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GROOTE SCHOUBURGH
DER

Nederlantfche

KONSTSCHILDERS
E N

SCHILDERESSEN.
Waar van 'er vele met hunne BeeltenifTen ten

Tooneel verfchynen,en welker levensgedragen Konil-

werken befchreven worden : zynde een vervolg op

het Schilderboek van K.v. Mander.

Het II. DEEL.

'T welk zyn aanvang neemt met het Jaar itfi^, en ver-

volgt met die Konftfchilders welker geboorte in dien

tuffchentyd tot het Jaar 1635- voorgevallen i*.

DOOK

ARNOLD. HOÜBRAKEN,

T'AMSTERD AM,

Gedrukt voor den Autheur , daar de zelve ook ft

bekomen zyn, 171P.
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GROOTE SCHOUBURGH
Der

N E DE RLANTSCHE

KONSTSCHILDERS

SCHILDERESSEN,
TWEEDE DEEL.

At Ouders aangaande hunne Kinde-
ren , en opzieners ontrent minderja-

rigen wel naar hunne befte meeninge
tot nut def zelvebefluiten konnen ne-

men van hen dit of dat tot hun beroep 3

't zvkonft ofhandwerk, te laten leeren : maar dat

de natuurdrift, wanneer die in de lente van hun ja-

ren met krachjt opwelt, en de genegenheit zig

een weg verkieft tot hun koftwinning, veel ze-

kerder het wit van hun bedoelingen treft, en hun
geluk bewerkt, zal dit volgende levensverhaal

beveiligen.

GERRIT DOUuitFrieflantherkomftig, dog
geboren tot Leyden in 't jaar 1613 °P ^en 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 Glaxemakcr

. II. D s e Lp A • va©
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van zyn ambacht, en zyn Moeder Marytje, Jans
Dochter genaamt. Deze ziende zulk een driften

begeerte in den jongen totdeSchilderkonft, heh-

ben hem in den jare 1611 bedeed by Bartbob'

meus Dolendo* een Plaat Snyder, om de be-

ginfelen der Teekcnkonft te leeren , en na 't

verloop van een en een half jaar by den kondigen
glasfchryver Pieter Kouwenhvrn , op dat hy die

zelve kond: mocht leeren, om ze daar na in zynen
winkel te oefFenen. Twee jaren of wat meer wat
hy by dezen Pieter , en had in dien tyd zoo toege-

nomen, dat zyn Vader hem in zyn winkel by zich

gehouden en gebruikt heeft tot het glasfehryven,

en glasrnaken , waar door hy hem groot

voordeel aanbracht. Dan ziende dat hy zoo onbe-

jfaift, en buiten eenigen fchrik, in het opklimmen
naar de glazen was, zoo in 't dellen van nieuwe,
als doppen van oude, was hy t'elkens niet bui-

ten vrees, dat hem eenig ongemak daar door zou-

de gebeuren. Over zulks nam hy befluit

(hoewel tegens zyn wil, en tot zyn fchade) van

hem de Schikicrkonft te laten leeren, en beu*eed-

de hem nu vyftien jaren oud zynde, den 14 van

Sprokkelmaant 1628 by den toen al vermaarden

Rembrant , by welken hy gebleven is omtrent drie

jaren , in weiken tyd hy zoo veer gevorderd was v

datmen aan de beginfelen wel zien konde, dat 'er

(inzonderheit in'tkleen en uitvoerige) wat goets

te wagten flont , of van hem te gemoet te zien

was.

Velen hebben zig verwondert dat uit de fchool

van Rembrant zulk een eel konftpenceelontfproot*

doch die zyn niet bewuft dat Rembrant in zyn,

eerden tvd uitvoerig gefchildert heeft , gelyk wy
dat in zyne levensbefchryving door verfeheide {ta-

len hebben aangeweezgo. Wat
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Wat nu vorder onzen Gerard Dou aan-

belangt, hy fchilderde alles met de grootfte lyd-

zaamheit , en gedult naar *t leven , door een met
draden ruitswyze befpannen raam j een behulp voor

die zig het uit de vuift tekenen, niet toebetrou-

wen. Doch deze kruk is (om dat men zig daar

aan door traagheit van veel te teekenen
,
gewen-

de) by yder verbannen,* waarom ook mynmeeftev
Hoogftraten zelf't gebruik van den pafTer (behalven

daar 't noodwendig was, als in gebouwen) wraak-
te , zeggende : Alen moeft het oog tot paffen ge-

wennen.

J O A CH I M SANDRART , fchryver van

de 'Ccutfc^elBfaïintliC verhaalt : dat hy met P van
Laar anders Bamboods ,Ger. Dou eens ging be-

zoeken , die hen tvel ontfing , en vertoonde , V gene

hy van zyne konjlwcrken zoo ten halven als ten vol-

len voltooit had) V welk zyprezen , en inzonderheid

zyn gedult in 'j bewerken van een bezem/tok j daar

op hy antwoordde , dat hy noch wel drie dagen werk
daar aan hadde. In dien tyd had hy gefchildert het

Pottrtret van den Konflminnenden Heere Spiering

uitende als vinf of in zyn Kabinet , daarnevens

mn zyn Vrouw , en zyner Vrouwen Moeder die haar
een boek overrcyktejt welk zoo verwonderlyk uitvoerig

gefchildert was , dat men het naaulyks alles met de

oogen konde tfcn (waarom hy ook al van zyn 3 ofte

jaar af vergrootglazen gebruikte) doch was niet

heel gelukkig in de gelykenis der wezens : en gemelde

Htéisvron van den Heere Spiering verklaarde dat
zy wor de eene hand die opdenïeenfloelrujlie vyf da-

gen had gezeten. Dit benam den menfehen den lufi

om zig van hem te laten uitfchilderen 5 waar om hy

Mk wel weeft eigen wdonantien gemaakt heeft, daar
ky veel Uitleven in te pas bragt , m V hven "'tgeen

A 2 by
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hy daar nevens gebruikte , voor hun gedult in V lang

•zitten rykelyk betaalde. Gemelde Spiering gafhem
i ooo gulden Jaarlyks * en betaalde daarenboven

noch voor y der Konjlflukje zoo veel geit., als het te-

gens zilver gekit wegen mogt. Hy maakte zynepen-

ceelen zelf^ vreef zjyn verwen op glas , en bewaarde

dezelve met veel zorg voor ftof. Dusver Sandrart.

JVJcn zou uit deze befchryving eerder bclluiten

dat dezelve tot fpot dan tot zynen roem geboekt
was.

'T is byna ongelooflyk , als wy agt geven op de

uitvoerighek zyner penceelwerken , dat een
man zoo veel in zyn levenstyd kan uitwerken , 't

geen ons verzekert dat hy byzonder naar(tig zyra

tyd in agt moet genomen hebben. En wat zyn
konft aanbelangt die roemt zelf 't vernuft van haar
bewerker. Ook is 'er geen kon ft welke zoó alge-

meen goetgekeurt wort 5 waarom dezelve ook tot

fierfel van alle beruchte konftkabinetten tot een

hoogen prys wort opgekocht r en over zulks zou
het te vergeefs wezen den lezer ergens heen te

wyzen. Dog is dat Huk je van velen voor het befte

van zyne konftwerken gehouden 't geen de Heeren
van de Ooftindifche Maatfchappy van hem kogten,

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

aanvaarden , te fchenk gaven. Anderen zeggen : dat

de Heeren Staaten dit konftftukje aan Koning
Karel in 't jaar 1660, als hy in zyn Rvk was ge-

komen 3 vereerden , 't welk zy voor een groote fora

geks-

* Dit beveftigt ook P. Angel in 7.yrt Lof der Schilderkonfi ,

zeggende pag. xy. G. Dou die jaarlyks om dat hy den HeereSpie~

r'mg deetrfte aanbieding» van zyne Konjifiukken doet , 500 Karolut

guldens tot vergeld'mge krygt. Dogh iy VCrfchillCH in 't be*

groote van den prys.
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geks gekocht hadden uit het beruchte kabinet van

den Heer de Bie, zyn grooten Mecenas. In het

zelve ftont verheelt een Vroutje met haar Kintje

op den fchoot, en een meisje dat met het zelve

fpeelt Dit ftukje is naderhant door Koning Wil-

lem uit Engelant 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-

lant bekent, tot Amftcrdam by de Weduw van

den konftlievenden jakob van Hoek hangt , zynde

binnen de ly il: gemeten hoog 5 voet, en breed z

voet 6 duim. Daar worden in verbeeld twee
kamer vertrekken. In het voorfte , dat een kon^-

flig gefchildert tapyt tot een voorhangfel heeft,

vertooont zig een Vroutje dat een Kintje deborft

geeft, daar nevens een wieg en ander teenwerk,
een tafel met een tapyte Ideetje, en op dezelve

een fierlyk zilver verguld lampet , een kopere

kerkkroon en meer ander itilleven. In het tweede
vertrek doet zig een Barbiers winkel zien , een

Boer die van de huig wort gelicht, daar een oud
besje by ftaat te huilen , met nog meer andere

beekjes. De twee opflaande deuren vertoonen aan

de eene zy een Studeerkamer en daar in een oud
Man die by kaarslicht de penverfnyt. Aan den an-

deren kant ziet men een fchryf en rekenfehooi

met kinderen aan verfcheiden tatels, die overkon

-

ftig door verfcheiden kaarfen, en een lantaren be-

fchenen worden, 't een en ander, en elk in'tby-

zonder, is natuurlyk kondig, kragtig en zoo uit-

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

ten, is konftig befchildert met de beckeniflen

van de vrye konften , in 't graau door Coxie,

'T is te beklagen dat 's mans vernnft niet op
A 3 groot-
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grootfe befpiegelingen tocgeleit , en zyn

penceel tot het verbeelden van waardiger en pryf-

ielyker voorwerpen gezet heelt : maar 't is vergeefs

geklaagt,ofgewcnft} aangezien het zoo niet is , en

geen veranderingc daar ontrent vallen kan, door

dienhyalmetzynetydgenooten naar 't duifter graf

verhuift , niet meer in wezen is. Twee bedenkelyk-

heden zyn 'er, die men gift dat oorzaak geweeft

zullen hebben , waarom hy altyd op 't verbeelden

van kleynigheden heeft blyven hangen $ als eerft

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

went had, dat hy niets buiten het zelve konde,

of wilde doen, (ach tervolgens het voorbeeld van

Michael Angelo Caravaggio #
, daar de genen wel-

ke zig tot allerhande Hiftorifche 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 heett konnen doordringen , en

dus (in opzicht van de verkiezingen zyner voor-

werpen) zig in de laagte gehouden. De Filofoof

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

opzicht) Gelyk de Vryers van Penclope , ivan*

neer zy wet haar geen fpraak kaften houden, by de

dienftmaagden bleven zitten j aluoo brengen ook de

genen , wanneer zj de Filofofie niet konnen vatten ,

hunnen tyd over met beuzelen. Maar wie
kan befluiten dat het met hem dus of anders ge-

weeft is ? Doch dit is zeker : dat hy door zyne
wyze van doen de Waerelt ten wonder itrekt,

en van alle konitoeffenaars moet geprezen worden,

bo-

* Caravaggio. Waar mee hy word onderfcheiden van
Mich. Ang. de Bonarore. Dit heb ik 'er verzuimt by te

ichryven . wanneer ik hem in dit zelve opzicht ten voor-
beek bracht. In 't eerfte Boekdeel pag. i6s.
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boven alle welke in zyn tyd op uitvoerig fchilde-

ren hebben toegeleit \ om dat hy met het penceel

meer heeft geteekent, en getoetft, als anderen dié

met verzachten en verdryvfcn hun doel zochten te

befchieten. Waarom zyn penceelwerk een groote

kragt heeft , zelf veer af; daar in tegendeel de

penceelwerken , op eene andere wys behandelt als in

een mi ft verdwyren.

Hy ftierf in goeden ouderdom, en liet veel geit

en roem na.

In dezen tyd, en al vroeger , was in vollen

bloey NICOLAAS vanckr HEK, v,m wicn

van Mander op 't laatfle blad van zyn Schilder-

boek gedenkt met deze woorden : Te Alkmaar is

ook een Nitolaas vander He:k van '? geflacht van
Matten Heemskerk, en Difciprf van Jan Nagel ,

een goet Schilder bjnonder in Lantfchappen. Van
Mander heeft hier den fpyker rals hetfpreekwoort

zeit) op 't hooft geflagen. Want dat hy een goed
meefter in 't fchilderen v^an Beelden en Hiftorien

is geweeft, getuigen noch verfcheiden van zyne

penceelwerken : Nochtans was hy grooter meefter

in 't fchiideren van Lantfchappen. Tot Alkmaar
op 't Raathuis in Schepens Kamer, zyn van hem
thans noch te zien drie ftukken. Het eerfte Ver-

beek den Baljuw van Zuithollant, daar hy
om zyne Koedievery door bevel van Graaf Wil-
lem , bygenaamt de Goede , het hoofd Word afge-

slagen. In het tweede zietmen afgebeelt hoe
Cambyfes den onrechtvaardigen Rechter levendig

doet villen , en den Zoon op den Rechtflocl ge-

zet , met des Vaders huid omhangen , doet pryken»

En in het derde ftuk vertoont zig de Koning Sa-

lómon, daar hy het gefchil tuflchen de twee Hoe-
ren over het levende Kintbefiecht 3 ennaar rechte

vonnift. A 4 Ook
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Ook is by Henderik Nollcman van hem een groot

ftuk te zien, zynde een Boerekermis
,
geelïigvan

fchikking en vinding van allerhande potieryen, en

agter het zelve een konftig Lamfchap.

Tot Egmont op de Hoeve by den Heer A. Ie

Fevre is van zyn penceel een groot Ta ereel van

Cebes , en in 't zelve de Beeltenis van den ver-

maarden Wiskonftenaar Adriaan Matius, voor

wien men gelooft dat hy dit gefchildert heeft.

Enbyden Heer G. vanVladderakken, voorzittent

Schepen, is een groot ft.uk van hem re zien, waar

in zig op den voorgront de Beelteniflèn van eenig

ftamhuis vertoonen. Ter rechterhand dieper in 't

ftuk een vermakelykBofchgezicht, en daar in ver-

beeld Johannes de Dooper predikende , met een

menigte toehoorders \ ook een (lil afloopent water

willende de Jordaan verbeelden. Dit alles is naai-

de kond zuiver, goet van houding en krachtig ge-

fchildert.

Hy was een van die, welke in den Jare 16*31

het Konltgenootfchap van St, Lucas tot Alkmaar

hielpen oprechten.

MARTEN HEEMSKERK vandfrHEK,
Zoon van Nicolaas vandcr Hek , en Neef van

Marien Heemskerk, naar welken hy dezen zynen

Zoon dede noemen , kwam in St Lucas Gilt den 8

van Herfilmaant iöf 3 , en werd Regent van't zelve

in 't Jaar 1^4.
Hy fchilderde alleen Lantfchappen , dog zoo

goet niet als zyn Vader, en maakte inzonderheit

zyn werk van de aloude Hollantfche Kafteelen eq

Sloten, even als R. Rogman,natebootzen. Onder

andere heeft hy dikwerf, en op verfcheiden wy-
zen het Slot en de Abdye van Egmont , zoo als

het zig na de laatfte verwoefting doet zien, floot

zyn penceel vertoont. Oi: \
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Om dezen tyd werd ook de Fenix der Ncder-

lantfche Portretfchilders B A R T O LO M L U S

vander HELST tot Haarlem geboren, wiens

Beekenis 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 Kond zyn, gezien worden.

By wien hy de konft geleert heeft weet ik niet,

maar wel dat hy een uitnement Meefter in'tfchil-

deren van Pour'tretten is geweeft, waar van debe-
wysftukken noch in wezen zyn.

Onder de menichte van zyne kondig gefchildert

de Beelteniflen fteekt uit het gtoote Schutters fUik,

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

ber voor aan zit. In dit ftuk is het naakt, zoo
natuurlyk, helder en gloejent, de onderfcheiden

iloffen der bekleedingen onderkennelyk in haar

aard waargenomen , Goude en zilvere kelken, en

andere Feeft- en Disfieifelen zoo uitvoerig natuur-

lyk en konftig gefchildert , dat men zig daar over

moet verwonderen. Waarom ook de Schryvervan
den ïVechwyzer door Amflerdam op pag. 45*4 heek
aangemerkt : Dat een Groot kenner en Liefhebber

van de Konft, in V by-zyn van verfcheiden Heeren
zig liet ontvallen : Zoo ''er Schildery aanbiddetyk is

inde IVaerelt , zoo hoeft men naar geen andere lan-

den te gaan , om beter voorwerp te zoeken.

Pen grooten lofwelken Godfried Kneller, Rid-
der Saronnet enHoffchilder van Engelant, over dit

konltftuk uitgefproken heeft fparen wy om elders

in te lafien,

By den Heer Jan de Graaf Heer van Polsbroek
hangt een klyn ftukje waar in vier portretten over-

fconftig gefchildert zyn, zynde de afbeeldiels van

Af de
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de vier Dóelmeefters , 't zelve dit vin hem in \
groot gefchildert, hangt in de Kolveniers Doele

op de zaal boven den fchoorfteen. Ook zietmert

tot Amfterdam en elders veels enkele poürtretten

die uitvoerig en kondig gefchildert zyn.

