tot zyn kit-

tebroers zeide; wilt gy myn Vaar eens zien?

Ook leefde JaKOB van HAssELindien tyd, welke
fraaije Landfchappen en vervallen Roomfche Ru-
ynen fchilderden. Als mede Bakent Bisbink,

Difcipel van Jan Both; Dirk van Duivelant,
en Abraham Van Dyk , die moderne ordonantien

fchilderden , en zyn meeflen levenstyd in Engeland
heeft doorgebragt. Kristiaan Siriep , die

diflels en kruiden op de wyze van Octo Marfeus
fchilderde. En Kornelis van Slingerlant
anders Zeehaan , mede een Dortenaar. Hy kreeg

deze Bentnaam uit hoofde dat hy tweemaal de
reis naar Romen over zee gedaan had. Hy was bei-

de Schilder en Kok , en woonde te Dordrecht

by de Groothoofdspoort , over 't OfTenhoofd daar

hy ook geflorven is.

Op hem volgt PIETER FRITS , anders JVelge-

moet. Deze Bentnaam waar mee hy te Romen maar

17 jaren oud zynde, benoemt werd
, ontfproot by

gelegentheid van zeker zinnebeeldig toeftel op zyn
intrede, ofinhuldiging in 't Konvent.Zyn Bentbroe-

ders hadden (gelykze doorgaans gewoon zyn iets

byzonders te vertoonen 't geen vremd , of potfig

is,) gekleurd papier kokerwys t' zamen geplakt;

voor aan wat wyder , en dus vernaauwende op 't

end , zoo dat het tot een Cirkel gebogen naar een
Y 5 Slang
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Slang geleek , en d'Eeuwigheid volgens d'afbeel-

ding der aloude Egiptenaren vertoonde. Deze
papiere Slang natuurlyk gekoleurd en met zyn
llreepen befchildertjhadden zy van binnen met klap-

buflchen opgevult, die zy te gelykdoor eenfnoer
met buskruit beftreken aanftaken , naar dat zy hem
in het midden van die Slangcirkel gefield had-

den: en wyl hy zoo onverfchrokt .en welgemoet,
zonder daar van daan te vlugten , de Hagen en
vlam van 't buskruid uitftond, doopten zy hem
JVelgemoet, Als nader blykt uit dit volgende
Vaers

, by d'inhuldigmg met algemeen toeftem-

men, uitgefproken

:

Welkom^ welkom^ Konftgenoot:

Nieulings in V berugte Romen
Dat de Konfi kweekt in zynjchoot

Uit uw Vaderland gekomen ;

En ten eerfte u aan de Bent

Aangeeft {welker roem zalJieig ren

Onbezwalkt tot 's ÏVaerclds ent.)

't Konflgenootfchap wil niet weygren^

U f ontfangen in der min.

JVil de Konfi dan helpen houwen
^

Tot gemeenen roem , en in

Onze Bend uw rufiig houwen.

Gy hebt Welgemoed de pligt

Van het Bentregt zonder vreeze

Doorgefiaan : uit uw gezigt

Was in mlnfie niet te lezen

Dat naar eenig Jchrikken leek.

Daar uw groots gernoed uit bleek.

Dus van yder een geprezen
,

En als Broeder thans begroet
,

Met uw Bentnaam , die zal wezen

En ook blyven y WeIgemo€t. Zy-



Schilders en Schilderessen. 347
Zyne wyze van fchilderen was , zoo wel als zyne
verkiezingen, verfchillig van anderen: wanc ik

heb Zeedeflukken van hem gezien , ook Spoken

,

die geeflig en vremd van vindinge waren. Hy
onthield zig , na dat hy van Rome was wederge-

keert , meeft te Delf, daar hy ook geftorven is , en
geneerde zig naderhand , en ondertuflchen dat

hy nog fchilderde, met de Schildery- en Print-

handel , daar hy byzonder toe bekwaam fcheen

,

wyl hy in dat verftand was , dat die handel zoo

eerlyk niet als ander foort van koopmanfchappen
moefl gedreven worden.

Nu wy al een deel brave Konftfchilders, die

leden van de Roomfche Bent waren , van onzen

Schouburgh (hun rol gefpeelt hebbende) hebben
zien vertrekken , en op nieuws aan dit tegenwoor-

dige flaal zien , hoe zy zig onder malkander , door

geeftige bedryven , en andere vrolykheden hebben
weten te vermaken, lufl het ons van den gantfchen

zwier van dit Bentleven een fchets te malen.

De Bent ( zeitS. v. Hoogftraten) is in onzer

voorouderen tyd ingejïeh , tot verkwikking derJluimeren-

de geejten. Daar ontfangt men de groene aankome^

lingen met geefiigen toe/tel , en vereert 'er met nieu'

we namen van krachtigen zin. Daar fpoelt men de

zorg en Iaatdunkenden waan in zoeten Albaan af ^ en

herwiegt men degenen , die nog niet wel gebakert zyn

enz»

De wyze van 't inhuldigen in de Bent, depot-

fige vertoonzelen , en 't Bentleven heeft Bonav.

van OVerbeek , door Askaan in verfcheiden Huk-
ken doen affchilderen , die door M. Pool in plaat

zyn gebragt. Daar uit kan men zien den gant-

fchen zwier van 't Roomfche Bentleven , en hoe
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*t ontrent de vertooningen , wanneer een nieuwling
ingewyd , de Benteed afgenomen werd , en op *t

Bentmaal toegaat; wanneer fomwyl om de dam-
pen van de maag en *t hoofd meer lugt te geven