Jan Vos laat zig op de Afbeelding van JufFr.

Konstan cy Reinst, door vandèr. Hels?
gefchildert , aan den zelfden dus hooren:

Op , Duitfchc Jpelles , op , verfthyn tntt puik van
verve

:

fVaxtREi nst venvacht n om te heven otftpatinceL

Een geeftig ommetrek^ vereift een wis pènfeel.

Natuur vertoont in haar lrrou Fenus en Minerve.

Zoo ziet menglans en geeft,dat zelden beurt^gepaart.

Hoe! is dit loeven ? neen : w.iut Reinst, heel

braaf van dart^

Vertoont zig bier van verf. ê Lojfeiyk vetmoogen f

Wie V oog door verf bedriegt heeft eerelyk bedroogen.

Hy woonde in dien tyd te Amfterdam in de

Doelefhaat , iron veel geit , was graag by gezel-

fchap^ had geen geneigtheit tot Italië , was verge-

noegt met zyn Konft , en Stadt, (zeit Sandrartj en

had tot Jaren gekomen (wie is 't aller uuren even

wys?) een Jonge Vrou getrout, by Welke hyeen
Zoon won , die mede een Pourtretfchilderwerd,

en zyn Vader op het lofrelykc fpoor wel na {lap-

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

gedenken.

Dat onze nabuurige Steeden ten Noorden ge-

legen in vroegen tyd en voorts niet misdeelt zyn

gewceil van brave Konftocffenaars, zulks zal thans

en in 't vervolg blvken. Hoorn een dier oudftc

S:e-
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1

Steden heert uit zynen fchoot voortgebracht den

Konftfchilder J A Qü E S WABBE. De/e wis
een goet Pourtret- en Hiiloriefchilder zoo wel in 't

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

niers Hof zietmen van hem gefchildert, deHiito-

rie van Jofef in vier itukken kon (tig en kragtig

naar dien tyd. De konitige Schiider in wa-
terverf johannes Bronkhorft heeft een (luk van

hem gehad waar in verheelt itont de Hiltorie van

Jefta, gejaarmerkt 1602,. Wanneer hygeitorven
is, weet ik niet.

Zyn Stadt- tyd- en Konitgenoot JAN AL-
BERTSZ. ROODTSEUS was een ver-

maart Schilder van levensgroote pourtretten, en
daar in zoo veer gekomen dat velen dezelve zoo
waardig van Konlt hebben gefchat als die van

Bartohm . vander Helft waar aan wy zoo even ge-

dacht hebben : dog dit , eer ik myn toeftemming daar

aan zou geven, moeit eerft ter proef gebracht,

en met malkander vergeleken worden , daar ik wel
luit, maar geen tyd of gelegenheit toe gehad heb.

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

den gezelichappen van Schutters door hem ge-

fchildert, die by zonder gerocmt worden, gete»

kent itfsi, iö"f2., en Ióf5, wanneer hy veertig

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

drag en byzondet rmrltig in zyne oeiïèning 5 en
liet een Zoon na Jakobus genaamt» Deze was
een Leerling van den ouden de Heem wiens wy ze ttffl

fchilderen hy wonder wel wilt natebootzen, Köo
dat hy in zyn tyd geld en achting aanwon; doch
was van een zwaarmocdigen geelt bezeten, waai

uit zommigen , die aan de Predeftinatie g
geloof ftaan , befluiten dat hy zyn levensdi aad ver-

kort
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kort heeft. Hy ftierf ontrent den Jarc 1 68 r , out

zynde vyftig Jaren.

Gelyk onder de Dichtkundigen, de een zigtot

het trompetten van Heldendaden, en andere ern-

flige gevallen , op het voorbeeld van den Mantuaan-

fchen iVlaro ; anderen wederom tot vrolyke Minne-
deunen en fabeldichteryen als Naz ••>

: zommigen
zig tot Bybelftof> anderen tot klucht 5 deze tot

blvde 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 Schil-

derkonft, en der zelver behandelaars (daar niet min
veranderingen in opzicht van 't verkiezen der voor-

werpen te befpeuren zyn) geftelt.

BONAVENTÜÜR PEETERS geboren

te Antwerpen in 'tJaar als boven, fchilderde Zee-

ftormen, en Schepen door velerhande droevige

Zeerampen in nood van vergaan. Hoe Eoöl in

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

zy met een vervaarlyk geloey van Blixemen en

donderen uitbarften, met flag op (lag de Zeylen

,

Maften, Stengen en den romp der Zeehulken
rammeyen, dat de fplinters den Matroozen om de

ooren ftuivcn , die in dien nood hun veege fterf-

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

der Zeerotzen het pekel beroert, en uit deonmee-
telyke diepten tegen dezelve met zyn diïetandige

gaffels aandryft , de bovenfte toppen met het

ichuim befpat j en hoe de Schepen in diebranding

ver-
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vervallen, gins en herwaard gefchokt, eyndelyk

zig te barflen ftooten : volk en goed in gevaar van

omkomen gebragt wort , vertoonende zig menig-

ten van menfchen op eenig gedoopt wrak; terwyl

andere weer door 't zwemmen hunne lyfsberginge

zoeken. Of ook wel weer hoe de fchipbreu kelingen

aan eenig bevolkt ftrandt,hun wedervaren met opge-

fchorte fchouderen verhalen , en om byftant bid-

den enz. Deze en diergelyke droevige voorwer-

pen heeft hy in hunne vertoonfelen zoo eigentlyk

weten uit te beelden 5 als ook, Lucht, Water,
Klippen, en Stranden zoo natuurlyktefchilderen,

dat hy geoordeelt wierd de befte in zyn tyd, in

die wyze van fchilderen,te wezen. Hyltierf i(5fz.

Hem volgt zyn Jaar- en Konftgenoot

,

FRANCISCUS WOUTERS
doch gans vcrfehclig in verkiezing; want gelyk
hy het droevige ten voorwerp nam , zoo was in

tegendeel deze op vrolyke, aangename en oogftree-
lende voorwerpen geftelt. De gronden van zyn wer-
ken zyn meeft Lantfchappen , ofBodenen die door
dichte kruinen een aangenamen lommer maken

;

waar in hy zomtyts een naakte Venus, met haren
lieven Adoon , of eenige Minnekozery van Veld-
nimfen met Satyrs , of de vlugt van Siringa voor den
boxvoet Pan, en diergelyke voorwerpen laat zien.

Welk alles hy met zoo wonderlyke bcvalligheit

en Konft heeft weten te fchilderen, dat hy daar

door by den Keyzer Ferdinand den tweeden in

groote agtinge was. Hy is in den Jare 1637 mee
des Keyzers AmbafTadeur in Engelant geweeft,
daar hy by die gelegenheit zyn brave Konft mee
deed zien. Van daar komende heeft hy zich te
Lier zyne geboorteplaats nedergezet. Doch een
wyl daar na is hy naar Antwerpen vertrokken daar

hy
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hy ook geftorvcn is , in den Jure 1
6
'f
9. Hy had!

de Konft geleert by den beruchten Pet. Paul,

Rubbens.

DAVID RYKAERT geboren te Ant-

werpen in 't Jaar 161 f. Heeft de Konft ge-

leert by zyn Vader, van wien Korn. de Bie

in zyn gulden Kabinet der Konftfchilders op pag.

100 zcit:

"Niet min en was vermaardJanW ildens in de B&omen;

EnRykaar dt in '/ gebergte , en hffe waterdroomen^

Dat al hetgeen Natuur kanfcljenken aan den Menfch
(Byzonder in de Konft) dat deden zy naar wenfeh.

David hield zig in den beginne ook aan die

verkiczinge en wyze van fchilderen : maar met
zyn vyftigfte Jaar veranderde by zoo van keure

als wyze van fchilderen, en men zag hem
als een tweeden Hclfchen Breueel , allerhande fna-

keryen by vuur en kaarslicht , ook vreemde ver-

toonfelen van fpoken , helfche gezigten , en zomtyts

ook een St. Anthonis tentatie fchilderen, waarin
al die geefuig verzonnen Duiveltjes voor bet kruis

van dien Heylig (dienende tot zyn fchutfengcl)

hals over kop de vlugt nemen, en als rag voorden
windt wegftuiven. En hoefchrikkelyk diergelyke

voorwerpen zyn , nogtans heeft hy dezelve 200
geeftig, en konft ig weten re fchilderen dat de
Aartshertog Lcopoldus, en meer andere Prinffen

en Grooten, dezelve hebben gezocht om hunne
Konftkabinetten daar mee op te fieren.

LUCAS FRANCOIS de Jonge, gebo-

ren te Mechelen in 't Jaar 161 f , was vermaart

van wegen zyn fchilderen van Hiftorien en Pour-

tretten. En aan zyne handeling vanpenceel en ftout

en
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enkragtigfcbilderen is wel te zien, dat hybehalven

zvn Vaders leerleden ook die van den beruchten

Pet. Paul. Rubbens. gehad heeft. Hy heeft langen

tyd in Vrankryk geweeft, daar hy gelegenheit

hadde van vericheiden Princen , en Prm-
ceflen te fchilderen. Hy is akyt ongetrout

gebleven. Immers was hy nog in vryen iiaat tot

zyn vyf en veertig (Ie laar 1660.

FRANS MEN TON wiens geboorfentyd

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 Predikftoel tot Alkmaar) in 't Jaar 161 f op

den 14, van Lentemaand. Verders weet ik var»

hem met, als dat van Iviander van hem melt in 't

leven van Frans Floris op pag. i<5i. B. aldus j

Franfots. Meuten van Alkmaar af daar wonende, is

een goei Meefier in allen deelen <van de Koüfl ook

een goc-t tfeekenaar en Plaatfnyder (Je.

De ervaring leert, dat, wanneer de Konftzucht
in een gedacht!hm ontftaat, niet zelden afzetzels van
gelyken aard daar uit voortfpruiten , het geen bevefc

tigt wort door de volgende Levensbefchryving van

MAT.HYS vanden B ER G , geboren

in den Jare 16 1%.

Zyn Vader Jan vanden Berg geboren tot Alk»
maar, van jongs tot de Konft geneigt werd by
Hend. Goh zins, om daar in op vaüe gronden on*

derwezen te worden, beftekj maar dezes Va-
der een Schoolmeeiler zynde, die met 'er woon
naar Brabant vertrokken was, moeft Jan als onder-

koning met de plak het Ryk een tyd lang helpen

beftieren , en het penceel voor de pen verwiiTe-

len. Egter nam hy in zyn tulTchentyd de penceel-

oegèoing naarftig waar, te meer akoo hy gele-
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gcntheit vont om by Rubbens re verkeerefi, die

het Konflvuur meer enmeerinhenyaanftookte, en

zoo veer in deszelfs gun ft te dringen , dat hem die

tot Rentmeelter en Opzichter over zyne Lant-

goederen (telde, uit welken hoofde hy zig meeft

tot Ypercn moeft onthouden, daar onzeM vthys
geboren is, dog heeft zyn meeden levenstyd in zyn

Vaders geboorteftadt geileten.

Mathys dan van natuur mee genegen tot de

Konft, vond door zyn Vader gelegentheit om de"

zelve by den vermaarden P. P. Rubbens te lee-»

ren , en werd geen van zyn geringfte 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.

Doch zyn geeft door 't geftadig naarvolgen van
adderen verwent , was een beletiel om iets uit zig

zelf te ondernamen , of eygen vindingen te maken i

immers men vint van hem wel een overvloei van
brave namaakfels $ maar zelden iets van zyn eigen

uitvindinge.

Veelmalen teekende hy in zynen oeffentyd het

arbeeltzel van zynen Vader, inallerhandenitanten

kleeding , waar van nog zommige teekeningen

onder de Teekenkonftminnenden heruiten.

Hv kwam tot Alkmaar in St. Lucas Gilt op den
cerften van Wiedemaant 1640", en overleed daar

in den [are 1087.

De Stadt Haarlem-,die onder de Hollantfche Steden

roemen kan , dat zy het grootfte getal Konftfchilders

voortgebracht heeft, zag ook in óen Jare 161 6 y

binnen hare wallen den vernufteling

TOMAS WYK te voorfchyn komen, die

wel onder de brave Schilders van zynen tydgeftelt

mag
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mag worden. Van zyn pcnccelwerken heb ik

'er vele met vermaak befchout , waar in hy gee-

ftige Jtaliaanfche Zeehavens, vol gewoel van

Beekjes, Koopmanfchappcn , Scheepen enz. ver-

beeld had : ook Roomfche markten waar op zig

een potzige zalfVerkooper met al zyn aangapers -,

Italiaanfche portuurmakers , Konftfpeelders of

Guichelaars, Fruit-en Groenftallen, en agter de

zelve grootze gebouwen en Palleizen deden zien

»

door hem zelfin Italien naar 't leven afgeteekent.

Geeltig wift hy ook Zeeftrantjes, en daar by
Vroutjesdie denviich in korven op heur hoofd, of
anderzins naar de markt torfchen , te verbeelden >

ook Laboratorien , of Goudmakeryen, met hun
fornuizen , kroezen , pannen, glazen , en eene onbe-

denkelyke menichte van gereedfchappen tot de

ftokery behoorende, en dergelyke voorwerpen :

die alle zoo geeftig van hem bedacht, kondig ge-
fchikt, vaft geteekent, vet, toetzende, en gloe-

jende gefchildert zyn , dat dezelve konit een hoo-r

ger prys verdient, dan zy thans gelden mag.
Zyn konftlult heeft den printlievenden eènige klei-

ne ftalen van zyn vernuft, door eigen wyze van
etzen in koper, naar gelaten.

Onzen Tom as Wyk heeft een Zoon naar-

gelaten Jan Wyk genaamt , die een braaf Ba-
taljefchilder was , wiens bloeytyd zyn Vader men
verheuging heeft gszien , aangezien hy zevenmaal
tien jaren bereikt heeft voor dat hy kwam te fter-

ven.

Jan Wyk, die wel zyn beften levenstyd in

Engelant heeft doorgebrocht , fchilderde ook
Jachteryen te paard , inzonderheit Hartejachten.

'Jan Smit heeft een van de zelve in plaat gebracht,
sn Hend. Careé, (dje riem in den Jare iópi en^3,

II. Deel. B in
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in Engelant gekent heeft) heeft my verhaalt j dat

hy het levensgroote paard, waar op het Beek
van Fredcrik Hartog van Schomberg zit, en het

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

gemelde f. Smit kondig gefchraapt in print uit-

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

pourtret van den Hartog gemaakt heeft) met veel

roem gefchildevt heeft.

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

Horven.

De bevinding heeft door menigerhande

,

zoo oudtydze als jongere voorbeelden doen zien

,

dat , menfehen die tot eenige voorname oerTeningen

geboren zyn, de neigingen daartoe, al vroeg met
het ryzen van hunne lentezon hebben doen bly-

ken. Dus heeft men wanneer dit driftvuur op geen-

derhande wyzen te fluiten was , op vaf-

ten gront met het * Maasorakel befluit gemaakt,
dat zulke dan eerft recht tot die oeffeningen,

daar hunne geneigtheit toe overhelde, bekwaam
waren.

'T volgende voorbeeld zal dit gezegde ten over-

vloed bcwaarheden.

GOVERT FLINK geboren te Kleef, in

de Wintermaand van 't jaar 1616. vond zig van

het begin zyner jeugt geneigt tot de Teekenkon ft.

Zyne Ouders die voornemens waren een Koop-
man van hem te maken, hadden hem(wylhynog
te jong was om buiten hun opzicht tot zulk be-

roep te heitellen,) in een voorname zydeftofïè win-

kel binnen Kleef befteed. Maar 't leed niet lang

of zyn Patroon klaagde dat hy meerder werk van

Mannetjes en Beesjes op 't papier te tcekenea maakte

dm
* Erasmus.
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dan van 't geen den winkel aanging. Dus zyn

Vader hem hier over met harde bejegeningen te

keer ging, en zulk doen ftrikt verbood. Dochhy,
fchoon hy zyn Vader in alle andere bevelen ge-

woon was eerbiedig te gehoorzamen , konde

nochtans in dit geval zyne geneigtheit niet be-

dwingen, maar dezelve groeyde in tegendeel te

flerker aan, te meer wylhy kennis hadde gemaakt

meteenGlasfchilder, dien hy, wanneer hem vry-

heid van te mogen uitgaan vergund wierd , op zyn

winkel ging bezoeken, zoo om hem te zien wer-
ken als ook zelfs wat te teekenen. Dit deed de

zucht tot de Konft' vermeerderen , en de luft tot

het geen zyn Meefters winkel aanging verminde-

ren 5 zulks hem de Patroon eindclyk t'huis zond,

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

Zyn Vader die zeedig en gemanierd leefde , en

Rentmeefter dier Stadt was, zeide : Daar bewaard
my Godvoor , dat ik myn Zoon tot een Schilder , hoeda-

nige luiden mee/} alle Liotemiffen zyn^en een ongebonden

leven leiden , zoude opvoeden. Dus verbood hy zyn

zoon andermaal met goeden ern(t , het teekencn

geheel naar te laten, met belofte van hem eerft-

daags te Amfterdam by een Koopman tebeftellen.