,

het gezelfchap zig tot een omtogt of wandeling
naar buiten begeeft, 't geen wy om ons tweede
Deel met een klugt te fluiten, in vaerzen hebben
befchreven, zoodanig als de beteekeniflen der
Bentnamen ons flofen leiding daar toe aan de hand
gaven : Waarom wy de namen ook niet naar het

bedryf , maar het bedryf naar de namen hebben
moeten fchikken; op dat de zelve in hun natuur-

lyke zinduiding mogten geplaatft worden. Dus
wy ook in 't zelve een fpiegelgevegt moeften be-

denken ; om fommige namen niet uit hunne be-

teekenis te wringen , of in te voegen waar zy niet

eigen zyn, of te pas komen.
Is zulks, als wy vertoonen zullen ,niet op eene

llont gebeurt , het is op verfcheiden tyden voor-

gevallen , en wy hebben daar in het voorbeeld der

Toneeldichteren gevolgt, welke alle byzondere

zaken die tot een zelve einde doelen , in een be-

dryf doen t' zamenloopen.

BLonde ( i ) Fehus groots gehult

,

Had den ( 2 ) Horifont verguit

En
(i )Tranctfcusde Wit, Hift. Schild, van Gent

, dog wierd
meelt Apol genoemt; om dat hy ook een Dichter was,
maar in beide flegt. Jan Vos (dat my in den zin fchiet)

maakte op een flegt ftuk Schildery daar een kreupel rymp-
je by gefchreven was , dit volgende puntdicht

:

Dit Rym en Schilder/luk zyn eveneens van aart ;

I)e maalkonfi deugt niet veel , en 't rytn is ook niet waart»

Waarom of Jas het Jfuk niet voor het rym deed wyken f

Om dat het rym en 't fiuk elkander x^ou gelyken»

(a) Jan Francis van ^hmen Lantf. Schild, van Antwerp,
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En de Lucht met glans beftreken.

Spiegelde zig in de beken

Bronne, en ftroomend kriftallyn

Van den gryzen Tyberyn

,

En zyn tintelende ftralen

Koeflert heuvelen en dalen

:

Doet de ( 3 ) Tuberoos vol roem
Boter ^

(4)Zö«, tn (s) Diflelbloem^

Met veel luifter openluiken

,

En de ( 6 ) Lely lieflyk ruiken

;

Daar de ( 7 ) JVey7nan met zyn vrint

( 8 ) Koridon ( 9 ) Fermaak in vint

(10) «Sw/p, Patrys ^ en Goutvink roeren

( Daar de Vogelaars op loeren )

Hunne vlerkjes by 't gekweel,

Wyl het gorgelend geflrecl

Van den (11) Lewerik in 't zingen

,

Schynt ten wolken in te dringen

,

Moedig op zyn zangftem. Maar
( 12 ) Bontekraay , en ( 13 ) Ojevaar^

En

(3) '[}akoh»s van Spyk Hage, Pourtr. Sch. (4) Puter vander

Hul(l Kruide Sch. van Dord. ) Karei de Vogel Bloemfch,

van Maftr. na hem Andries Verhoeven y-an A.nVN . {6) F. Zie-

reels. (7) Jano anders Hansje Blondeau, (8) Adriaan vander
Kabel. (9) Nicolaas Ie Grand van Antw. {10) AuguftynTer^
iveften Hage , Hiftor. en Sold. Schild. (11) ^aques VailVant,

( ii) Dantel Mytens braaf Schilder van 's Gravenhage. Kom.
vanRyffendie te Rome op zyn Doopmaal geweeft is , heeft

dit Vaersje daar op gemaaia.

Gevels eieren de gehouwen ,

Schoone Wimpels eieren '/ Schip ,

Boofdcieraad vermooit de Vrouwen
T Roz.eblosje cïert de Lip

,

En de Wangen , ook de Kleeren

Worden door haar kleuren fraai ,

Dus word g ook tot uwer eeren

Onze hnti Bontbkraay.
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En des (14) y^r^^ri-.knaflerbekken

,

Rufier uit den flaap opwekken

;

i^ie nog vaak'rig 't Zoetgeluit

Van de Zakpyp , en de Fluit ,

Keurt voor (15) Orpheus goude fnaren,

Die de dieren deed vergaren.

Wyl de meefte Schilder (16) Jeugt ^

'T nachjen over in geneugt

Kroezen zaten uit te veegen

,

'T geen dat ( 17) Wellufl onder 't leegen

Ruim zoo fmaaklyk in dien ffcand

(Als in 't fchoon Luylekkerland

( 18 )
Bryberg { 19) Flyt^ en Gladbek) frm^ktQ.

Schrobber^ die 't nog fchap'lyk m.aakte,

Zat met (20) Slempop ^ Sukkelaar
y

En de Lichtmis
,
paar by paar

;

Daar zy flaap'rig uit de pullen

Zondergeld het ( 21 ) Korpus vullen.

( 22 ) Moet^ en Wekker fliet hun aan

,

( 23 ) Ram laar fprak mee van te gaan
Doen een wandeling naar buiten

;

Onverdagt dat daar uit fpruiten

Zou zulk fchrikkelyk (24) Tempeeji:

Waar

• Deze heeft nog een Zoon dat een braaf Meefter is, en
woont te Stokholm in Zweeden. *

(13 -)
Dyernóus Godyn Beeldfch. van *s Gravenhag. (14)

Matteus Teriveften Hage , Hift. en Sold. Sch. ( 15 ) Ttlip van^
der Does. Monnaville Hift. Sch. vanAntw. (17) Paul

Zeefchild. ook Manefchyne. van Antw. ( 18 ) Gillis du Mont,

(19) Ktaaffens Hift. Sch. van Antw. (20) Theodoor Viffer.