Govert F l i n k , die al zins met arentsoo-

gen werd na gefpoord , vond zig nergens vry als

op zyn flaapvcrtrek , en wel dan wanneer die van

't huisgezin fliepen.Hy kogt voor zyn fpcelgelt , tei-

kengereedfehap en een vuurllag, en teekendegan-

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

inden nacht wakker geworden, eenig licht ver-

nam, opflont, en hem in zyn doen venafte, al-

les aan flarden fcheurde wat hy vond 9 en hem
B z voorts
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voorts met flagen naar zyn bed dreef.

Deze onvoorziene ontdekking veroorzaakte
groote droefheit in hem, wyl hy zag dat hetgan-
iche werk , als het fpreekwoort zeit , de bodem
ingeflagen was, en hy geen noodklager had , dan
meergcmelden Glasfchilder , die hem doch niet

helpen konde. Maar wat gebeurt
T
er na verloop

van eenigen tyd tot zyn geluk ? Een Lamberi
Jafybze, Mennonift, of Doopsgezind Leeraar te

Lewacrden in Frieflant , komt te Kleef prediken

én zyne Geloofsgenooten daar omftreeks bezoe-

ken. Dezen beroemt om zyne welfprekenheic

en ingetogen leven , gingen de Ouders van
Govert Flink hooien $ en waren bo-
ven maten gefticht door zyne predikinge 5 en
hoorende dat deze hier benevens een berucht Konft-
fchilder was, werden van geheele andere gedach-

ten als voorheen, en befloten ter zelver tyd ge-

melden Lambert Jakobze te fprekenjgelyk zyook
met hem over een kwamen, dat hy haren Zoon
met hem mede naar Leewaerden, in zyn huis en
onder zyn opzicht, de Konlt zoude leeren.

Gemelde Fltnk heeft zedert dikwils verhaalt

dat hem van al zyn leven geen blyder of aangena-

mer tyding ontmoet was , dan toen zy hem deze

boodfehap bragten.

Te Leewaarden gekomen vond hy Jakob Bac-
her een gefchikt en yverig Jongman tot zyn by-

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

dat zy nu zoo veer gevorderd waren dat zy op ey-

gen wieken konden vliegen) naar Amfterdam ver-

trok , daar Flink, wyl hy daar zeer welva-

rende bloedvrinden had wonen , ten cerften gele-

gentheit vont om proeven van zyn Konft te geven.

Maar alzoo te dier tyd de handeling van Rembrant
iti
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in 't algemeen geprezen wierd , zoo dat alles

op die leeft moeit gefchoeit wezen , zouw het de

Waerelt behagen j vond hy zig geraden een Jaar

by Rembrant te gaan leeren ; ten einde hy zig die

behandeling der verwen en wyze van fchilderen ge-

wendde, welke hy in dien korten tyd zoodanig

heeft weten na te bootzen dat verfcheiden van zy-

ne (lukken voor echte penceelwerken van Rembrant

wierden aangezien en verkocht. Doch hy heeft die

wyze van fchilderen naderhant met veele moeite

en arbeid weer afgewentj naardien de Waerelt

voor 't overlyden van Rembrant , de oogen al geo-

pent wierden , op 't invoeren der Italiaanfche pen-

ceelkonft, door ware Konftkenners , wanneer het

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

wierd , bekroop hem de trouluft j des hy het oog
liet vallen op een Juffrouw van een oud en geacht

gedacht, welker Vader te Rotterdam Bewint-

hebber der Ooftindifche Maatfchappy was geweeft,

en die toen met haar Moeder, die Weduw was, te

Amfterdam woonde. Deze van natuur begiftigt met
verflant , een aanminnig wezen , en welgefchapen

lichaam , ook niet misdeelt van geldmiddelen (be-

minlykheden daar men 'er vier mede zou konnen uit-

ruilen) kreeg hy tot zyndeel. Dan gelyk 'er niets

beftendig op aarden is, zoo is hy ook niet lang

bezitter van dit gelukkig lot geweeft. Want zy
kwam aan de Waterzucht, die zy voor heuren trou-

dag al onderhevig was, (naar dat zy hem eenen
Zoon ter W aerelt gebracht had) te Iterven in den
jare 1649. 't geen hem in groote droefheit bragt

,

aangezien hy de waarde van zyn geluk uit het ver-

mis leerde kennen , en 't zig egter a's alle anderei;

moed getrooften. Want
B 5 Het
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Het Noodlot luifterd'naar geen kermen.

De Dood en weet van geen erbarmen.

Kort naa zyn trouwen had hy een grootefchilder-

zaal met hooge lichten gebout, op welker boven-

lyft de Bodlbeelden der Keyzeren geplaatft ftonden

,

vorder vele fraje afgietfèls naarde geachtfte marme-
re Antiquen , en tuflehen beide met velerhande

vremde gewaden , kleederen, harnafTen, fchiet-en

iteekgewcer behangen } als ook oude kofte-

lyke fluweele, en andere met goud geborduurde

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

der in de gunlt van Willem Keurvorft van Bran-

denburgh en Hartog van Kleef, Grootvader des

tegenwoordigen Konings van Pruiflèn, gelyk hy
ook verfcheyden Hukken voor hem , (als ook
zyn portret buitengemeen los en geeftig, cgter

uitgevoert en dikmaal overfchildcrt,) gemaakt heeft,

die den Vorft zoo wel bevielen , dat hy zyn por-

tret met Diamanten omzet aan hem vereerde.

Hy genoot zedert ook veel vrintfehap van

^Prins Jan Maurits van NaiTouw Stedehouder van

Kleefsland , naderhand Veldmaarfchalk van dezen

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

gallen. Hyhad ook de eer van in de gunft tezyn
van vele voorname Heeren tot Amiterdam •, en on-

der deze van de Heeren Borgei mcefteren Kornelis

,

en Andries de Graaf, komende de laatftehemdik-

wils te zynen huize bezoeken; en by den eer ft

gemelden was hy zoo gemeenzaam in den omme-
gang, dat hy dik wils des avonds moede vanfchil-

deren, ongenood hem gin^ bezoeken. Vcr-

mv-
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mydcnde gefelfchappen daar men onmatig

dronk, kwam hy ook maar zelden in de byeen-

komftplaats der fchilders ; en dan noch maar

alleen , om dat het blyken zoude dat hy hen niet

verfmaadde, uit grootsheit.

Anderzins was hy van een vrolyken aart, en

fchoon hy zyn vermaak genoegzaam alleen in de

Konft fchepte was hy niet wars van gezelfchap:

maar ontfing de genen, die hem kwamen bezoe-

ken, minnelyk, voornaamentlyk luiden van ver-

ftand en kennifTe, die hy gaarne (fchoon hyonge-
lettert was) hoorde redenvoeren.

Wanneer hy des Sondags zyn Kerkplicht waar-

genomen had, befteedde 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 treffelyke Italiaanfche Schil-

deryen en ook uitnemende papierkonft bezaten

,

gelyk hy zelfs ook een goet getal van Schilderyen

Teekeningen en Printen van de beruchte Italiaan-

fche en andere Meefters opgegadert had, welke
bvzondere wyze van yders behandelinge hy niet

alleen met een kunftkundig 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 duizent gulden voort ge-

komen.
In zyn Weduwenaarsftaat fchilderde hy noch

twee Korporaalfchappen van Schutters » waar van
het eene nu noch te zien is op de groote zaal ne-

vens den Schoorfteen op de Kolveniers Doele tot

Amfterdam. Doch zyn geeft geneigt tot grooter

ondernemingen en aangefpoovt door de Konft van

B 4 Rub-
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Rubbens en van Dyk , die hy te Antwerpen met
Veel opmerken had wezen befchouwcn, wees de
genen die hem pourtretten wilden laten fchilderen

naderhand af, naar Bartholomens vander Helft\

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

Daar op maakte hy in het vertrek van Borger*

meefteren het ftuk voor de Schoorfteen daarMar-
cus Curius de gefchenken der Samnitcn veracht,

zig met een gerecht van Rapen vergenoegt hou -

dende. En na dit in de Raadzaal een groot ftuk,

verbeeldende Salomon , Godt om wysheid
biddende. Zedert ook een ander van gelyken in-

houdt, maar kleinder en met minder bywerkwaar
mede hy zyne Geboorteftadt Kleef vereerde,

waar voor Borgermeeileren , Schepen en Raden
van gemelde Stadt hem byfehriftenopden 2.9 van

Oogftmaandj<5fp bedankten.In deze itukken toon-

de hy niet alleen hoe zeer hy de grootsheit van or-

doneren maar ook de koppelinge of fchikkingeder

beelden, voor en boven malkander verftont, en

dat hy kragt in zyne Schilderyen wift te brengen,

zonder eenige bonte of harde koleuren tot behulp

te nemen.

Door deze Konftftukken een grooten roem be-

komen hebbende, liepen nu alle zyne gedachten

alleen op het maken van groote werken , gelyk

hem dan ook in Slachtmaant van 't gemelde Jaar

iöf9, door de Heere Borgci meeftcren der Stadt

Amfterdam aanbefteed wierden, acht {lukken om
te dienen in acht hoeken der Galery van het Raat-

huis, en noch vier andere wat kleinder om in de

bogen geplaatft te worden. Hier toe maakte hy
reeds met veel luft en yver de modellen. In de agt

groote (tonden in verbeeld te worden , de oorlo-

ge»
>
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gen , die wel eer de oude Batavieren onder Klau-

dius Civilis gevoert hebben tegens de Romeynen.

En in de vier andere (lukken» 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.

Als nu zyn geeft met de uitvoeringe dezer wer-

ken zwanger ging : beliefde het den Almachti-

gen dit voornemen te lluiten , door een koorts die

hem overviel , waar op een braking volgde , waar

door hy binnen den tyt van vyf dagen, dezer Wae-
relt overleed, op den 2den van Wintermaand 1660,

maar even 44 Jaren oud.

Op deze ontydige dood fpeelt de Prins der

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

vaars dat onder deszelfs portret van A. Blooteling

gefneden uitgaat , aldus :

Dus leefde sïppelles Flink, te vroeg de Stadt

ontrukt ,

T'oen hy , behandveft van haare edele Overheden ,

Het Heerlyk Raathuis met Hiftorien zou beklecden,

Gelykze Tacitus van oudts beeft uitgedrukt
,

Die Romenftryken leert voor 't recht der Batavieren.

Bekranfi dien Schilderhelt met eeuwige laurieren.

Welk printbcelt wy gevolgt hebben in de
Plaat B. 1

.

Dezelve dichter heeft ook verfcheide van zyne voor-
name Konflftukken door een vaars vereerd j als

de verbeelding van de geftrenge krygsrechtocffe-

ning van Titus Manlius Torquatus op het nieuwe
Raathuis ter Admiraliteit te Amfterdam.

B 5
Ge-
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Ge/lrenge Manliüs gebiet z.yri' Zoon U rechten ,

Die tegens Vaders la(l den vyant beeft beureen.

Het baat niet dat de Zoon verwinnaar blyft in 't

vecht'en ,

Deftrenge Vader acht geen' Zoon; noch 's volks

gebeen.

Al voort de Zegekans den vyant afgekeeken ,

Dat baat geen dienaar , die op 's Heeren ivoort niet

paft.

Het Kryghsrecht kent geen bloet , noch luiflert naar

geen fmeeken.

Zoo leert een dienaar dip te volgen 's Mee/Iers laji.

Ook op dat voornaam Konftft.uk van hem
op de Raatkamer boven den Schoorfteen ten Noor-
den, meer gemelt, verbeeldende Salomon daar

hy God om wysheid bid enz. dit volgende

vaars

:

Daar Salomons gebed ^ en offer God behagen ,

Wort hem de Wysheit 's nachts belooft uit 's hemels

troon ,

Met eenen Rjkdom , Eer , en welgewenfte dagen.

Waar wysheit raden mach, daar fpant de Staat

de Kroon.

Hy liet eenen Zoon ten erfgenaam na, dienhy

met veel moeite de oeffening der Schilderkonlt

belette, om dat men bezwarelyk een groot

JVlcefler word , in een Konft daar men zoo veel

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

heit. Egter werd in denzeiven niet gedooft, de

achting en liefde voor die Konit. Want die Heer
de
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de zelve van zynen Vader overgeerfc hebbende,

heeft by een vergaderd een Zaal met de uitgele-

zenile Kenftftukken van oude Italiaanfche Mee-
fteres , als ïitiacm^ den ouden Palma . Permens , Ca-

rats, Guidoy N. Ponzyn, als mede van A. van

JDyk.1 Rottenhamer , P. Bril y de Ridder vander

Werf enz. En rot meerder luifter heeft hy daar

tuflchen nog geplaatft verfcheide oprechte marmere
Antique fïatuen •, wel eer gekomen uit de Konftka-

binetten van den Hartog van Buckingham , de

ïïeeren Reinft, en Borgermeeder Six. In welke

te befchouwen hy , (nu ontrent 70 Jaren oud
geworden) zyn grootlte vermaak vind. Gelyk
mede in zyne met yver vergaderde Italiaanfche

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

heeft meermaal tcgens zyne vrienden verklaart

dat hy moede geworden in zyne bezigheden,

omtrent zaken van meerdergewicht, nergens meer
door verin ft wort , als met het doorzien van de
eene of andere zyner Portefolien met teekeningen^

waar naar hy zyne afgebroken bezigheden , als

uitgeruft , weder hervatten kan.

Achter hem verfchynt de fraaje Lantfchapfchil-

der PIET ER PIETERZE 'NE DEK, zyn
Jaargenoot.Doch ik weet van den zelven niet te zeg-

gen, als dat hy een leerling van P. Laftman^
een Amfterdammer van geboorte , en omtrent

70 jaren oud (noch ongetrout zynde) gellorven is.

LATOMBE 'geboren tot Arnfierdam in

den jare 16 16. V/as van Reisluft bevangen. Des
reisde hy naar Romen daar hyin'toeffenen van de
Kond een geruimen tyd doorbragt. In de Bent
werd hem ten bynaam Stoppertje gegeven; om

dat
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dat zoo haafl hy by zyne Lantsluiden de Konftfchil-

ders in gezelfchap kwam, hy ftraks iprak van een pyp
toebak te floppen.

Hy fchilderde Beekjes, en Gezelfchappen

,

Italiaanfche Bergwerkers en dergelyk zoort van

volk, waar by hy dan eenig fraay gezicht,

't zy van overblyflels van Roomfche gebouwen,
Grotten , Graven, of dergelyk te pas bracht.

Hy itierf (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 Delfin de Herfftmaand 1 6 \ 6.

Ik had wel gewiltdatik van dezen wat had kon-

nen fchryven, aangezien hy een groot Meefterin

de Konft geweeft is. Hy was zoo zonderling

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

woort in zyn tyd hielt , dat hy zyn beelden als met

een potlepel opfehepte. Om welke reden de Room •

fchc Bent (by welke hy vele Jaren verkeert

heeft, en dus weinig van zyne werken hier te lant

gezien worden) hem doopte, met den naam van

Pollepel.

Of hy nu in zyn begin of op htt eynde van zyn

leven gebruik maakte van dus vaardig te fchilde-

ren weet ik niet. Maar tot Amftcrdam is een (tuk-

je Schildery waar in men van hem verheelt

ziet : hoe Pharao met waagen en paarden in 't

Roode Meir verdrinkt, geheel op de trant van

Rottenhaimer gefchildcrr. Waar van bezitfter is,

de Weduwe van den Advokaat Muis van Holy.

Hy is te Voorburg geftoiTen , maal" in wat Jaar

weet ik niet. Zom-
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Zommigen willen dat de beruchte L u c a s Jor-
daa ces , dien men den Napolitaan noemt , en die in

vaardigheit van penceelzyns gelyken niet gehad

heeft , een Zoon van onzen HansJordaans
is: dien hy te Napels geteeltzouhebbenj aangezien

kennelyk is dathy zynmeerten tyd te Rome, Ve-
netien en Napels heeft gefleten.

Den Heere Jan van Beuningen tot Amfterdam
heeft 9 (lukken van Lucas Jordaans ge-

had vyf voeten hoog en 7 voeten breed , vol

gewoel van Beelden en braafgefchilderd, verbeel-

dende Mofcs die den Steenrots met zyn ftaf flaat,

en ookdaar hy de KopereSlang oprecht,en David en

Abigaal : Pharao verdrinkende in 't Roode Meir

:

Jakob en Rebecca : De flag van Mofes tegen de

Amalckiten : Het oordeel van Salomon : De (lag

van Jofua, en Ahazuerus en Efther. Waar van

de Konftlievenden Sibr. vander Schelling het befte

uitgekipt en gekocht heeft. Gemelde van Beunin-

gen heeft my betuigt, uit ontwyfelbare berichten

verzekert te wezen , dat hy elk der zelve Hukken
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 Ha-

len van zyne uitflekende vaardigheit verhaak 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 denkbeelt gefchildert

,

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

Dus was het niet buiten rede dat zy hem in Italicn

den naam van Luca va prefta , dat is , Lucat loop
ras, 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 tor

jaar op met zeggen : Als gy nog dit of dat Konfi-

iverk voor mygemaakt zult hebben; en befchonk hem

,

dan met een gefpan lchoone Muilezels, of iets au-

ders boven de jaarlykze zomme van jooo Duca-
tons, tot dat hy ftierf.