(ir ) Amoldus (S}t4ellinus, welke de marmere beelden op 't

Amfterdamfe Kapitool gemaakt heeft. (22) Hms Martin
Hoogduitf. Hift. Schild. Dee. ^ an Carel Lotti en Cavalier

Daniël. ( 13 ) Bavid de Koning Vogels, Bloem, en ander ftil-

leven Schild, van Antv/. (24) Pteter Molter van Haarlem.
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Waar toe Kamphaan wel het meeft.

Door zyn Vegtlufl aan het branden

,

Oorzaak was. Hy floeg zyn handen

Eerft aan (25) Stilheid^ die verplet

Door dien oproer Hond verzet.

(26) Kaper, kwanzuis mee verbolgen, "

Wil met (27) Mars het vegtfpoor volgen.

( 28 ) LoJJenbruy valt ( 29 ) Standaart aan.

Lichtmis derft den (30) Ridder flaan.

( 31 j 3^afon met zyn vuiften ftooten.

Zy ontzien nog kleen of grooten.

(32) Mitridaat woog veel te licht

Tegen ( 33 ) Mars , die met zyn fchicht.

En zyn vreelTelyke blikken

,

( 34 ) Charon zelf zou doen verfchrikken.

( 35 ) Cefalus , en d'Jfrikaan
,

(36) Frome en (37) Archimedes flaan

( Om wie met de vlag zal flryken )
'T fpel met aandagt aan te kyken.

( 38 ) Gladiator maakt geweld
Zet zig fchrap in 't worflelveld

Tegen (39) Ryngraaf en (40) Janitzer

y

-Schoon die pal ftond als een Zwitzer

,

Daar de wakk're (41 ) Batavier
^

By-
f 15 ) ^an van Lint Paerd. fch. (i6 ) Pieter de ZeelanderXtt en
Scheepfcli. ( 17 ) Bloemfchild. uit Zweden Dee. van DiftelbL

een vloeker , en die door dikwils vegten xyn een oog ver-

loren had. (18) Adrtaan Honing Landfch. Schild, van Dort.

(2,9) l^mer van Bloemen Batalje Sch. van Antw.
( 30) Goma-

rus Wouters Hift. Sch. van Antw. (31) ^akob Torenvliet van
Leiden Gezelf. Schil.

( 31 ) iST. van Haringe. { 33 )—xie 17. f 34 )

^an vander Hooge. (35) Nolhertus van Bloemen Gezelf. Sch.

van Antw. ( 36 ) F. Matheus van Antw. ( 37 ) Abraham Genoels

Landf. Sch. van Antw. (38) Jakob de fi<i^»Pourt. Sch. van
*s Gravenhagenv ^ 39 ^ Abraham BreugelVAotmïoh, van Antw.
(40) Pïeter Hofman s^\t2S]<t{d\. van Antw. heeft lang met
ZantTHUer Landf. Sch. in Turkyengeweefl:.(4i

)

Hoog--
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Byfprong onder 't woeft getier

;

Om den Oorlogsbrant te flilien

,

En te Üegten de gefchillen.

5, Zou 't wel waar zyn dat men zeit

:

„ Noach heeft de Mefl geleit

5^ ( Zoo van tamme als wilde Dieren

„ Die geen breydel kan beftieren
)

j, Om den wortel van den flam

,

„ Waar van d'eerfle wyndruif kwam

;

5, Waarom 's ook der menfchen geeften

,

5, Dikwils van den aard der Beellen

Byzet ; wanneer z' al te veel

5j Wynvogc golpen door hun keel

:

^, Zelf die nugter zyn als fchapen

,

,5 Worden dronken Leeuw of Apen.
'T helpt niet wat ( 42 ) Merkuur ook zeit

(43 ) Polidoor of (44) Eermugt pleit.

(45 ) Diomeed en (4Ó ) Frkntfchap vlugten ,

Daar zy floot nog flagen dugten.

( 47 ) Heremyt en ( 48 ) Snuffelaar ,

Maakten zulk een groot misbaar

,

Dat elk toeliep om te fcheiden.

( 49 ) Moedt liep d' ( 50 ) Eerjte tuflchen beiden.

Woede oploopentheid gefluit,

Moefl dit rot ter kamer uit

,

( Hoe zy lafleren en raazen )
Tegens wil den aftogt blazen.

'T wyl dat d een werd (51 ) Bokkehaart^

D'ander (52) Aap genoemt, niet waart

Dat
Hoog/ïraten Hift. Sch. van Dordr. f41) Vilip Roos Beeftefch.

(43 ) Johannts Glauber Landf. Sdi. ( 44 ) Momper Landf. Sch,

van Antw. ( 45 ) Willem Doudyns Hill. Sch. van 'sGravenhagen.

(46 ) Theodoor vander bchuur. ,^47 ) Herman Zwaneveltl^-mdS,

Sch. van Woerden. (48 ) Otto Mtrceus Kruiden Slange Sch.

{49 ) Zie 21. (^o) Guilhelmo van /wge»Hift. Sch. ( ^i) Karei

de^ardyn Beeld. Landf. enBeeftefch. (51) Fr4»/wè^«/^«»?^-
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Dat ze ooit in 't gezelfchap kwamen
En zig zelve moeiten fchamen.

Met zoo kwam de naflecp aan

'T volkje van de Bent. ( 53 ) Jskaan

Was als Bachus uitgeftreken

,

Zyne leeuwenhuid een deeken

Ruig ,
omgordelt met een bant.

Aldus pronkte hy parmant

Onder fchaduwe en den lommer.

Van zyn hoofdkrans buiten kommef

;

Als de gever van den Wyn
Die den menfch vervrolykt. Zyn

Ryksftaf was een ( 54 ) Brypotlepél *

Die ook ftrekte tot een klepel

Als hy op zyn (55) Keteltrom

Maakt zoo luiden veldgedrom

Dat zelf d' ( 56 ) Echo , hoe verfcholen ^

Weergalmt uit verborgen hooien.

Hy zat op een wagentfoon.

Nevens hem de fchoone (57 ) Jdoon

Die voor Ariadne fpeelde

Om de Fabel te verbeelde.

Elk fprong om de Veldkoets heen

Als een (58) Satyr fluks ter been

Of
ker H-ZigQ. i^-^) DomimcusvanWynen Vliik. ehgezelfch. Sch.

{^4) Hans Jordaans. * Potlepel. Hift. Sch. van Delft. ( S^)Jan
Bumik Lantf. Sch. (56) Klaudius Albertm Sevin Hift.en Pourtr.

Sch. vanBruir.(57 )
Xör»fi«^eSmw, wiens Reisbefchryving

in druk uitgaat. ( ) Kom, van liyfin ,
Konltig Goudfmit

,

Steenzetter, en geeftig puntdichter, welke een hdtvan de
Roomfe Bent was, en in den jare 1^67 en ï668 met de
zelve veel omgang gehad heeft : die ook een lyft van de
toen tegenwoordige Bentvogels gemaakt heeft, die wy o-

vergenomen hier te pas gebragt hebben. Hy was byzon-
der potfig

, dog niet mm ftekelig van aart , overzulk zy
hem dien Bentnaam niet zonder reden gegeven hebben,

ILDeel, Z
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'Of als ( 59 ) Pan , daar hy de reyen

Voordanll als zy fpeiemeyen.

(60) Geefiigheid en (61) Opgang ftak

( Ó2 ) Welgemoet d' ( Ó3 ) Olyvetak

Op , ten ( 64 ) Zinnebeeld van vrede.

Dus deed (65) Studie^ dus deed mede

{66) d'Ordonantie , en de ( 67 ) F/w(;/jf

Op de blymaar van 't gerucht :

Strekkende tot vredebooden

;

Om den Wyngod in te nooden.

Die zig toont van ( 68 ) Goeden wi/.

En gebied zyn reiskoets flil

Te doen ftaan , en zyn trawanten

Zynen Wynftandaart te planten.

Die dit willig , moe getorfl

,

Zonder ( 69 ) Uitftel doen ; want dorfl

Had hen op den weg bekropen.

Straks gaan alle keelen open

,

Voor de volle Bent (70) Bokaal,

Ingefchonken tot onthaal

Van de nieuwe aankomelingen.

( 71 ) Slempop , die 't beftel der dingen
Had

,
riep : Luflig , drinkt en eet

,

Ziet den difch met kofl gereet

,

Daar een dronk wel op zal fmaken

:

Luitje Amandelen te kraken,

Luflje

{^9^ lts. Hift. en gezelf. Sch. van Oldenburg. ( 60 ) Ary
vander Kabel van Ryswyk. (61 ) NkolaasPiemont. (6i) Pieter

Trits, gezeir. en fpook Sch. van Delft. (63 , Verhul/l Hift.

Sch. van Antw. {64) Adriaan Fö/yHift. Sch. van Koppen-
hagen. {6^) Francis vander KappenHiiX. Sch. van Antw. na-

derhand aan H^w/i^i/jt/^wLi»/ gegeven, die meê van Antw. en
een fraaije Lantf. Sch was. (66) iz^aakde Moucheron fraai fchil-

der van gebouwen , Water en Lantgezichten van Amft. (67 )

T. Moem. {6S )TheodoorWilktns. Franfois de Meyer. i'jo)

Bartolomens Mariens konftig Goudfmit van Antw. ^71; Theo-
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Luftje Steur , of Kaviaart,

Zult, van velerhanden aart,

Of ook zoute Krakelingen

,

Keur van veel verfnaperingen ?

(72) Meleager vatte voort

'T wilde zwynshooft. Op myn woorc
Sprak hy : dit is wis en zeker

'T lokaas voor een friflen beker.

( 73 ) Volger volgde op 't zelve fpoor j

Diende ( 74 ) Vlytig elk wat voor.

Maar
( 75 ) Sinceer die zig befchonken

( ^Ta de Bentkelk was gedronken )
Voelde

,
kroop in eenen hoek.

(76) Dapper riep ftraks
,
houje kloek.

Laat ons liefft een pypje rooken
By (77) Leander , reeds aan *t fmooken.

Ronduit mee 't getal vermeert,
Dien meer brein als fpraak ontbeert.

Wil als wysgeer redeneren

,

En verborgen dingen leeren

:

Maar verdwaalt zelf daar hy flaat,

In den doolhof van zyn praat.

W'^n hervormt der Menfcben geejien.

Schoeit

doer Vijfer Landfchapfcli. H. Mommen van Haarlem. ( 71)
Jan Bapt'tfl Breugel.

( 73 ) De naam van deze is ons onbe-
wull , alleen hebben wy dit onderftaande vaersje met zyn
Bentnaam bekomen.

Gy die als Broeder van cm allen word gegroet ,

Volgt na des Bents gebruik in alles wat gy doet

;

Zoo zal ons Broederjchap , u daar om a'tyd rcerr.sn;

En een Navolger van de Roomfe Bentwet noemen.

Zoo blyf uw naam en faam , voer altyd buiten fchuU

,

Mits gy Navolger zyt , en het ook blyven zult.

(74) zie 19. ( 75 Arent Teerling van Alkmaar. ( 76 ) Joano

r#r«frtf r<iw. fraai Bloemfch. {n \
Krijiiaan Reuder. Batalje-

Z 2 fchiid
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Schoeit hun drift op vremde keften.