Onder zyne voornaamfle Konfhverken (bebal-

Ven die hy in Spanje gemaakt heeft) wort getelt

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

Andrea s del la Valk, 't geen zoo uitmuntend in

Kunft is, dat deze waar van wy gemelt hebben

(volgens het oordeel van die het te Rome gezien

nebben) maar voor fnyperingen van zyn Konftpen-
ceel moeten aangezien worden.

GILLIS SCHAGEN, Zoon van Pieter

Schagen in zyn leven Raad en naderhant 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 Konftdrifc al fraai in de Konft gevordert

was) is geboren te Alkmaar in 't Jaar löiödeni/j,

van Wiedemaant.
Deze uit de geboorte tot dè Kon ft geneigt en aan-

gedreven kreeg tot onderwyzer , eerit. Salomon van

Ravefleïn, naderhant den Paardefchildcr Pieter

Verbeek.

Aangefpoort doorReislult en zucht tot het zien

van brave voorbeelden ; om daar door zyn kond
voort te zetten, fchceptehy inden jare 1637 te wa-

ter naar Dantzik , bezoekende aldaar de Konftfchil-

ders,cnvont 'er zig door eenen Heer Jooft Braflêr

wel onthaalt. Kort daar aan naar Elbing vertrok-

ken
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ken, endoor Strobel^ toen Schilder van den Keyzer,

naderhant van Stanislaus Koning van Polen , wel

ontfangen , fchilderde hy daar tot een proef van

zyne Konft de Beeltenis des Konings van Polen.

Weder na Dantzik gekeert overviel hem een ziek-

te, daar hy van genezen zynde, eenigen tyd het

pencecl oefFende en toen na zyn Vaderlant vertrok,

daar hy niet lang verblyfnam i want hy voer met een

Oorlogfchip naar Diepe , voorts naarParys, en na

een kort verblyf aldaar naar Orleans.

Zyn aanwezen duurde daar byna eenjaar, en hy
maakte in dien tyd verfcheiden pourtretten van de

aanzienlyklte luiden , tot hy ontboden zynde door

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

vertrok. Dit was in Sprokkelmaand 1639.
Daar gekomen fchilderde hy de Beelteniflèn der

Kinderen van den Heere van Yvry , en hield voorts

kennis met de Plaatfnyders van Lochum , Lynhoven
van Haarlem , en met den Heer van Klootwjk van

Dordrecht.

Ook fchilderden hy een ftuk van Michiel An*
gelo na , verbeeldende een St. Jan komende by
Kriftus, voor meergeroelden Heer van Yvry, en
een ander voor eene la Toyliere, verbeeldende

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

'T zelve Jaar in Wynmaand fcheeptehy naarde
Engelfche Kuft , juift op dien tyd toen de Zee-
hek Tromp gereed lag om tegen AntorAodeOqittn-
do te (laan.

Hy den Admiraal in Duins bezoekende werd
"wel onthaalt , en een Zeejacht tot zyn dienft aan-

geboden, indien hy luft had de vleot uit te tec-

fcc-



3

1

Schoiibürgh der

kenen. Hy zag het Zeegevegt aan, en ftevende

naar den ilag in de Maas.

Toen de Vrede met Spanje gefloten was nam
hy, verzeit met den Admiraal van Dorp en den Heer
van de Corput van Dordrecht , een reis naar Brabant

aan , en in den jare 1 65 1 in gezelfchap van de Heeren
Paffenrode en den Fiscaal vanden Broek naar 't

Lant van Luik , en Keulen.

Zeker zulke fpeelreizen zoudenden plaizierlufti->

gen graag maken, zoo zy verzekert waren dat Ju-»

piter hun by wylen wat goude fchyven, ongetclt

(als hy de Oppafter van Danaë deed) in de vuift

Zou Hoppen , om de Waarden te betalen.

Eindelyk werd onze Schagen (na dat hy
viermalen Fabrykmeefler of Bouheer van zyne ge-

boorteftad is gewee ft,en toen Wccsmeefter was) van
een doodelyke ziekte beloopen, die zyn levens-

lamp uitblufte op den iS van Grasmaand 1668.

Van zyn penceelwerk is weinig hier te land te

2-icn j aangezien hy (als het fpreekwoort zeit) niet

om den broode fchilderde , en maar twee van

zyne Bootzeerfels zyn onder zyne nabeftaande voor-

handen, waar van het een zyn eygen Afbeelt-

zel is.

Hoe velen door zeldzame toevallen tot de

Konft zyn gekomen , daar van heeft van Mander
verfcheiden ftalen geboekt. Kwintyn Mcjfys 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 Meefter

geworden, doordat middel zyn oogwit bereikten.

Marten Heemskerk^ een boere Zoon , dragende

een emmer met melk , itruikek en ftort de melk t

waar
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waar door hy vreezende t'huis te komen, al-

7,00 zyn Vader een oploopend man was , dé

vlucht nam, en zich tot den Schilderwinkel van

Jan Lucas te Delfbegaf, waar door zyn verborgen

konftvuur allengs werd opgewakkert, en hy ein-

delyk een braar Schilder is geworden.

Een dergelyk geval heeftLUDOLF deJONG,
geboren teOverfchie in 't Jaar Ï6i6,aanleyding

gegeven tot de Konft.

Zyn Vader was aldaar Looyer en Schoenmaker,

tot welk ambacht hy zyn Zoon opkweekte. Maat
wanneer hy het eens verkerft, of zyn werkkwa-
lyk gedaan had , behandelde zyn Vader hem wat
onzacht met den fpanriem , waar door hy opzet

nam , van het ambacht niet voort te leeren. Vari

dien tyd af fpeelden zyn zinnen op de Konlltotdat

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

geeff. in hem befpeurden beitelt wierd by Kornelïs

Zachtleven, een fraai Schilder van Beelden, Bee-

ften j en Spooken , welke hem in de teeken-

konfl onderwees. Naderhant werd hy bellek by
ylntoni Palamedes te Delf die een goed poürtret-

Schilder was , doch weinig acht op hem gaf$ waar
over hy misnoegt zynde, zig,zoo ras zyn tyd uit

was , naar Uitrecht begaf by Jcan Bylaartjoy wied
hy zoodanig in de Könft gevordert is, dat hy
van daar t'huis gekomen in 't Jaar 163 f, flraks

ondernam met eenen Frans Bacori ip Jaaren oud
zynde een reis naar Vrankryk te doen , alwaar hy
zeven agtereenvolgende jaren bleef, en licht langer

zou gebleven hebben, ten waar hem zyn Vader,
ter oorzaak dat zyn Moeder geduurende dien ryd

ziekelyk was $ ha,d t'huis ontboden, Hy
' II. Deel, Q ge-
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gehoorzaamde en kwam t'huis , doch was in

dien tyd de Duitfche taal zoodanig ontwent en

vergeten , dat zyn Ouders genootzaakt waren eenen

die zig der Franlche taal verflont te halen, en dus

met hem te fpreken.

Zedert dien tyd heek hy teRotterdam vele Beel te-

mden der voornaam (Ie luiden van die Stadt ge-

maakt , en door zyn hups gedrag, en Konil,

veel vrienden verkregen. Hy kwam naderhantte

trouwen met de Dochter van Pie&er IVlontagne

die na bevrient was met verfcheide Heeren van de

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

Stadt Rotterdam , 't geen hy tot het jaar 1 664 heeft

bedient. Ondercufehen bleef het konltvuur in

hem levendig, zoo dat hy in dien tyd een groot

üourtretftuk voor deSchutterymaakte dat heden nog
ïn de Stadts Doeie kan gezien worden , hangende op
de Princekamer, welk het vermogen van zyn pen-

ceelkon ft te kennen geeft.

Naderhant wiflèlde hy het Stadts Majoorsampt
voor het Schoutsampt van Hillegersbcrgh het welke

hy tot groot genoegen der ingelanden bedient

heeft tot het Jaar 1697 wanneer hy ftierf.

Behalvcn vele Beelteniflenvan levensgrootte welke

hy gemaakt heeft tullchen de belemmering van

zyne bedieningen, heeft hy ook verfcheiden Mo-
derne Kamerftukken , Bataljes, Jachteryen enz.

waar zyn lult op viel, uit enkel vermaak met roem
gefchildert.

Hem volgtPIETER de HOOGE,die uitmuntend

is geweeit in 't fchilderen van Kamergezichten

,

en daar in Gezelfchapjes van Heeren en Juffrou-

wen. Hy heeft eenigen tyd by (den beluch-

ten)



Schilders en Schildereffen. 3 5

ten)iV. Berchem geleert , te gelyk met Jakoh Ugter-

velt , die zig alleen genoegde dat hy na-

tuurlyk en uitvoerig kleine gezelschappen vanJut-

feitjes en Heeren , of een Vroutje dat zit te naa-

jen , of te fpeldewerken fchilderen konde , zonder

veel doorzichtkunde tot zyn agterwerken te ge-

bruiken, 't geen een maatkundig oordeel en

naauwe opmerking vereift.

Tot den Jure 1604 heeft *oan Mander, van

Hend. Goltzius, (zynde toen een man van

46 jaren) en zyn waarde Penceel en Graveerkonft

naar verdienfte gefprooken.

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

wyze van fchryven die ik my heb voorgeftelt , ge-

bieden my ook de gedachtenifle van 's mans fterf-

tyd op 't jaar 1 6 1 7 , door het vertoonen van zyn

Graffchrift te gedenken.

EPITAPHIUM.
M. S.

HENRICO GOLTZTO, VIRO INCOMPA-
RABÏLI,CHALCOGRAPHO EXCELLENT-
TISSIMO, PICTORI CELEBERRIMO,
ATEVE ADEO OMNIS ARTIS GRAPHl-
CM PERTTISSIMO, MARGARETA JOH.
FIL. MARITO SUO CONIUNCTISSIMO,
CUM QUO H ARLEMI VIXIT ANNOS
XXXVI ET FRATRI SUO CARISSÏMO
JACOBUS GOLTZIÜS MONUMENTUM
HOC FIER! CURARUNT.

C l JACO-
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JACOBUS MATHAM VITR1CO SUO OP-
TIME DE SE MERITO vERI INCIDlf
SCULPS1TQUÈ GRATITUDINIS ERGO.
OBIIT HARLEMI AN, cio. n. cxvu. i.

JANUARII. JETAT-, SUJE LIX.

J. van Vondel, doet de zark van H. Golt-
11 u s, dus tot D. Mathan Spreken-

Wie helptme nu een Graf/fee huwen,
Èn Konflig op het marmer houwen

,

C^y Grootvaars heêrlykheit en kunft ,

ï)ie naar zig trekt een yders gunft.

'j-a teffens oogh en hart der Grooten

Uit hun doorluchte en hooge flooten?

Het doet van verfe d'Afgund wee
Dat Bajervorst en Borrome,

Ten roem van H'enriks duim en vingren

Medalje en goude ketens flingren.

Om zynen hals, enz.

Ik dacht dat zyn Stadts Schry'ver van zyne

Konftwerken, na den jare 1604 (want hy zig

daar in tot het einde van zyn leven bevlytigt heeft)

j/.ts zou hebben gemeld j maar ik lloeg dat boek te

vergeefs op. De Schryver heeft verzuimt die

fjhoonc paarel aan Haarlems Stedekroon te vlech-

ten.

Heeft Athenen oudty ts by alle andere Griekfc

Steden geftoft dat zy ten wieg verfrrekt heeft van

zoo menigen vernufteling , zoo konde Haarlem ook
oulings boven andere Steden van ons Gewed roe-

men op het voortbrengen vanKonftfchilders, zoo

niet door verzuim, of gebrek van agtinge voor die

Konit, die kuiter hater Stedekroon, door haren

St4& Hiftorylchryver waar afgevaagt, Dank heb-
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be de Schryvers van Delft, Gouda, Leyden

en Amfterdam, welke genoegzaam getoont heb-

benfhet geen aan hunnewyze van fchryven te zien is)

.dat zy byzondereagtingevoorde Konftenaren , en
' hunne roemwaardige werken hadden , en dat het een

eer hunner Stadt was Konftenaars te hebben voort*

geteelt. Maar wat nut geert het dat Sam. Amp-
zing een ganfche lyft van Konftfchilders met hunne
enkele namen even als Aterlingen , en of zy Moer
noch Vaar gehad hadden optelt? had hy tenmin-

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

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

gehad. Ongelukkige Lievelingen van Pi£tura!

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 Konft-

fchilders een plaats konnen infehikken. Want van
hun en hunne beroemde werken melt de Schry-

ver op pag. 341 dus : Daar werd in 't Jaar 1 f^8
een ftuk Lymvaat tot Haarlem voor #

1 4 Gulde de

Vlaamfche EU verkogt om naar p^rankryk te ver-
C

3 zen-

* Vcor XlVGuld.). 't Verdient verwondering als men daar
by eens bedenkt, in wat waarde dat om en'ontrentdientyd
het gek gefchat wierd. Dit is aan dit eene.ftaal te zien , namelyk
De Copie van eene Acte , aangaande ecnige Wedden

,

Emolumenten, ofte voordeden voor den Rectoor van 't

Groote School, uitdeByfcholen Ao. 1569.

Wy Borgermeefieren Schepenen en Raden d»r Sttdt Haar-
lem , Heen te reeeten eenen iegelyken dat wy gtadvuttvert e*
toegelaten hebben, gelyk my admitteren enz,, mits dezen Henr
drik Dirk/i.. , om binnen de voorfebreve Stede te mogen houden
Byfchcle. In z.ulker "voegen nochtans , tn met Uonditie ; dat hy de
Jongensjie hy tegenwoordig heeft , en na dezen tyd meer aann&r
men zal, gehouden zal zytt by den Reetoor van de groote Scbi»i

aan
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zenden. En noch een Webbe van 7 f EU Holland

fe maat is naar Spanje verzonden , welke maar
3 pond

ivoeg Noch in den jare 1606, den 16 vanOogfl-

Viaand is 'er noch iets zeldzamer gebeurt. Een
welbekende Borger dezer Stadt Jakob Jansen Smui-

fers genaamt , thans woonagtig op de Beek , op den

hoek van de ff^armoesflraat , verruilde in 'tgemelde

Jaar aan eenen Pajfchier Lamertjn een ftuk Ly-

waat z.00 fvi als ooit ie voren gezien was ,50 El-

len lang, voor 4 ƒ okshoofden van denbejlen Wyn
Court , het welke ongel)\ meerder bedroeg dan het

bovengemelde : en dit (luk NB. was geweven van
eenen Govert JVillemz.en , toemnaak wonende in de

Barrevoeterzujierenfieeg , en kojite 2.00 Guldens van

JVeefloon. Het garen was zoo fyn, en Jtrekte z.oq

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

rendeels lakens was geweven. Wat dunkt u, Lezer,

van zoo een naaukeurig Schryver? zou men zig

niet verbeelden mogen , dat men breed van dq

Korjftenaren by zoo een Schryver zou gcboeks
vin-

aan te geven , en ie zynen Regifter te doen /lellen , en hem cautie

en zekerhett te geven , voor zyn gesooonlyke recht , en Schoolgelde ,

te roeten van eiken Jongen vyfgreoten voor eik vi?rendeel]aars

,

gedurende de zelve admtjjie tot onze wederzeggen , en langer niet.

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

Stede van Haarlem hier beneden aanhangende den XVden July Ao.

XVC negen en t'zcjlig.

Wits geteekent : Raat,

Tn den Jare i6zj , hebhen alle de Byrchoolmeefters,zoa
Duitfche, als Franfche, aan de Heeren Borgermeefteren 60
ontflagingc van gemelde belaftinge der Stooters by Requefig

verzocht, de welke hun ook by Apojliüe der Vroedfchappen
is vergunt en toegedaan , hebbende de Heeren Borgermee-
fteren tot dien einden met den Rettoor van de groote Schol?

over de verhoginge van zyne Jaarlykze Wedde ofte gagie

t^n dezen aangezien gehandelr, en verdrag gemaakt.

Zie de Befchr. van Haarl. doorS. Ampzingp. 51Ï.
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vinden i die zig zoo breed over 't Wevers ambacht

uitlaat? maar wat mag ik zeggen van Wevers
ambacht? ik zou het Eerdicht op de Wevery ge-

maakt in 't jaar 1 f80 ,
(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 Konft is.

Wy hebben om 't oud Referein 't der klucht

waardig geacht om naa te fchryven,

In Moyfes tyden over menige jaren

Heeft die Konfie van PVevery al gefloreerd

\

1 Bezaleel en Ahaliab getrouwe dienaren

Door Gods geeftgedreven hebben V zelfsgeufcerd,

Gevorderd , benaarfligd , ook daar mede.gedoffeerd

's Heeren Tabernakel {z.00 ffa.it 'er gefchreven)

Alderley fydwerk Konfttg gefatfoeneerd

Is eerft deur den fpoel doen verheven.