Maakt den wyzen tot een zot
,

En ten doel van yders fpot,

(78 ) Studie raakt geheel te fufFen

En ( 79 ) Ballon verflout te bluffen

,

Dat hy uit d'aloude Stam
Der Trojaanfche Helden kwam,

Daar de fchriften van gewagen

,

Die zyn ftamroem helpen fchragen.

Daar (80) Saturnus tegen pleit

Op de wifle onzekerheid :

En dat al die zig beroemen

,

En uit trots een (81 ) Afdruk noemen
Van ( 82 ) Eneas dwaasheid was

,

En 't bewys zoo broos als glas

:

En volflagen zotheids teek'nen

Zyn, van (83) Romulus te reek'nen.

(84) Exter \ klappen mee gewent,
Zwetft op 't vafte ( 85 ) Fondament

Van zyn Konft, die zoo veer boven
An-

fchild. ( 78 ) zie 6^. ( 79 ) Deze bynaam is eerft aan Petït Jan
reisgezel van Jan Toebak ( beide Hollanders) naderhand aan

Tïeter Verbrmgen gegeven. 'T is te zeggen Windbal In Italien en

,Vrankryk worden zulke Windballen van een Ezelsvel toege-

naait en met wind opgeblazen
, gebruikt om meê te fpelen.

Jak. Callot heeft zulks ( om 'er begrip van te geven ) in een

printje verbeeld, daar de wyze van daar meê te fpelen en de

hoegrootheid van de Windballen uit te zien is. ( 80 ) Pieter

van Sikkelers. (8i) Jacomo de Heus Lzn^L Sch. van Utrecht.

(81 )Steenvoorden.
( 83 ) Bonaventuur Overbeek , die de Room-

fche Ruynen naar *t leven geteekent , zelf geëtft , nevens

een befchryving in druk gebragt , aan de Brittannifche Ko-
ningin Anna opgedragen heeft. (84) Franfois Henrie. (85)
Ko«w braaf Hift. Sch. uitZwitzerland , heeft voor den Lant-

graaf van HeiTenkalTd verfcheiden Blafons ; Zolderftukken

gemaakt. In Italien zynde fchilderde hy de Zaal van Pet.

de Coartom in 't kleen na. Naderhand ging hy met Goudi-

bloem



Schilders en Schilderessen. 357
And're in fchoonheid was te loven.

Als de ( 86 ) Vogel Fenix by
And're voog'len. Goethart vry

Van dit malen als de gekken

,

Had (geen Menfch fprak van vertrekken)

Daar zyn (87) Speculatie in.

Dit ging ( 88 ) Slempop naar zyn zin

,

Stoorde zig niet aan 't gekwezel

,

Maar ftont als een ( 89 ) Gouden Ezel

Pal, en op zyn kragt parmant,

Met de kelk lleeds in zyn hant,

Wyl dat (90) HeSèor ftont te roemen,
En bedryven op te noemen

,

Van zyn fchicht als (91 ) Kupido,

Daar hy was zoo dor als ftroo,

WisUing meld de WilTelingen

Van den tyd, en \ lot der dingen:

Hoe

hloém te Hamburg wonen. (86) De Winter Hi^. Sch. van
Antw. ( 87 ) Jan Teyler. ( 88 ) zie 7 1 . ( 89 ) een Duitfer. In de

.

Bent hadden zy hem Etel gedoopt , maar hier over te on-
vrede , zeide hy : dat hy dus gebynaamt niet in zyn land zou
durven komen , en prefenteerde aan de Bentvogels eenig geld

om voor te drinken ; des zy hem eene andere benaminge
zouden geven , 't geen zy aannamen en noemden hem uit

potfery den Gouden Ezel. (90) Barent Appelman. (91) De
naam van dezen is my onbekent. Korn. v. Ryffen te Rome
zynde heeft hem ( na 't my toefchynt ) helpen inhuldigen en
dit daar op gemaakt

:

Jn alles wat 'er leeft is altyd min van neoden
,

Door min beftaat het door min keft alle dingj

Alleen niet op der aard , maar z,elf ook ly de Goden

,

Ja zo 't de min niet d$ed , de Waireld die verging,

Wyy die ons l^oomfe Bent , volmaakt te wezen roemen
,

En dagten dat de mm ontbrak aan onze Bent

,

U hier met d'eernaam van ons minnegootje noemen
,

Of anders K u p x d o ,
by kleen en ^root bekent^,

z 3
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Hoe de Konfl geraakt in noot,

Moet gaan bedelen om (
*
) broot

;

Om dat thans die KonH beminnen

,

'T meeft maar doen om geld te winnen

;

Zulks wanneerz' 'er bot na bien

,

Twee kaptalen daar in zien.

Hoe dat Konfl en Konflenaren

,

Outyds in groote agting waren:
Dat het nu niet is als 't plag

;

Datmen brave Schilders zag
Als een (92) Gouden Septer eeren.

Zoo , zoo kan de kans verkeeren.

Brave fprak van fcheiden : dog

:}: Stoppenje begeerde nog
Eerft de ( f ) Mantelpyp te fmooken

3

Daar op riepenze allen ; Rooken.
Dan alleen de Nachtraaf niet:

Die elk een tot blyven ried

,

Zei: men moet'ze als prullen wraken

,

Die geen ( *) Jonas kunnen maken.
Reeds ontvonkte d' (93) Avondfier ^

Aan 't gewelfzei , die van ver

,

'T Zonnelicht in 't Wellen dalen

Zag,
* Een fpreekwoord datmen dikwils gebruikt als 'er wey-

nig geld voor een Konftftuk kan bedongen worden. J. Vos
( als Roel de Bakker fchilderyen voor Brood kogt) vont 'er

dit op

:

Koel kogt veel Konfl om broot; men raakt*er niet voor funflaan.
Wiens Konfi om broot gaat y Roel die laat zyn ,broot om kunjl gaan,

David B^c^.Hoffcli. van Krillina Koningin van Zweden.