En behalve» deze ging ook tot het Weven
2 ïobias Huisvrou , om haar koft te winnen

Met haar handen , zonder haar te begeven

Tot loch of bedroch zo wy bevinnen

^

En noch meer andere • die wel konden verzinnen
'

f

Dit Godlyk gebod {datmen wel mag gyoot keten)

3 In't zweet uws aanfehyas fuldy uw brood eien.

Had onze Schryver noch van diergelyke Weve-
j:ye en Weefwerken gefproken , waar van boven

in 't rym gemelt word, 't waar eenigzins te ver-

fchoonen ; fchoon die behandeling maar een hant-

werk, en geen konft genoemt mach worden,want de

C 4 wel-

i Exod: 31. vs. 3 c,

2 Tob: 2. vs. 19.

3 Gen: 3. vs. 19. 1 TefTal: 3. vs. 10. n. ii.
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welftant, en goede fchikking van een tapyt alleen

afhangt van een goet patroon , dat door 't

penceel voor afgemaakt moet worden.
Wy befluiten (al lang genoeg van de Wevery),

datwyde gedachtenifTe \an de Haarlemfche oud-
tydfche Kon (tfchilders , aan niemant meerder dan.

aan van Mander verplicht blyven , wyl al wat de
Schryver van de zelve met opmerkingen van óen
tyd zegt, van woort tot woort uit van Mander?
Schilderboek gevolgt is.

Van GONZALÓ COQUES geboren
te Antwerpen in 't Jaar iöi8. Vind ik met den
grootfte roem aldus gefchreven.

ffat mag de vlugge faam y zoo op Apelles roemen,
En hem alleen den Prins van al de Schilders noemen.

Die z.yn * benyders had verraden , door z.yn Konft
En kreeg daar voor tot loon Vorft Alexandersgonft.

Laai

* Apelles te Macedonien gekoomen , verzette zich de
Hoffchilder van Alexander den grooten hier over, en be-

ducht datzyne Konftfakkel de zyne mocht verdooven, be-

dacht een vond om Apellesby den Vorft gehaat re maken, of
hier door van kant te helpen. Hy veinsde zig een van des

Vorften bedienden te wezen; en gebood Apelles 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 maal yd by de Vorft genoo-
digt. Dit wierd Alexander aangedient, die zig verwonder-
de dat ymant zoo ftout dorft wezen, van zich iet, ('t geen
niemant mocht gebeuren) te vermeten.Hy deed heni roepen,

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

ft\ te noodigen. Apelles wel ziende dat hy bedrogen was , bad

den Vorft om vergiffenis van zyn misdaad, en vertoonde zyn
onfchult. Alexander beluft om tewetenwie die pots gefpeelt

had,vraagde Apelles of)iy den perfoon niet zou konnen aan-

•wyzen. Waar op hy verzogt een ft uk zwarte kool, en tee-

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

ger hier door beken: wieid, en in ongeca kwam.
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Laat Engelant ook vry op haren Holbeen Jtoffen^

En Neerlant op van Dyck , die 't alfchynt V over-

poffen;

Zoo als V ook waarlyk ii in 't groot. Maar in bet

kleen ,

10aar in behoud Gonzaal den hoogden laf alleen.

Én ivaarom niet? ter-wyl zyn Konftpenceel het leven

Scheen aan de iveezens^die hy fchilderde ^te geven.

Groots genoeg geprezen. Doch ik wil des mants

roem niet betwiften dien hy door 't fchilderen by
den Aardshertog. Leopoldus , by den Keurvorit van

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

Huis. van Oranje , behaalt heeft

,

Als hare Prins htm fchonk een dub'le Gouds

Keten.

maar wy gelooven egter dat de Schryver dus met
zucht voor zyn lantgenoot gefchreven heeft, tot

dat wy van het tegendeel zullen overtuigt zyn,

en'meebeiluiten moeten, dat hy zynsgelyken in

Konft van Pourtretfchilderen niet gehad heeft in

't kleen.

Waar, ofwanneer hy geftorvcn is weet ik niet,

maar wel dat hy de Konit by David Rykaardt ge-

leert heeft, wiens Dochter hy naderhand troude.

Nevens dezen verfchynt ten tooneel de groo-

te L E L Y. Engelant heeft eerft , naderhand

's Gravenhage zig de eer van zyn geboorte wil-

len toeigenen, S. van Hoogftraten noemt hem den

Gelderfchen Lely. Thans hoeft 'er geen blinde bwi#
als over Homeer aan gevangen te worden , aange-

zien ik eindelyk geholpen door den yver van den
Konftfchilder Matteus "ïer-^eften , eenigen van zyne

geflachtgenooten heb ontdekt , welke de goethe»t

C y heb-
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hebben gehad (fchoon mee 'er woon afgeleegen)
my daar ontrent te berichten, en eene nette aanreyke -

ning van zyn geboorte en fterftyt by gefchrift toe-
te zenden , waar uit wy gezien hebben , Dat
PIETER vander FAES, genaamt

LEL Y, is geboren tot Soefi in Wettfaalen op
den 14 van Herfilmaand 16 1 8.

Zvn Vader Joban vander Faes,bygenaamt Lely
(waar van wy den oorfpronk zullen aanwyzen) was
een Hopman te voet, in dienft van den Staat : dog
naderhant in dienftdes Keurvorfts van Brandenburg,
en zyn Moeder Abigael van Vliet was herkom-
ftig van Uitrecht uit een deftig en aanzienlyk ge-
flacht , zulks veelen van hare namaagfehap aldaar in
de Vroetfchap zyn gewee ft.

'T is bedenkelyk dat zyn Vader teS^/nnguar-
nizoen zal gelegen hebben (aangezien luiden van
zulk beroep dikwils worden verplaatft) en by die
geleegenheit onze Lely daar voor de eerftemaal
ontlookcn is , waarom ook de Predikant en Dich-
ter Joh. Vollenhove (geboren te Zwol, op de
grenzen van Weftfalen) hem zyn lantsman noemt,
in een zyncr vaarzen , 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
gencigt was , en liever 't penceel dan den deegen
hanteerde , beftelde hem tot Haarlem by den
Konftfchilder Piet. Fr. Grebber daar hy tweeagter
een volgende Jaaren heeft gewoont, en door yver
en vlyt zoodanig toenam dat zyn Mecfter voor-
zcide : dat hy hem 'm de Konft boven 't hooft ko-
men zoude

, gelyk gebeurt is. Want hy met zyn
Zfftc [aar al zoo veer in de Konft opgeklommen
was dat de grooritcn van 't lant zyn penceelkonfc
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beminden, en dit is 'er de proef of, dat hy inden

fare 1643 als Willem de tweede, Prins van Oran-

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

rel den eerften te trouwen , met hem mee over-

fcheepte. Dezer beeltcnifTen maalde hy zoo kon-

ftig ar dat zy yder der Hovelingen bevielen , en hy

daar op ftraks van den Koning voor zyn Hoffchilder

wierd aangenoomen.

Of hy nu na de dood van Karel den eerften , of

onder de Regeering van Ol. Kromwei aan 't Hor
gebleven is , dan of hy in dien tyd weder in Hol-

lant geweeft is weet ik niet, maar wel dat Karel

de tweede, zoo haaft hy tot de Kroon gekoomen
was, hem voor zyn dienft 4000 Guldens 's Jaars

toeley, en hem naderhant Ridder floeg, en Edel-

man van zyn Bedkamer maakte.

Verfcheiden van die welke in Engelant om-
gang met onzen Lely gehad hebben
hebben my verhaalt : dat hy hoflyk leefde, dat

hy 's morgens laat opftont, en niet voor negen uu-
ren ging fchilderen , dat hy verfcheiden knegts en
kamerdienaars had, waar van 'er een aanteikening

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, moeften de
zelve daar voor zoo lang weer wagten tot dat de ge-
heele rol afgeloopen was, om weeder een beurt te

krygen. Hy fchilderde van 's morgens ten negen
uuren tot naarmiddags ten vier uuren, wanneer hy
ging fpyzen: zelden zonder bezoek 5 want hy akvt
voor twaalf menfehen liet opdiflen, daarzyne ken-
nifTen ot vreemden die iets met hem te verrichten

hadden vryc toegang vergunt wiert , wordende
onderwyl in een ander vertrek kondig gefpeelt en
gezongen.

Hy



44 Schouburgh der

Hy hielt zig by de grooten groots, en by de ge-,
meenc gemeenzaam, waar door hy oorzaak waf
dat veele hem roemden.
Waar onder ook Johannes Vollenhove , die ge-

meenzamen omgang met hem in Engeiant gehad
heeft, moet getelt worden, die ook een Lofdicht
htm ter eeren heeft opgezongen geplaatft in zyne
Poëzy op Pagina 400, 491 , 402.. waar in hy de
kracht van zyn penzeelsvermoogen , zoo verftan-
dig en volkomen, dat 'er niet meer aan rcft te zeg-
gen, aldus heeft uitgedrukt:

ANIMUM PICTURA PASCIT.

O Lelt, Londens dierbaar pant
,

En eer van ons gcboortelant
,

Niet ongelyk^de zuivre leli,

Vorflin der bloemen , ruim zo fchoon ,
Als Salomon op Judaas troon

,

Van God gefchat in H Evangeli :

Hoe certmyn dankdicht », verplicht

Door al dien welluft van V gezicht /

Hoe voer myn geeft met d'ogen [pelen !
Hoe iveiden myn gedachten noch
In zulk een' beemt , vol zoet bedrog

,

Enfchoonheit van uw Kunftjuwelenf

Ik zag geen verf, noch doek, 6 neen y
Maar vel en zenuw , vleefch en been.

Kwam * Fee of Fogel ooit , bedrogen

Door

* Van een' hengft, die op het gezicht van een gefchil-
derde merrie briefchte; van honden, door een' gefchikter-
dcn hond tot haffen verwerkt; en van eenen ftier, die trek

tot
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Door kun/t , of beelt en tafereel
e
ïoefchieten y

uw beroemt penceel

Speelt , ah * Panaas , dit menfcben ogen.

Wat bangige kun/t van Holbeerty £>)'&<>

En RubbcnSy of Itaalje
y

ryk

Fan geefien, die geen ouden weken ,

In V kleen of Ic-vevs groot , ten toon ?

Of (leekt uw hand dus uit ,
gewoon

Die meefiers naar de Kroon te (lehn ?

Door

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

hande Hiftorie , II. 3. en Valerius Maximus, VIII, n.
Niet minder opmerking verdient het geval 't geen S. van

Boogjiraten in zyn Boek van de Schilderkonft op pag. 170
verhaalt

:

Het gebeurde (zeit hy") dat myn Vader Theodoor in een Tiacha-

«aal een Geyte naar 't Leven fchïlderde , welke ik, nog zeer jong

zynde , -voor hem "va.fi hield, met behulp van touwen en koorden ,

om haar in bekwamen jïant te onderhouden , 't welk ik met grooten

arbeit ten einde toe uithielt : maar de gefchilderde Geyte nu byn%

gedaan zynde , en myn Vader het Jlttk , dat al redelyk groot was ,

wat uit de hand zetlende ; om het zelve eens van verre te zien ,

zoo geviel 't , dat de Geyte by geval de gefchilderde ook gewaar
wiert , wAar over zy , als in gramfchap tutbarflende , uttfpatte ,

brekende de touwen, en my ter aarde werpende, vloog ze metzul-
kengewele tegens de hoornen van h.iar gefchilderde zufïer aan, dat

zy den doek door fcheurde , en de Sr.hildery bedorf; tot verdriet

van hem die zyn vlyt dr,ar in z.00 loflyk had betoont.

* In den fchilderftryt van Zeuxis en Parrhafias, by Pli-

nius verhaalt in zynNatuurlykeHiitorie, XXXV, io,bragt

de eerfte gefchilderde druiven te voorfchyn, daar de vogels

op kwamen aanvliegen, maar de twede een linnen behang-
fel, zoo natuurlyk gefchiidert, dat Zeuxis dit voor eengor-
dyn aanziende, die de fchildery bedekte, en -zyn misver»
ftant met Schaamte merkende, Parrhafias den ftrydt gewon-
nen gaf; dcwyl hy >vel vogels, maar zyn party hem h*d
bedrogen.
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Doorzag
f- Protogcncs, om hoof

Verrezen , met zyn keurig oog

Dien fch.xt van geftoffeerde zalen
,

Hy riep , door L e l y s geeft en gunft

Verrukt : dit 'i wis Apelles kunft

:

Geen ander meefter kpn dit malen.

o Kun/t, van leven niet misdeelt f

Gy tart natuur met beelt by beelt 5

Voor kenners altyt aangenamer.

Zo zacht, zo levendige zo ront.

ó Schildergeeft ! 6 eedle vont

!

ê Rykdom van een Schilderkamer !

Daar blinkt de Majefteit van 7 Hof'.

V Gezicht des Krygsman vlamflop lof:

De fchoonheit , ruim zo fterk.^ fchiet lonken >

Bekwaam te fpreken zonder taal^

^fe heerfchen, en met (Iraal op (Iraal

Een hart zo kil^ alsys y
fonivonken.

Hiel '/ Hemels gunft niet milt en eel

De hand aan V geeftig kunftpenceel ,

In 7 Engelfch ryk , hier nooit verovert

Door

t Apelles, naar Rodus gereid uit luft om Trttogtmt kunft

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

op zyn tafereel zo dun en kunllig, dat Vrotogmes, t'huis ge-

keert , teritont zag en zeide dat het Apelles werk was, als

van niemant anders zoo volmaakt te verwachten. Hy voeg-

de 'er zelfs noch een dunner trek van andere kleur hy, waar
aan Apelles, als hy weder kwam, zyne hant mogt kennen;
maar die door een' derden trek , in kleur wederom ver-

fchelende, van Apelles wiert overtroffen. Het tafereel, niet

anders behelfende, als deze dry meefterlyke, naulykszicht-

hare trekken, wert dusdanig bewaart, tot verwonderinge
der nakomelingen : en Plinius fchryft XXXV, 10, dat hf
't zelf gezien heeft, eer het door brant verongelukte.
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Door 's afgronfs lift , elk riep^ elk zwoer ,

Z^;? Witbal tot voor by den Tour ;

' / ƒ$ »/>/ gefchildert , w<3<zr getover t.

Gaan * Dicht- en Scbüderkun/t gepaart,

Van outs als Zufters , eens van aart ,

Hier fprak myn lofdicht min/l verwildert ,

En maalde een fhmme Po'ézy

:

Maar hier bezzvykt myn toen , en gy
Hebt ook myn dichtkimft (lom gefchildert.

Te Londen in IFynmaant , MDCLXXIV.

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

Engelant bekent is) aan te duiden , zoo moet de

Lezer weten dat zyn Vader, die voor hem dien

bynaam gehad heeft , geboorenisin 's Gravenhage
in een Huis, daar een Lely in den gevel ftontj en

hierom in de wandeling Kapitein Lely genaamt
wierd. Gelyk ook dus deKonitfchildery/^v?^^

de Zoon van Lambert Jakobze , om dat in de voor-

gevel van 't huis daar in hy tot Leiden woonde

,

een Tempel ftont , Abraham vanden Tempel ge-

üoemt wert.

Ik heb in de Levensbefcfrryving van Godf.Knel~

Ier

* In Plutarchus Schriften van 't Gebruik der Poëten end?
Glorie der Atheneren vint men Simonides deze fpreuk toe-

gefchreven, en van iedereen gebruikt, datPoëiy (prekende
Schildery, en Schiidery domme Poëzy is : dewyi Poëten,
200 hy zegt, de dingen, als gefchiet , verhalen, die de
Schilders vertonen, als warenze tegenwoordig; en de lefte

het zelve door beelden en kleuren uitdrukken , datdeeerlte
door woorden melden; in ftoffe en maaier van navolging
alleen vericheelende. Maar redenen vnn overeenkomlte d :

-

aer twee edele kunften worden bygebragt van Fr. Juniusia
zyn werk yau de Schilderkunft der Aalouden ,1,4.
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Ier aangemerkt , hoe hem inwendig fmartfl

dut Knel/er van tyd tot tyd in.de gunft van 't Hot"

drong, fchoon hy zulks trachtte te ontveinzen.

Zyn Doctor die gewoon was hem alle morgen
(meer uit eigen Konftliefde, als noodwendig-

hek om zync onpafïclykhcit) te komen bezoeken

voor hy aan 't fchilderen ging (waar door hem geen

ondientt gefchiedde , wyl hy al dikwils uit denzelven

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 Dokter voelde naar gewoonte zyn pols

,

en vond den zelven zoodanig ontftelt , dat

hy hem riedt zyn ruft te nemen 'en Mcdecynen
te gebruiken , liever dan te fchilderen : maar hy
antwoordde daar geen tvd toe te hebben. Wat
gebeurt 'er? de' Doktor is pas vertrokken, wan-
heer hem een flaaüte overvalt, die hem, eer de

zelve te rug gehaalt was, uit dit leven wegfleep-

te. De Dame kwam op haaien tyd en ftont ver-

wondert, dat zyn dienaar tot haar zeide dat 'er

geen gclegenheit was om gefchildert te worden

,

en nog meer verzet, wanneer daar by gevoegt

wiert dat L e l y geilorven was. Dit was in 't;

Jaar itfSo.