:j: La Tombe. Deze Bentnaam werd liem gegeven , om
dat zoo liaafl: hy by zyne Landsluiden kwam , ftraks fprak

van een pyp toebak te floppen.

t Een vond, om 't gezelfchap wat langer by malkander

te houden.
* Dit wil zeggen : Drie dagen , en drie nagten zonder

flapen by 't gezelfchap over te zitten. (93) Daniël Seyter

Hift.
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Zag, met ingekrompen ftralen;

Om te fluiten de omloopkring.

Elk kon, nu 't op fcheiden gingj

Als de ( 94 j Papegajen klappen

,

Of als marktdoétoren fnappen.

Eindlyk raakt dit Rot aan 't gaan.

Slempop, die nog drank zag liaan.

Spalkt zyn keel op, en zyn lippen.

En liet 't resje binne flippen,

Of hy 't door een Trechter goot

;

Maar gebolt door dezen ftoot

Moefl het (95) Korpus laten zinken

Op den grond neer. Wellufi hinken

Ging , het euvel deed hem wee
Aan zyn hiel en groote tee.

Wie den Honing likt moet lyen

'T/teken van de nyvre Byen,

Weelde is niet altyd van duur.

'T fpreekwoord zeit : na 't zoet komt 't zuur,

(96) Hengelaar maakt vremde gieren,

LofTe draaijingen en zwieren.

(97) Tver blyft fomwyl in 't gaan
Als een houte Leeman ftaan

Styf, en roerloos zonder fpreken.

Wat elk bidden mag of preken

:

Of gelyk een (98) Pyramyd
Aan de graven toegewyd.

Dees gelyk een fchim ontfluipen.

Genen als de ( 99 ) Schildpad kruipen.

And'ren als een ( i ) Krab op zy

.

(O
Kift. fch. van Weenen, (94) MarcellSthrechts, C95) ^ie

21. (96) B/^e van 'sHertogenbofch. (^DJaco'
mo van Staverde Bloem- en Vrugt-fchild. van Amesfoort.

(98) Aibert vm Spier s. (99) Fran^ois Danks. (i)

Z 4 -^Z'



36o SCHOUBURGH DER
( 2 ) Voordewind zet alles by

Om zyn woning te bezeilen.

Dog hy ploft , vergift in 't peilen

,

Als een ( 3 ) Zantzak op den grond.

Maar (4) Fortuin die zig verftond

'T zeil met voordeel te beheeren

En het lings, en rechts te keeren,

Op de ftreken van 't kompas
,

'T eerft in veiFge haven was.

En fchoon (5) Fiktoors en (6) Lantaren
^

'T hunnen dienft tot Leidftar waren

,

Stiet hun volgeladen Schip

,

Dikwerf tegen zand, en klip:

Dog wyl zy geen rampen leden.

Na dees Benttogt ( 7 ) IVel te Vreden,

jijjelyn Amfterdammers. ( l ) Gillis vander Meren. {'^) Al~

lerto Ciovet. (4) Robbert du Val Hagenaar, (s) Kasper

'van Wittel Mimziwm ïzh.. van Amesfoort. (6) JanBapti/i

d*AffenieWï^. fch. van Doornik. (7) Bominicus Schaft

,

eerft beelde en pourtretfchild. naderhand Wayerfch. ; om
dat zyn hand beroerd werd,

Vele myner Konftgenooten , welker Bentnamen
hier ingeweeven zyn , nog in leven zynde , heb-

ben deeze bywoningen voor een uitfpanninginde

dagen hunner jongelingfchap gehouden , en nader-

hand zig zoo gedragen , dat alle brave luiden ag-

ting voor hun hebben, o Hoe gelukkig zynze (zdt

meergemelde Hoogftraten in zyn Schilderboek

op pag. 207 ) dien dit ten goede gedyt ! en die

ah de verjongde Ram van Medea, uit den Bent-

ketel fpringen , daar zoo menige Pelias in verfmoort

ifyfi^ JcL overgelukkig zynze^ die hun dwaasheden

over'
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overleven j en hunne zotheden nazien. Waarom hy
ook de Schilderjeugt waarfchuwc , dat zulk gezel-

fchap vol gevaar fteekt , inzonderheid voor levende

geeften die ligtelyk verleid werden.

Wie deze Pelias even gemeld was , en het on-

bezonnen bedryf van zyne Dochters enz. Kan de

Lez^.-r vinden in het 3 Hoofddeel van *t 7 Boek
der Hervorm, van Nazo, waar mede wy dit Boek-

deel fluiten.

EINDE.

Z S NAAM-



NAAMLYST
DER

Schilders en Schildereflen.

j^Driaanfen (AUxander )

^JJen (Jan van ). 230

B.

Baan (Jan de), 303
Bakhuizen (Ludolf), 23Ó
Beck(David), 83
Berchcm ( Nicolaas). 109
Berg ( 7<3n vanden ). 15

( Mathys vanden ) . 15
Bishink (Barent), 345
jBf/ë^ (Karei Emanuel). 2(^2

Biffcbop, (Abraham) de

jongfle. 222

BiJJchop , ( Jacohus ) de oud-

fle. 222

BiJJchop, (KorneUt)oï Bis-

kop, 220
Blankhof (Jan Teunifz).

anders Jan Maat, 198
Blekers, 342
Blok ( Benjamin ) , 258
j5M (JakopReugers), 92
Boechorjl (Joh,) 124
Boel (Peter). 141
Borght (Peeter vander). 144
Boj ( Ga/per vanden ), 328
Both(Andries). 114
^0;/; (Jan), 114

Bouwer
(
Joan Guiliam ).