Dergelyk gebeurde den Koni[{chi\der Abraham
Begyn aan 't Hof vanPruiflèn. Auguft. Terweftev,

verzelt met nog een (luk of twee Konftenaars,

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

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

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

Dit verricht hebbende treed hy af van de ftelling.

fnaar gevoelende eenige zwymelinge of flaaute,

hout
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hout zig beneden gekomen aan de trap vaft, en
Aerft met het palet in zyn hant. Men ziet de Beel-
tenis van Le l y in de Plaat B 2.

Hier nevens verfchynt de brave Kon ftfchilder

JURIAAN JAKOBZE ten Toneel. De-
ze was in Zwitzerlant geboren , maar heeft zyn
Konft geleert by den beruchtenJacht- , en Beefte-
fchilder, Franfoois Snyders, en voort de zelve in
de Nederlanden geoeffent. Hy volgde in 't

eerft op het fpoor van zyn meefter in die verkie-
zing, maar begaf zig nadérhant tot het fchilderen
van Beelden en Hiftorien. De Heer Wolter*
Koopman tot Amfterdam, en groot beminnaar dier
fconft , liet hem eenige tafereelen fchilderen. Drie
van de zelve zyn thans in handen van den Heer
Mathys du Pré. In een der grootfte zietmen Ado-
nis verheelt, daar hy gereed ftaande om ter Jacht
te gaan, van Venus gevleit en gebeden word , niet
als op weerlooze dieren, als konynen enz. tejagen*
gelyk Nazo deze Fabel dus befchryft j 't

welk hy niet in acht nemende maar te ftout in 't

jagen , door de woede van een wilt zwyn gedood
wiert. T is klaar genoeg te zien , inzonderhcit
aan de Jachtdieren 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 blinkendehoop
van een gelukkig man te zullen worden al van
na by toe fcheen , maar 't beurde hem als de fpreuk
zeit : Ah verwonnen is de nood, dankomt de doodt.
Want hy werd door denpèflbezem van 't jaar
1664 uit het lant der levendigen met zyn ganfchc
huisgezin weggevaagt, en tot Amfterdam begra-
ven. Dus is my bericht. Doch deKonftfchilder
Hendrik Karree Riteen 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 Frieslant vele Jaren

heeft gewoont , aan 't Hof gefchildert, ook in

dienft van den Prins (zie hoe verichillig zomwyle
de berichten zyn) inden i68f is overleden. Dit
katite gezegde moet voor 't zekerfte gehouden
worden , om dat zoo Juriavn Jakobze
id6*4 was geflorven , en gemelde Karree t6f8
geboren, hy dan geen leerling van hem kon ge-

weert hebben.

Ik was verlegen om behoorlyke plaats te geven aan

ROBERT van HOECK, tot dat my zyn
Arbeeltzel gefchildert doorGonzaloLoques in handen

kwam. Ten bewys dat hy in zyn tyd geleeft

heeft.

Zyn genegenheit viel op het verbeelden van Le-
gertogten en Bataljes, met der zelver gevolg, zoo
van gefchut , legerwagens tot de krygsbehoeften

,

als ook de ellenden die de kryg naar zig fleept j en
datzookleen en konftig, dat 'er tot verwonderin-

ge getuigt wort , dat hy in een fchier ongelooffe-

lyk klyn beftek, duizende van beekjes, elk even

woelig en werkelyk, wift te malen. Hy was een
Antwerpenaar , en opperfte opzichter van den Vcf-

tingbouw. Zyn Jaar- en Konftgenoot

PEET ER MEERT geboren te Bruflèl

was een konftig portretfchilder. De ftalen van zyn
pryswaardige penceelkonft zyn thans noch te zien

op verfcheiden Gildeken Ambagtskamerste Bruflèl.

Die tuigen dat
%

er geen aards fchatten^ ofjuweekn.

Ze vinden z.yn zoo fchoon , ah V werk van zynpencelen.

Op dat wy met K. de Bic fpreken.

Om
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Om en omtrent dcezen tyd wierd geboren dè

Konftfchilder ANTO NI WATERLOÖ.
Zommigen zeggen dat hy te Amfterdam^ de mce->

ften dat hy te Uitregt geboren is Zyn penceel-

konft by de konftlicvenden alom bekent doet zien

,

dat hy in 't fchildcren zyner lantfchappen , de na-

tuur der zelve, eenvoudig zonder eenig vercierzel

daar aan te voegen , gevolgt heeft. Gelyk

ook een menigte van zyne teekeningen , en eert

goet getal van zyn zelf geetfte Konftprinten klaar

doen blyken dat de zelve naar 't leven gevolgt zyn,

en omftreeks Uitrecht geteekent. De luchten ag-

ter zyn lantfchappen zyn helder, de verfchieten

klaar, het groen der boomen verfchillig naar den

onderfcheiden aart der zelve , als ook de ftammeri

en inzonderheit de fpiegelingen in 't water natuur-

lyk gefchildert.

Den Konftfchilder Johan JVeeninks nog in le-

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

zonder gekent , en omgang met hem gehad heeft

over 4f jaren , by gelegenheit dat hy eenige van

zyne (lukken met beekjes en beesjes heeft opge-

zien^ tot welken einde hy gemelde Weeninksver-
zogt op zyn woning , gelegen tuflchen Maarfen
en Breukelen^ buiten Uitregt, te komen; daar

hy vele jaren agtcr den anderen gewoont heeft in

ongetfouden ftaat. De voordeden die hem de konft-

oeffening aanbragt , en het geen hy van zyne Ou-
ders bezat , was maar even genoeg om Borgerlyk

van te konnen leven. Dus hy al mee een van de
genen geweeft is die de Fortuin van agteren

zagen.

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

overleden is, en aldaar begraven.

D z On-
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Onder zyne tyd- en Konftgenooten is 'er een

N. Kraanevelt geweeft daarJ. van den Vondel
dit volgende Grafdigt op maakte.

Hier ruft Kramevelt, wiens gun/i ,

Blaakte , uit lufi tot Schilderknnft 5

Die de hand hield braaf en eêl

jlan zyn levendig penceel^

Eert den geeft in 't kunftig werk.

Hout een Veltkraan op den zjerk.

JAN PHILIP van THIELEN, Heer
van Kouwenbercbj enz. is geboren te Meche-
len in 't jaar 1 68 1 . zyn penceel neigde tot al het

gene Flora tot vermaak aan de Hoven fchenkt te

verbeelden , en aan zyne handelinge was genoeg-

zaam te befpeuren dat hy de dunne en eele be-

handelingen die in 't bloemfchilderen inzonderheit

vereift worden, van zynen Leermeefter , den beruch-

ten Daniël Zegers had afgezien. Immers zyne wy-
ze van behandelinge en verftandige zamenfehik-

king, heeft het Spaanfche Hof konnen bekoren $

voor het welke hy vele bloemftukken heeft ge-

maakt, waar door zyn naam, en kond 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-

choife Catharina van Thielen, die Schildereflèn wa-
ren, zich in bloemfchilderen oeffenden, zig een

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

derwys des Vaders , tot den opbouw dier konft-

oeffening geholpen heeft. Zy waren 1660 nog in

leven , en fchilderden dagelyks met luit en yver , zoo

dat zy aan de Waerelt een grooteverwagtinge ga-

ven. - K A-
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KAREL van SAVOYEN, is geboren

te Antwerpen in 't jaar 1619. Hy fchilderdc

xneeft klyne beeldjes , uitvoerig en zoo natuurlyk

,

dat K. de Bie hem onder de bloem der Brabantfche

Konftfchilders telt.

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

ner Konftilukken (verbeeldende Adonis door

Venus van Diana ontfehaakt , in de zaal van den

Heer Willem Blaau) dus gemelt.

Diana wordt Adoon , infehyn van Blaau , ont-

fchaakt

:

Want Vernis^ volvan lift ontzietgeenflaapende oogen.

O/), Jaghtgodin ) eer u noggrooterrampgenaakt.
De zorgelooze Jlaap wort lichtelyk bedt oogen.

PHILIPS de KONING geboren tot

Amfterdam in 't Jaar 1619, op den 5 van Slagt-

maant, heeft de Konft geleert by denvermaarden
Rembrant van Ryri.

J. van Vondel verfcheidenmalen door hem naar 't

leven afgefchildert , maakte op zyn eigen Afbeelt-
zel dit nevensgaande vaarsje :

Zoo fchhldert my een Konings handt

In 't kleen , terwyl ik 's Konings fnaren »

En heilich Harpgezang, en trant

Vaft volge, in top van 's levensjaren >

Een min dan feventigh. Wat is 't ?

Noch min dan verf , een damp, een mifi^

Dus ook Jan Vos op dezelve Beeltenis:

Nu Koni ng Vondelmaalt , den Konink der Poeè'ten,

Is b] ook Koning in het treffen van zyn beeldt.

D 5 Wit
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Wie 't leven treft , betoont z.ig d'omtrek recht te weeten.

Hoe loont hy Koning beft , die hem uit verwen teelt}.

Met vaarzen die een kroon vol paa.rlen overhaalen.

Wie verf tot menfchen vormt is kwalyk. te betaaien.

Menigte Pourtretten , Hiftonen waard te vereel-

ten en zinryke vertoonzelen heeft zyn vermaard

penceel in de Waerek gebracht, die tot zyn roem
na blyven. Meer gemelde J. van Vondel,

Vader der Nederduitfche DichtkonftoefFenaren^

heeft op zommige zyner voornaam fte tafereelen

,

als op de afbeelding der Hoogleede Maria van,

Outshoren, en Juffr. Marg. van Ryny gelykook

op de beruchte flapende Venus Lofdichten ge-

maakt. Het laatfte dagt ons de moeite wel dub-

beld waard van uit tefchryven, aangezien Vondel
niet alleen in het zelve als een.fchilder van'tfchil-

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

ontlaft.

Hy pryft het (choone in de konft door eigen

kon ftwoorden en uitdrukkingen , en toont hoe hy
*de kracht in zyne werken door klaarheit in ftee

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

geeft , die niet tegenftaande zyne beelden op den

voorgront van zyne tafereelen in klaren dach
ftonóen , zig niet ontzag (tegens de natuur

aan) de lucht van agteren in eenen duifteren

nagt te verkeeren. De lezer zal den fteek,

in 't volgende gedicht op de flapende Venus, wel
ontdekken.

Men,
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Men brogt, toen lufl en kunft in 't renperk fzanten
Hepen ,

De fchaduwe en het licht op doeken en paneel
%et een (leekt op 't ander af. De fchaduwen verdiepen.

Het licht verheft web uit het duider. 'Teenedeel

Behoeft het andere Het voor{ie Haat in d'oogen

Heel (Ierk , en V achter(Ie verfchiet voor onsgezicht.

'Tgelyken van dees beide is van een groot vermogen.

De dwergh vergroot den reus , de hut een hoogh

gedicht.

Dus baart de Schilderkonft ook zoons van Duider-

nijfen,

Die gaarne in fchaduwe verkeeren , als een Uil.

Wie "t leven navolgt kan verzierdefchaduw mijfen ,

En als een kint van 7 lichtgaat ingeenfeheemring

fchuil.

Hyfchildert zonder fchim en fchaduw. Zoo volgt

KONI NG
De heldere natuur : en vraaght menwaar dit blykt?

Bezie dit heerlyk ftuk , de levende vertooning

Van Venus , die hierjlaapt , engeen Schildrygelykt9

Noch verf> maar Fleefch enbloet'. Jupyn komt neer

~

ge/tegen^

Vcrjlingert op het fchoon van een volfchapenheit ,

Niet in zyn eigen fchyn , maar ah een goude regen.

Heeft Zeuxis kloek penceel de Vogels zelfs Vcrleit ,

Hier wort het hooft der Goèn doorfchildery bedrogen.

Zoo wort de Schilderkonfi allengs in top voltogen.

Hy ftierf tot Amfterdam , wanneer men fchreef

ió8p in Wynmaant. Zyn beeltenis gevolgt naar

zyn eigen afTchildering zietmen in de Plaat B 3.

In dezen tyd leefde tot Alkmaar de Konflfchilder

ZACHARIAS PAULUSZ. Deze (cbil-

D 4 de:-
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derde in den jare 1620 den Adel der oudeSchut--
tery. Als mede in den jare 1 627 en 28 in een ftuk
zeven Beelteniflèn van de Hoofden der Schuttery.

Dit ftuk wert op de oudeDoele, op de Hopmans,
Kamer voor den fchoorfteen geplaatft.

JAKOB DELFF, Zoon van den Konft-
ryken Willem Jacobsz.Delff, diegetrour was met-

de Dochter van den beruchten Apelles dier Eeuw
Michiel Mierevelt, en gelyk als uit de konft ge-
boren den 24 van Lentemaand 1619, 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 vernuftsdagelykskonontfteken.

En (choon geen nootdruft hem fpoorde , nog hy iets

behoefde te doen , is hynogtansdoor eigen natuur-

drift en yver, zoo veer in de konft gevordert,dat

hy pourtretteh heeft gemaakt , die nevens die van

zyn Grootvader wel mogten geftelt 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

meefterlyk en konftig 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 ilag van buskruid op Maandag
den 12 van Wynmaand 16ƒ4 voor middaags ten

half elf uuren was ingeftort , is gebragt op

de nieuwe Doele, en geplaatft tufièhen de twee

ftu kken van beide zyne Grootvaders, van Vaders

en Moeders kant. Hy is geweeft Raad en Have-

meeftcr der Stadt , en overleden den 1 2 van Bloei-

maand ï66i. Zyn naargeblcven Huisvrouw,

Anna van Hoogenhouck , heeft te zyner gedach-

tenis door PieterRycks meefterBeelthouwer, een

fier-
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fierlyk uitgehouwen fteenwerk boven zyn Graf

doen oprechten , met dit Latynfche opfchrift :

DEO OPT. MAX.
ET

Piae Memorias Ampliffimo Viro

D. JACOBO DELF F,

Qui Senatoria iEdilitiaque , in urbe Delfenfi ,

Dignitate cum laude funófcus, prid. ld. Jun.

Ano. ci3. idc. lxio. iEtatis vero fuae

Xliio. vita cum morte commutata

,

defideratus beatorum refurreófcionem

hic exDectat.

MARITO CARO ANNA AB HOO-
GENHOUCK

ABRAHAMI FILIA:
HocqualecunqueMonumentum moerens pofuit.

SEQUAR TE DILECTISSIME CONIUX.

TAN BABTIST van DUINEN,
geboren te Antwerpen in 't Jaar 1 62,0. fchilderde

kondig, geeftig, en uitvoerig in waterverfkleene

pourtretjes, en velerhande andere voorwerpen,
daar Koninklyke Hoven thans noch mee pronken.
I6"fi werthy Hopman van een Borgerbende ge-

maakt; maar alzoo dit aan hem veel belemmeringe
gaf, en hem in zyne oeffening belette, heeft hy
zig daar weer van ontflagen , om zyn tyd alleen

ten dienft van de Konftgodes te belleden.

Hier nevens verfchynt ADRÏAAN VER-
DOEL. Deze overmaas geboren had den groo-

ttnRembrant tot zyn onderwyzer in de Konft gehad,

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

D f
hem
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hem met rede onder de Konftenaars tellen mag,
aangezien hy doorgaans in zyne Hiftorifche ver-

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

met Joannes Antonides hielt. Hy was een lit van

de Rhetorykkamer te Vliflïngen daar hy woonde,
waar hem door 't Konftgenootfchap in den Jare

167f , om zyn beknopt en finryk antwoort op de
voorgelleldevrage de hoogfte prys wert toegewezen.

JAN de GROOT geboren tot Vlrflïngen,

in den jare «650, heeft hem tot eerfte onderwy-
2er in de Kond gehad. Naderhant 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 zom-
wyl een handeling met Schilderyen Teekeningen
en Printkonft.

Nu eens een tuflchenpoozing Lezer.

Wy hebben in hetIfteDeeloppag.9S.p9. 100.

gefproken van alle de gereedfehappen welke de

Heidenen tot hunne offerflachtingen gebruikten,

en vorder al wat tot die wyze van Godsdienft ge-

bruikt werd, uit oude Schryvers betoogt, en in

een printverbeelding (gevolgtnadeRoomfcheMe-
daljes en andere gedenkftukken) op pag. 104 doen
aien : met een aanhangfel van het zelve op pag:

14$ j op dat een Konftoeffenaar, dusdanige voor-

werpen willende verbeelden , de ware gedaanten

dier dingen gereed aan de hand hebbende , de

mifflagen, welke dikwils daar ontrent begaan wor-

den, zoude konnenvermyden. Maar
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Maar 't zal licht een Konftfchilder luiten , 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 opgeftapelde aardzooden in 't open velt

zyn aanfpraak doet* of daar een Veldoverfte van

de Soldaten voor Keizer word uitgeroepen.

Zulke gevallen gingen altyd verzeltmetde Velt-

banieren , en Legioenvaandelteekenen , welke

nevens andere byvoegfelen den aanfchouwer van al

zulke tafereel verbeeldingen (Iraks (zoo hy wat be-

lezen is, of in de oudheitkunde bedreven) aan de

merkteekens op de Vaandels doen zien , wat
gevallen de Konftfchilder verheelt heeft. Uit

dien hoofde heeft ons der moeite waard ge-

acht, de veltteekenen der oudtydfche volken na te

fpeuren , en op een lyil dus by een te brengen

:

De Egiptcnaren voerden in hunne Legervaan-

dels dry gekronkelde flangen die op yderbogtmet
een khmblad geteekent waren.

De Babyloniers een Duif : doch in den tyd van
Semiramis drie groote kroonen daar in ieder een

Olyfant ftont.

De Syriers drie balken waar van de een dubbele

de ander enkelt getrapt was.

De Grieken twee platte kroonen (Diadema) en
een doorgaanden Balk met drie neergaande fporten

of anders het Vuur , of den Blixem.

De Athenienzen den *Nacht-Uii, Os, ofKoe.
De

* Behalve d*t de Nacht-Uil de ftempelvande Atheenfche
Gekmunt is, zoo ziet men die ook op een penning van
Doroitiaan, Antonius en Nero, en wort gegilt dat hy deze
ter gedachteniffe van zyn Athecnfche Reis heeft doen mun-
ten. Aangezien nu een Uil, of Os, de gemeene ftempel
van 't Atheenfche geit was , zoo is hier uit (ajk

ie»
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De Korinters Neptunus beeld , op een Eilande-

ken tuflchen twee Zeen gezeten.

De Turken deden outtyts in hunne legervanen

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

ficar noemen. Als blykt uit het geen Camerarius

uit Leunclavius daar van aantrekt, die daar by ver-

haalt : Dat de Fabel melt , dat , als Alis zyn Sul-

ficar uit de fchee 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 verachting de Kriftenen) hen ter reg-

ier en ter linker zeide wegmaayde , gelyk de

mayers het gras op 't velt. Zeker de Schryver

had 'er niet behoeven by te fchryven dat het een

fabel was 5 want het zou zyn werk aan hebben om
het een Weftphalinger Boer te doen gelooven.-

Wy halen 't met dat oogmerk ook niet aan -j maar

alleen om aan te duiden dat dit veltteeken daar uit

ontfproten is.

De Lacedomiers de letter A or een Draak.

De TefTaloniers een Paard.

De Kappadociers een Weegfchaal met zeven

Kruiflèn daar om henen.

De Macedonicrs een Pinknots tuflchen twee
Hoornen.
De Lybiers drie Hazen.

De Meden drie Kronen, oftwecBaaren, kruis*

wys gelynt.

De Beotiers een Sfinxs.

De Cimbren een Wilden Os, of Stier, en de-

Tra-

iemant door geit omgekocht was , om te zwygen daar hy

foreken moeft) deie fpreekwyze ontfproten : De OfTen

hebben hem de tong at" gebeten . of de Uil belet hem te

fprekea.
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Traciers den Krygsgod Mars in hunne Standert-

vanen.

Ten tyde van Pompejus voerden de Romeinen
in hunne legervanen een Leeu, in naarvolging van
de * Armeéners, 't welk ook van de eerfte bc-

woonders van deze landen , de Gaulen en Saxen is

overgenomen. Naderhand is de
-f-
Leeu met een

fchilc het gemeen veltteeken der Graven van Hol-
lant geworden , het welke \ BroerJan van Leiden*

zeit : Dat van Pttppyn Koning van Vrankryk aan
Diderik van Aquitamen den Poorzaat van Diderik

den 1. Graafvan Hollant 5
ter geheugen van zj/n af-

komft , tot een wapen zou gegeven zyn.

De Trojanen voerden in hunne Vcltbaniereneen

Zwyn.
De oude Gotten een Beerinne.

De Alanen, toen zy Spanje overweldigden, een
Kat.

De Scyten Draken en andere verfchrikkelyke

gedrochten , 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 beftempeling : nochtans houdeikhet
daar voor> dat zy 't zelve van oudentydfehryvers

hebben ontleent , geenzins dat zy 't zouden hebben
verdicht.

Die de oudtydfehc gedenkfchriften doormufTelt

heb-

* De Armeners voerden ook by wyle een Ram in hun-
ne Veltbanieren.

f LeeuJ Rood, op een verguit febiit, Lazuurblaau ge-
tongt en geklaaüt.

^ Kron : Lib. 6. Cap. 6. Pieter Schryver iuïyne Inleiding

tot de Grave van Hollant, Pag: 6"x, en Sim. van Leeuwen»
Lugdw, Batar, pa§; 410,
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hebben , weten dat by geen Volken de afgoden in

zoo menigvuldig getal bekent waren, en geëerd

wierden als onder de oude Romeinen j aangezien

die met de verwinnaars uit de buitenlanden over

gebracht wierden. Niemant zal aart myn zeggen

twyffel flaan , wanneer hy ziet dat de beeltenifTen

*an Serapis en Ifis, niet alleen bp degeldmunt van

Antoninus Pius, gezeit, Karafcalla» die mede in

Egipten is geweeft, geflempelt ftaat; maar dat

ook Julianus zyn troonybeeld onder de gedaante

van Serapis en ifis , in alle Vaandels en Krygstee-

kenen invoerde ; om (als Zozomenus zeit) die door

lift en bedriegery onder de Borgerlyke eerbewyzing

aan 7 heelt des Keizers (dat zonder fchandaal niet

mocht nagelaten worden) de Kri/lenen, 7 zy we-
tende of onwetende, ook Serapis, Ifis, en de andere

afgoden te doen eeren, of alz.00 aan een tweederleye

hdraaitheit , 'tzyvan Afgodendienfl, of van Kei-

zerlyke Eerverfmading in te wikkelen. Zie de pen-

ningverbeelding met het opfehrift Deo Serapidi
aan den Gnd Serapis , by Oudaan pag. 2 5*4 in Tab.
2. vertoont.

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 beeltenifTen en merken in hunne leger-

vanen ontdekt.

De Perfianen hebben al van oude tyden den *

Arent onderhunne krygsverfieringen 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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weefterfcbap aan de Roomfche Legioenen den Arent

opgedragen. Zy was daar te voren het 'voornaam,'

fte met vier andere > als de Wolf, de * Minotau-

rus, het Paart, en V wilde Zwyn, die alle voor

uit gingen : weinig jaren te voren plag alleen de

uirent in 7 legervoerend Heir gebragt , en de andere

in de Legerbejchanftngen gelaten te worden.

De Konftantynen 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 Chriftus. Ge-
lyk Oudaan dit beweert tegen de genen , die de

gedaante van het Kruis van Kriftus daar uit heb-

ben willen opfpeuren, in zyn Roomfche Outheeden

pag. f06 . en Lud. Smits in zyn Graafelyke Sinnebeel-

aen p. 2.6.

Dat nu de Romeinen onder de Konftantynen,

in ftee van de oude Keizerlyke Veltteekenen den

naam van Kriftus in hunne legervanen voerden

,

zulks beveiligt Prudentius , daar hy zeit

:

Het purfre Vaandel droeg , met blinkend goud door*
weven,

7ot Teeken Kri/lus naam , te midden in gefchreven.

Deze verandering fproot uit het gerucht van

Konftantyns luchtgezicht, het geen de Spanjaar-

den naderhant in de BeeltenifTen van Heiligen ver-

andert, hunne Standaarden en Vaandelen met een

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

maalt

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

den Doolhof van Dedalus zyn verblyf hadde, was, xegt

men, onder de Roomfche Krygsteekenen; om te kennen te

geven , dat even alzoo de RtadQagen dcrOmften moeften
«nunvindelyk *yn.

W '
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maalt hebben. Zie Goeree. H^aerelt en Ker\
verand. p. 344. die ook aanmerkt dat Konftantyn

de Stadt Bizantie verbetert , en naar hem Konftanti-

nopelen genoemt hebbende , daar den tweeden floèl

der Ryks plantte , en den Ryksarent zedert met twee
hoofden deed afmalen , wegens de twee Ryken in 't

Ooften en Wetten. Dus is de Arent het voorname
Vaandel en Wapenmerk derRoomfche Keizeren en

Koningen altyd in gebruik gebleven , niet alleen tot

Graaf Willem den II , Zoon van Floris den I

V

, die

1248 tot Aken Rooms Koning gekroont wert,

waar van zyn geboorteftadt Leiden nog zyne ge-

dagtenis bewaart in twee gedenk fteenen, op wel-

ker eenen een Leeu met een Schilt , het Graaflyke,

en een dubbele Arent het Keizers Wapen op
gebeelt (laat : maar ook tot heden toe.

Ook voerden de Romeinen niet alleen Arenden,

maar ook rechterhanden , Wolven, IVlinotauren,

Paarden, Zwynen, Draken, Maanen, en aange-

zichten van Keizeren en Veltheeren op hunne Vek-
teekenen.

De Krygsteekenen (zeit Arrianus) zyn de Aren-

den ^ de Beeltenijfen der Vorfien, de Vaandelen^ alle

van Goudy gefpannen op verzilverde fpiejfen : en

Tacitus , dat de 'Teekendrager de Beeltenis van Gal-

ba afgerukt hebbende de zelve ter aardefmeet. Op
andere wys (zeit Oudaan, ziende op de nevens-

gaande Roomfche penningen .2 en 3 vertoont)

zietmen wederom deze Krygsteekenen , dat 'er boven

de bovenfle dwarsfireep, een rondte als een kloot ,

Laurierkrans , of Rechterhand aan uit fteekt : de

rondte boven de dinarsftreep zou ?nen konnen nemen

voor de Beeltenis des zelven Keizers , terivyl de on-

der/te ronden met eenige andere beeltenijfen , van la-

ger Krygsbevelhebber, konnen bemaalt geweeft zyn:
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ofdoor den boven/en ronden boljoeeftmen 'veel licht een

JVaereltkloot willen verioonen tot welke gedachte®
deze woorden van Ifidorus : Men zegt dat Augus-
tus een Bol boven op de Krygsteekenen dede (lellen*

om dat de volkeren door de geheele Waerelt hem on~
derworpen waren ^ aanleyding geven. Is het een
Laurierkrans, die zig op den top der fpies ver-
toont, 't is eenzinteeken tot opwekking van eer
en belooning, die op de Trouw, door de Rech-
tehand verbeeld , volgt , gelyk ten dien einde op
den penning van Makrinus, met het opfchrift Fi-
dês Militüm, Trouw der Krygsknechten , de
Trouw gezien wort met deze twee Krygsteeke-
nen ) de Rechterhanden den Krans, dat isj var*
Gétrouwheit en Belooning. Zie 4.

In vroeger tyd onder Romulus eer, de Roorri-
fche Monarchy tot zulk een grootte, en pracht was
yitgedegen bond men een hand vol hooy aan een
Spies , en gebruikte dat in plaats van een Vaan-
del of Legerteeken. Dit bevefligt Fulturius niet
alleen , maar ook Na/o , daar hy zeit : Dat dé
Eerbied, toen zoo groot voor het hooy was^ahnader-
bant voor de Krygsteekenen der Arenden.

Plutarchus zeit ook : Dat Romulus een meenich-
te volks verzamelt hebbende , de zelve verdeelde
|in hoopen van" hondert Mannen, waar van elke
ïoop begeleid wierd van een voorganger, die een
land vol hooy of ftroo op een Spies had opgefte-
:en, waar na de volgers Manipulares, Handvol-
e genaamt werden, 't welk de Latynfche Puik-
ichter Na/o met deze woorden beveiligt:

Pertica fufpenfos portabat longa maniplos 9
Unde Maniplaris nomina miles habet*

II. Deel E jDat
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Dat is;

Een lange Lance droeg de JViffen opgefleken

A Iet handen vol,dies heet de Krygsman naar dat teeken.

Op eene Roomfche penning van Oudaan in zyn

RoomfcheMog. p.u 6. vinden \vy het zwyn, of

een zog met Biggen (gelytc hier wy $) vertoont >

nevens een penning van Vefpafianus, waar in Ju-

dea verbeeld word, {taande onder een Palmboom,

de armen kruifTeling over malkander , tot uitduy-

dincr van haar magteloosheit, met het opfehnft

Judaea Devicta. Judea overwonnen.

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 eerft, na dat zy het Joodfche

acweft overheerd hadden , ten fmaat en trots dier

volken in hunne Legervanen hebben doen affchil-

deren. Want hoe fmartig dit hun was, enwataf-

keerigheit zy van dit teeken hadden is gebleken

,

wanneer Vitellins tegens de Arabiers te velde trok,

toen zy hem door Gezanten hebben gebeden,dat

hy doch met het Veldteeken van het zwyn door hun

lant niet wilde trekken. Dus hebben de Romey-

nen (dat mee van een Schilder dient itt opmerking

eenomen te worden) het zwyn maar voor een tyd

fn hunne Legervanen gevoert ,
gely k de oude Bata-

vieren de Kat , tot dat zy ontOagen van 't Room-

fche juk , weder in vryheit (waar van de Kat eer!

zinnebeeld is) zaten.

Ook dient aangemerkt , dat de Romeinen ge

woon waren in Vreugde-tyden , deze gemeld<

Standaarden, en Leegerteekenen, plechtelykme
krant
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fcranflcn re vertieren* 't geen Klaudianus naar deze

vertaling heeft doen zeggen :

De Leeger- Teekens bloeyen H

Van Bloemen^ en bet Looffcbynt om de Spies tegroeyen.

En dus ziet men op een penning vanTitusVef-
pafianus, dat een Overwinning beeld, het Vaandel

met een krans verfiert, penning 6 vertoont.

"\yaar omtrekt Oudaan aanmerkt , dat deze

plechtigheit plag aan de Legerteekenen beweezen
te worden , niet alleen in vreugdetyd met Bloem-
kranflen } maar dat de zelve ook op hooge Feefl-

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

(aangetrokken in zvn Roomfche Mog: p: 519)
waar op te lezen ftaat Coronis. Inlatis. Sig-

nisque. Unctis. Dat is : Kranjfen aangehangen^

en Krygsteekenen gezalft En aangezien deKonft-
fchilders ook dikwils Bybelfloffen tot hun voor-

werpen nemen, hebben wy ook de Banieren, of
Veltteekenen der xii (lammen Ifraëls (om den ag-

tergront van ons Printtafereel te vullen j gevolge

na de afteekeningen dié W. Goeree daar van ver-

toont in het IV Deel van de Mofaïfche Hiftorieri

pag: 428) vertoont, zoo, en in die orde als de
zelve onder hunne Hooftbanieren optrokken.

1 Hoofdbanier.

B. A. C.
ZEBULON, J U D A, ISASCHAR,

2 Hoofdbanier.

E. D. F.
SI M O N,RUBEN 5 GAD.

E z 3 Hoofd»
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x Hoofdbanier.

H. G. I.

£ENYAMIN, EFRAIM, MANASSE.
4 Hoofdbanier.

L. K. M.
A SER, D A NjNEPHTALI.

En wik gy de koleuren der Banieren weten,

omzc van den anderen te doen onderkennen ; Sam.

van Hoogfiraten heeft daar onderzoek nagedaan in

zyne Zichtbare Waerelt op pag: i s6.

De dappere en flrydbare Macchabeen , een Ade*
lykgeflacht uit denftamLevigefprot.cn, kantte zig

(na dat de ganfche ftaat der Joden door Antio-

chus fcheen te gront te gaan) tegen dien gewelde-

naar in openbaren Oorlog; om 't verval derJood- !

fche zaken te redden. De eerfte die daar de hand

aan ley was Matthatias , geflerkt met vyf dappere

Zonen, van welke Juda wel de Heldhaftigfte

Hoofdman was. Deze voerden in hunne Krygsba-
nieren de letteren ft M D C 3 B. i . zynde de be-

ginletteren van de Hebreeuwfche woorden Exod. I

ï f . vs. 1 1 . o Heere , wie is ah gy onder de Goden?

Gelyk zy hier door ook den naam van Macchabeen
gekregen hebben. ZieW. Goeree, Kerkelykeen

j

ïVaereltlyke verander, p. 69.

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

]

de den Konftoeflenaars genoegen geeft, zullen wy
|

Jicht wat breeder op een ander plaats in het beto-

gen van diergelyke dingen ^aangezien dat dit nog
j

maar, als het fpreekwoort zeit : Om den kant heen

gepraat is) uitweiden.