Breda {Peter van), 223
Ör/2;é

( Kornelis ). 341

C
Co<7w^j f Gonzalo), 40
Couper (Joan), 87
Cmm (Carolus), 144

DelffCyakob), 56
Does

( Jakob vander ) 105
Donker (Jan). 93
Donker (Pieter), 93
Doudyns (IVillem), 234
Dou ( Gerrit ), i

Drillenburgi Willem van).

147
Duinen

( Jan Babtifl van).

Duijter, 145
Duive(Jan). 90
Duivelant (Dirk van).

Dyk( Abraham van), 345

Eekhout (Gerbrant vanden).

100

Egmont 145
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Elger {Ottomar), 293
Everdingen ( Alden van).

95
Everdingen (Ce/ar van). 94
Everdingen ( Jan van ), 95
Eyck ( Gafpar van ), 142
Eyck ( JSIicolaesvan ), 142
Eykens ( Francois ) . 144

{Jan), 144

F.

JP^^/ {Pieter vander), ge-
naam t Le/y. 42

Fif±er {Anna Katrinaj.

259
FJink (Covert), 18

Francois { Lukas) , dejonge

14
FnVj" ( P/V^er ). 345
Fruytiers ( Philippus). 142

Fy? ( joannss), 142

G.

Gabron ( Guiliam ) . 145
GoUis ( Pieter), 328

Gelsdorf, 88

Goebouw ( Antonius), 142

Goltzius ( Hend. ), 35
Graat (Barent). 2co

Graauw ( Hendrik ), 18 v

Grebber {Maria), 122

Grebber { Pieter), 122

Groot { Jan de). 58

H^^iT^/ (Jacobvan). 345
ffir^ ( Joannes van ), 141

Heerfcbap. 145

L Y S T.

{Marten Heemskerk
vander ).

{Nicolaas vander), 7
Helmbreker {Theodoor). 108
Hl?//^ {Bartolomeus vander).

9
Ho^cfe (Jan 'uon ). 344
Hoe^;^ {Robert van). 50
Holflein {Pet. ). 124
Hoochftadt { Gerrit van ),

144
ü/oo^^ ( P/<?/^r J^). 34
Hoogjlraten (Jan van).i6S
Hoogjlraten { Samuelvan ),

155

/.

Jakobze (Juriaan). 49
yon^ ( Ludolf de). 33
Jordaans {Hans). 28
Jordaans {Lucas), 29

/C

/C^i^^/
( y^ry i;^in i^r ) . 235

Kalf {Willem). 218
^^<?#^ {Johannesvan).i2^
Keulen (Janfon van). 224

(Kornelis). 333
Koning {Philips de), 53
Kraanevelt {N,), ja

L.

L^ziïr {Roelant van), 124
Lavecq {Jakob). 153
1ingefbag

{
Johannes) . 1 45

Loyer ( Nicolaas ) . 145

Af.



NAAM

Maas {Nicoïaas). ^73
Man (KorneUs de), 99
Martenjz ( Hendrik ) , by-
gcnaamt Zorgh, 89

Meel (Jan). 144
Meerkerk (Dirk), 91
il^^fr^ (Peeter), 50
Menton (Frans), 15
Meukn (Antoine Francois

vander ). 329
Meulen {Klaas vander), 2o<^

Meyburg ( Bartholomeus )

,

260
Moucheron (Frederik de).

327
Mttron^ (

(

Emanuel), 102

JV.

MJff^ (Pi>/5r Pieterze), 27
jVej (Johanvan), 344
2Vei;e (Francifcus de), 142

O.

Ooflerwyk (Maria van).

214
Oo/?/mJ ( .7o/ê/). 209
Oojtfries ( Katbarina ) . 209
Ojfenbek, 170

P.

Pardanus ( A.) 145
Paulufz (Zacharias), 55
Feeters ( Bonaventuur ). 1

2

Peeters (Jobannes), 140
P/>r/bn ( Krijloffel ), 2Ó0

L Y S T
Pieters (Geertje), 216
Poft {Frans), 343
Po? (Hendrik), 123
Potter (Paulus), 125
Pynaker ( ^Jam ). 9Ö

Q..

Q^^ön^ 88

Roeftraten, 191
Roodtfeus (Jacohus). 11

Roodtfeus
( Jan Albertfz, )

II

Roos(Filip), 279
Roos(Joban Hendrik). 277
Roos {Theodoor), è88
Ro2ffe ( Juffrouw ). 262
Rykaert (David). 14

Savoycn (Karei van), 53
Scbagen {Gillis), 30
Scbellinks (Daniël). 273
Scbellinks (Willem). 263
Segers (Hercules), 13Ö
Sibrecbts { .7an). 14^
S/n>p (Kriftiaan). 345
Slingelam (Kornelis van),

345
5/o& (y^in Janze), 209
5ott ( yon'i Vdin ). loi
Sprong (Gerard)» 122

Staphortius (Abraham). 344
^i^ ( Hendrik van ) . 292

S^m^ ( Juriaan van). 2go



NAAM
T.

Tbielen (Jan Philip van).

5^
Tilmans (Sinion Peter). SS

Tombe (La). 27
Tyfens {Peeter), 143
Tys ( Gysbrecht ). 144

Uilenburg (Gerard), 293
Ulft {Jakob vander]. 19Ó
Vaillant ( Andreas), IC2

VaiUant {Eernard). 102

Vaillant [Jan), • 102

Vaillant
( y^^w^j ). 102

Vaillant ( ïValkrant).ioi
Velde, {Willem vanden)

JVillemfz. 324
F^r^y/ ( y^7n Govertjz, ) 9 r

Verdoel ( Adriaan ) . 57
Verfchuring {Hendrik), 193
Verfchuring { Wilhem ) . 19Ó
FiiMnff {Vincent vander).

210

Vijfcher {Kornelis de). 92
F//>g5r (5^moM ). 325
VuurpyL 145

L Y S T.

^ijj; (-<4^3rf v^n). 91
IVabbe {Jaques), 11
IVaterloo { Antoni) . 51
JVeeninx {Jan Babtijla).

IVieringen {Kornelis), 123
JVillemans (Michiel), 233
Withoos {Alida), ii8
Withoos [Frans), 189
Withoos ijohannes), 188
Withoos {Mathias). i85
Withoos { Pieter \ 189

(Ptf/^r ^/ff). 144
Wolfart (Artus). 145
WorfliJan), 147
Wouters {Framfcus). 13
Wouiverman ijan), 76
Wouwerman {Philip), 70
Wouvjerman ( P/e^^r }. 75

WykiTomas). 16

Z

Zyl {Gerard Pieterze van).
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LYST der voornaamfte zaken en byzonderheden
in dit tweede Deel .van den Schouburgb der

KonfifchUders befchreven ; om alles op
zyn plaats te konnen vinden.

Voorbeelden van yver en

drift tot de Konft.

i8. 304. Van langzaam

fchilderen. 8. Van vaar-

dig fchilderen. 82. 85. en

286. Vanzulken die door

zeldzame gevallen zig

tot de Konft begeven heb-

ben. 32. 33.

Voorbeelden om de fchil-

derjeiigt af te fchrikken

van fchandelyke en on-

kuifle bedryven te ver-

beelden. 119. 120. 121.

Beeltenis van de Wit, door

't woedend graau vernielt.

309. 310.

Fynbedagte vond van Filip

Roos om tot zyn oogwit

te geraken. 282. 283-

Geeftig voorval van y. v.

Hoogjlraten meteen be-

delaar. IÖ9-

Misbruiken der byvoegze-

len. Waar uit de zelve

ontfpruiten. Waar toe

de byvoegzelen en

cieraden dienen. In By-
belfe Hiftorien min vry-

heid daar toe als in ande-

re enz. van 245 tot 25 8.

Geeftig bedryf van Vincent

vattder Vinne te Geneve.
212. 213. 214.

Voorbeelden van Waereld-
vorften en luiden van

groote geboorte, welke
de Schilderkonft geoef-
fent hebben ; waarom zig

des niemant behoeft te

fchamen. 227 tot 232.

Geeftig verding tuffchen

Maria van OoJIerwjktn
Guilliam van Aelft. 217.

Geeftig antwoord van Jor^
daans aan den pourtret-

fchilder N. Maas. 275.

Janfo'n van Keulen over het

onverftandig bejegenen,

van een Dame bedroeft

,

werd door Ant, van Dyk
getrooft. 224.

Krygsteekenen der oude
Hebreen , Grieken , Ro-
meinen en Duitfche Vol-
ken befchreven, en uit

Medalien in print ver-

toont. 58 tot 70.
Le Ceiir , door C. Ie Erun

gedrukt. 318. Meer voor-
beelden van dien aart.

319.320.

Lyft van Oulingfe brave
Konftfchilders die bin-

nen den levenstyd van Ab,
Bloemaart gebloeit heb-

ben. 131.

Mich. Angclo verkleed zig

in Boerengewaad om
niet bekend te worden,
maar werd door Rafael

ontdekt, aan den omtrek
van



van een menfchen hoofd

Sec, 3I^).3I7.

Schrikkelyke onderneming

van de wangunfl: tegen

Jan de Baan. 321. 322

Onderzoek of zulke die een

lagen geeft bezitten , door

deftige voorbeelden ge-

fpoort, bekwaam ge-

maakt konnen worden :

tot groote ondernemin-

1

gen in de Konlt. 534.

335. enz.

Wat tot de Perfoonver-
beeldingen behoort, en
wat nut de byvoegfelen
geven aan een Hiftori-

fche verbeelding. Als
ook de eigen beeltenif-

fen der voornaamfteper-
foonen enz. uit voor-

beelden betoogt, van 171.

tot 185.

NAAM-



NAAMROL
Van de Beelteniflen der

' "

Konftfchilders en SchilderelTen.

In het II. Deel.

Plaat A Pag. i.

I GerArd Dou. 2 Bartolom. vander Helst.
Plaat B Pag. 19.

I GofERT Flink. 2 Pieter Lely. 3 Philip Koninö.
Plaat C Pag. 79.

I Jan Bapt. Weeninx. 2 David Beck- 3 Sim. Pet.
Tilmans. 4 Hendr. Zorg.

Plaat D Pag. g6,
I Aldert van Evekdingen. 2 Adam Pynaker.

Plaat E Pag. loi.
I Gerbr. vanden Eekhout. 2 en ^ Wallbrant em

Jaques Vaillant.
Plaat F Pag. 127.

I PaULUS POTTIR. 2 JaKOB VANDER DoES.
Plaat G Pag. 170.

I Johann. Lingilbag. 2 en ^ Samuel ex Jan van
Hoogstraten.

Plaat H Pag. / .

'

I Hendr. Verschuring. 2 Willem Kalf.

Plaat I Pag. 245.
I Ludolf Bakhuizen. 2 Vixcent vander Vinne,

Plaat K Pag. 277.
I JoHAN Hendrik Roos. 2 Juriaan van Streek.

De Plaat met Hebrecufe, Grickfe, Roomfccnz,
Legervanen. Pag. 65,

De Plaat van Jupiter cn Semele. Pag. lyö.

De Plaat met Medaljen. Pag. 182.
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