Zeker zoo een Konflfchilder mocht wanen dat

zulke kundigheden van geen nut zyn , en dat het

even-
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evenveel is wat men de Waerelt daar voor in de
vuift flopt , hy zou daar even zoo breed mee Haan,

als die Konnti{cheHiftoi*yfchryverdievanZ-^(r^^

uitgelacchen wort; om dat hy die naaulyks een

voet buiten Korinten gezet , en zelf- geen veltflag

op een muur gefchildert gezien had, zonder de

Wapenen of Krygstuigen te kennen, tot het be-

fchryven van Oorlogsgefchiedeniflen zig begaf,

met daar toe dusdanig een voorbereiding te gebrui-

ken : De oogen verdienen meer geloofs dandeooren,

derhalve fchryve ik , niet het gene ikgehoort , maar
het gene ik gezien hebbe : En hy had alles zoo naau-

keurig doorzien , zeit gemelde Schryver, dat hy
Zeide , dat de Draken der Parthers groote heeften

waren , die in Per/te, een weinig boven Iberie ge-

teelt wierden-, datze de zelve gewoon waren met

fpiejfen; of lange ftaven , om hoog te heffen ± om den

aankomenden van verre een fchrik aan te jagen , en

datze de zelve in 7 midden van den firyd op de

Vyanden los lieten gaan, van welke
f

er velen

verjlonden, en anderen van hunne beknellingen ver-

flikt 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 Pitlura

hebben begeven , inzonderheit om tot de verbeel-

dingen van Hiftorien opgeleit te worden , van zeer

grote nutbaarheit te wezen.Veragten zy mynen goe-
den raad , of willen zy zig niet verledigen tot die

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 gc-
boonetyd van zommige brave Nederlantfche

£ 3 KonftS
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Konftfchilders van ons (hoe veei navragcns wy ook

daar na deden) niet heeft konnen opgefpeurt wor-

den, als ook hun Beelteniflèn , hoe graag wy ge-

zien hadden dat die nevens hunne Levenbefchry-

vinge in ons Boek na malkander zig in print had-

den doen zien. Dit zou ons ook gebeurt hebben

met den grooten Haarlemfchen Konftfchilder

PHILIP WOUWERMAN , zoo my

zyn begravenisbrief , beftempelt 166S niet waar

in handen gekomen , daar de oude Vincent van-

der Vinneindientyd, op gefchrevcn had, dathy

was geftorven in zyn 48 jaar.

Zyn Vader Paulus genaamt was een Hiltory-

fchilder, doch van geringe foort , en woonde

te Haarlem, gelyk my van oude Haarlemiten ver-

haalt is. By deze is hetbedenkelyk dat P B 1 l \ v

(welke de oudtfte van zyn Broeders was) de bc-

ginfelen van de Konft geleert heeft, ten minde

de zucht tot de Konft door de geboorten over

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

van allen kanten toe, dat hy van zyn begin af

Mecenaten heeft ontmoet, die hem zoo hoog bo-

ven de Nyd hebben op gebeurt, dat zy hare klaau-

wen aan hem niet flaan konde. Dus mach hy wel

onder de gelukkige Schilders getelt worden.

Niemant moet my verdenken, als of ik bewe-

ren wilde dat het geluk der Konftfchildcrs alleen

van hunne bcgunttigers of 't blint geval afhangt,

geheel niet ; de werken moeten vaften gront heb-

ben om den maker op te beuren \ want dan is

de roem beftendig die anders van korren duur is,

en als rook verdwynt. Maar ik noem zulke

Konftfchilders gelukkig, welke in hun leven Me-

cenajfen optnioeten die hunne Kon ftwerken roemen

en naar waarde beloonen. , en in tegendeel zulke on-

ge*
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gelukkig, die nooit begunftigers ontmoeten of de

waardy van hun Kon il by hun leven betaalt kry-

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

konlt eerft na hun dood, naar waarde betaalt

weidt, daar zy even zoo veel van hebben als de

doodezwynen, wanneer hunne hammen tot een

dieren prys verkocht worden. Nu dit overgefla-

gen, onze Wouwerman was gelukkig, en hy

verdiende zulks door zyn Konlt waar door hy ai

zyne tytgenooten te boven ftreefde. 't Is waar

dat zyn penceel konlt Jaren na zyn dood tot een

veel hooger prys als by zyn leven is op geitegen

,

als de Dolfyn van Vrankryk , en de Keurvorft van

Beyeren, (die ook andere Hoven gaande maakten)

de zelve alzins in Hollant deden opkoopen. Maar
dit betwiil niet ons zeggen j dat hy in zyn leven

gelukkig geweeir. is, want hy in zyn leven al

vruchten van zyn arbeid heeft opgezamelt 't geen

hier uit blykt, en my voor waarheit bericht is,

dat hy met zyn Dochter, die aan den Konltfcbü-

derH de Fromantjou troude, iocoo Gulden mee ten

Huwelyk gaf.

Doch dit alles voor by geftapt , elk moet verwon-

dert wezen die zyn Konlt kent , en ziet , zoo ten

opzicht van de menigvuldige veranderingen der

voorwerpen j als verbeeldingen van Jachteryen,

Pleifterplaatfen, Pikeurbanen , Struikrooveryen ,

Bataljes , Plonderingen enz. yder in 't byzonder

menigmaal door hem op paneelen afgemaalt : en

nochtans zoo geheel verfchillig dar bet een naar het

ander geene gelykheit of overeenkomen heeft,

noch in de voorname als min voorname vertoon-

zelen -, zelf niet in Lantfchappen or gronden , ten

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

bedenken van zoo rnenigerhande welilandige ver-

£ 4 an-
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anderingen in zyne penceelwerken- Daar en bo-
ven heeft hy alles zoo eygen, en natuurlyk, ofin
ayn natuurlyken aart weten te verbeelden , dat de

Beekjes hoe klein zomwyl, met den eerften opflag

beduiden wat zy verrichten. 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 ftrooperyen en plun-

deringen van dorpen , en gehuchten van hem ge-

zien, waar in de moedwil derfoldaten, defchrifc

enbedeesdheitder overompelden, zoo natuurlyk,

zelf in de wezens was waargenomen, dat de zelve

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

les met groote opmerkinge verricht heeft : en dat

hy zyn penceel zoo gereed ter uitvoering gehad
heeft, als zyne bedenkingen, blykt aan het onnoe-

melyk getal van konftftukken, waar mee alle be-

ruchte, zoo binnen als buitcnlantfche kabinetten,

en konftvertrekken pronken-

Ziet men Bataljes van hem verbeelt, men ziet

het driftvuur Paard 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 inzonderheit zyn
Kon ft en oordeel doen blyken , inde welftandige

fchikkinge van zyne werken : in de konftige ver-

deelmgen van lichte voorwerpen tegens bruine,

en weder bruine tegens lichte, niet metverfpreide

flikkeringen die 't oog des aanfehouwers dan hier

dan elders na toe trekken, maar in breede partyen,

waar door het oog op het voorname blyft gevef-

tigt. En wat zyn penccelbehandeling aangaat , de

zelve is fmeltende , vet , en toetiende. En dus

pntt
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ontheft vanzwaarmoedigheit, en geftrekte nettig-
heit, fchynenzyne Tafereclen al fpelende ge-
fchildcrt. Eindelyk de Wykingen van zyn
gronden, inzonderheit wel weten in acht te ne-
men.

'T gaat niet zelden heel ongelyk omtrent de be-
richten van dingen die in 't leven van fommige
Konftfchilders zyn voorgevallen. Van eenigen kan
men naau iets ontdekken , van anderen wort 'er
weer zoo veel vertelt dat het zyn werk aanheeft,
om te weten , welk voor waarheit men
zal te boek ftellen , inzonderheit alsmen den rechïen
gront niet weet waar uit het verhaalde zynen oor-
fpronk heeft. Dus is het met onzen Philip
Wouwerm an gelegen. Zommigen zeggen dat hy
een Soon had, die zig in de Konft oefFende, en
dat hy beducht zynde dat hy den luyaard na zyn
dood zoude fpelen , wanneer hy bezitter van alle
Modellen en Teekeningen zoude wezen, bedoot
de felve te verbranden , om dat hy zelf yveren
zoude. Anderen , dat hy in omin 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 hvvoor
zyn dood deed verbranden. Dit is wel de 'waar-
heit, maar zy dient ontbolftert, om de reden (anders
gelykt het wel dollemans werk) daar van »t ontdek-
ken. Dit zal gefchieden door 't volgende bericht,
waar uit met een de ware oorzaak des ongelukki-
gen uitgangs van Bamboots te voorfchyn komt.

Van dezen zeidenwy in zyne Levensbefchryving
dat hy hier meer geit voor zyn Penceelkonfl krce£
dan in Italien * maar hebben nader bericht zynde ont-
dekt dat hy daar zoo breed niet by ftontj wantin

E 5 zyn
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zyn tyd wierd de Kond van Wouwerman, om
het liefFelyk Penceel , en aangename voorwerpen
al van elk bemintjhet geen dat den voortgang van zyn
ftukken (die 'er zomwyl wat droevig en donker
uitzagen) vertraagde. Doch dit zou 't hem niet

alleen gedaan hebben, wyl de Konfr. van Wou-
werman inzonderheitindien tyt niet tegens de

zyne konde ophalen -, maar dit kwamerby. i Dat
hy niet fpaarzaam was wanneer hy geit had. i Dat
hy zyn Kond niet tot lager prys geven wilde, dan

hy gewoon was te Rome daar voor 't ontfangen.

3 Dat hy wynig voortkruyers had. 4 Dat hy voor

Keelbeulen
,
(Kondhandelaars wil ik zeggen) niet

wilde fchilderen, of hun eenig voordeel ge-

ven, die hem gevolggelyk dan ook lieten dryven.

Dit maakte hem droefgeeftig, en mistroodig,

doch hy bleef egter dyikoppig zonder iemant ten

gevalle te komen,waar door hy zich in een armoedi-

gen (laat brocht
<j

zoo dat hy zyn huiswaart , en

naade bloedverwant, een broodbakker by wien

hy 't huis lag, zakgelt moed afvergen, die 't

hem weigerde te geven zeggende : dat 'er zoo
gulden voor een zyner ftukken geboden wierd, waar-

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

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

hem wel ?t meed aan 't hart ging , was , dat de

oude Jan de Wet Schilder en Kondkooper die

hem die gemelde fom geit geboden had,

hem de weigering betaalt zette. Wou-
werman die dit gemelde ftuk nu dikwils en met
groot opmerken befchout had, werd van de Wet
verzoet, een (luk van de zelve grootte en inhoud

te maken, 't geen hy volgens het vade denkbeelt

dat hy daar vanhad,werkitellig maakte.Dit gedaan I

zynde bracht gemelde de Wet alle foort van kond-
be-
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beminnaars by Wouwerman om 't felve te zien,

en liet Bamboots muffen, zeggende : (onder fchyn

als of Bamboots dit van hem afgezien en nageaapt

had) Menwilhetdochal van de zulken hebben die te

Rome geweefi zyn enz. Deze fpy t konde hy'naar 't

fchynt niet verletten, 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 Meefrer van

zyn Koffer met Modellen , Teekeningcn en Schet-

zen , eer iemant de Neus daar in flak , van welken
koftelyken voorraad [des eenen Dood is des anders

Brood) Wouwerman zig wel heeft weten te be-

dienen , zonder dat ymant wifl 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 Wa-
relt niet weten zoude na zyn dood, met wiens

kalveren hy geploegt had.

Dus heeft het den Konitfchilder Roeftraten die

Bamboots
) Jan de I-Vet , en Wouwerman gekent

en omgang met de felve gehad heeft , aan Michiel

Carree (in Engelant zynde) verhaalt. En ik geef
het weder zuiver over , voor.den zelven prys waar
voor ik het ontfangen heb , zonder daar iets af, of
toe te doen.

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

P i e t e R verbeeldde veeltyts , Stalletjes , Plci-

flerplaatfen, inzonder Valkejachten te Paard met
Juffertjes , dat aangenaam en voor elk bevallig is. De
Paartjes en Beekjes wel geteekent, uitvoerig en
net genoeg gefchildert , doch niet zoo krachtig
los , en teekenagtig getoetft.

'T gaat met de Konft, als met Reyzigers die
1 een
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een oogwit hebben -, zommige zullen de gemeenc
wegengaan , andere toepaden inflaan , en daar door

,

huune 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 doch akyd agter gebleven. Egter moe-
ten wy feggen : dat hy een een fraay Konftfchil-

der geweeft is, in dat deel der Konft, 't geen hy
voor zig verkoren had.

Jan hun jongfte Broeder was een Lantfchap-

fchilder, en oeftendc die Kunft mede tot Haarlem.

Maar van zyn Penceclkonft lietmen weinig , om dat

jong geftorven is j te weten in 't Jaar 1 666, twee

Jaar voor zyn oudften Broeder Philip, die op den

ip van Bloeimaandt 166S zyn leven eindigde.

Tot Haarlem by L. vander Vinne heb ik een van

zyne Penceelwerken gezien , 't geen een Bergag-

tig Landfchap verbeeldde. Voor aan was een bruine

voorgrond , met ruygt 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 geeftig, brokkelig, en

in d'eygen kleur gefchildert, als men de felve van

Philip in zyn vroegen tyd ziet , toen hy de gron-

den wat eenklcuriger fchilderde , dan nader-

hand.

Wat roem oudtyts Athene de School der Gc-
leertheit gehad heeft : hoe in later tyd Rome, de

kweekfchool der Schilderkonft geacht wiert 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

hun
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hun Vaderlant vaarwel zeiden , derwaarts zig wen-
dende , om hunne zucht , en neiginge te voldoen

,

hebben wy meer als eens voorheen aangewezen >

en ftaat
:

nader bekragtigt te worden , door het

Voorbeeld van den voornamen Konftfchilder

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

Zyn Vader Jan Weeninx was eert vermaard en

Konltig Boumeefter, waarom hy ook door de

Wandeling genoemt wierd, Jan met de Konft.

Deze hem te vroeg, en als hy noch maar eenjaar

oud was door de dood ontrukt, geraakte hy onder

het beftier van zyn Moeder en Voogde n die hem,
die byzonder leesgierig was,by een Boekverkoper
bedelden, om verftant van den Boekhandel te

krygen. Maar wanneer zyn Meefter met hem
niet konde te recht raken, doordien hyinfteevariA

acht op den W inkel te (laan , alle Papier dat hy
maar bekomen konde beteekende, zoo beftdden

Zy hem in een Lakenwinkel, maar het was al

't zelve, waarom hem zyn Moeder, om dat hy
niet anders doen wilde, en zy hem van harte be-

minde, hem ten gevalle beiteldeom de gronden

Van het tekenen te leeren by eenen Jan Mlcker , een

gemeen Schilder j naderhant by den vermaarden

Abraham Bloemaart tot Uitrecht. Daar won hy in

korten tyd veel in de Konft aan, en befteedde zelfs

zyn buiten tyd neerflig in 't teekenen naar

't leven , zoo wel van oude vervalle Schuuren

,

Huizen, als andere dingen die hem teekenagtig

'voorkwamen. Eindelyk leerde hy noch omtrent

twee Jaren by Nicolaas Mojert, wiens behan-

deling

* Deze bynaam kreeg hy in de Roomfche Bent, omdat
liy zig wat verhaaftte in'tfpreken, en watftootende fprak^
geen hy uit een foort yan b-eroertheit gehouden had.
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deling hy zoo even eens wift na te bootzen, dat

men tuflchen die van hem en zyn Meeftcrs (tuk-

ken geen onderfcheit konde zien. Waar nahyby
zig zelfde Konft voort oeffende , en veel fraje (tuk-

ken in dien tyd fchilderde.

Met zyn 1 8 Jaar troude hy met de dochter van den
Lantfchapfchilder Gillis Hondekoetcr , den Groot-
vader van Melchior Hondeheter , die uitmunten»

de) was in 't fchilderen van allerhande Vogelen.

De reisluftdie hem van jongs af aan in 't hooft

gemaalt had, en waar van hy eerft door zyn
Moeder, naderhand door 't trouwen belet werd,
groeide zoo fterk aan , dat hy (niettegenftaande

hy vier Jaren getrout was geweeft , en een Zoon
had van 14 Maanden, die noeh leeft) voor-

nemens wierd, om in der ftilte, en zonder daar

ymant, ook niet zyn eigen Vrouw , kennifle

van te geven , daar te gaan. Gelyk hy ook vervolgens

deed.

Zyn Vrouw die hem mifte, en nergens konde
opipcuren waar dat zy ook naar hem omhoorde,
werd achterdenkende , om dat hy dikwerf ge-

toont had groote geneigtheit te hebben van Ro-
me eens te zien. Dus maakte zy verfcheiden van zyne

vrienden op, om door de Steden van Hollant,

nazoek naar hem te doen , die hem eindel'yk te

Rotterdam aantroffen,en hem zo veer bepraatten,dat

hy met hun weder naar Amfterdam fcheepte, on-

der beding dat hy maar behoorlyk affcheit wilde

nemen.
Dit ftuk ging aan, onder wederbeding dat hy

niet langer dan vier maanden foude uitblyvcn : dog
heel noode , en tot groote droefheit van zyn Moe-
der en Echtgenoot. Maar deze vier Maanden verwif-

felden zich in vierJaren, aangezien hy om zyn groot

ver-
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ernuft en uitftekende konfr, alom in Rome be-

nind wiert , en de handen zoo vol werk kreeg dat

érgeen eind aan fcheen te zullenwèzen.Des hy na het

/erloop van twee Jarert (gedreven door liefde tot

iyn Vrouw) aan den Kardinaal Panifilio , (in wiens

üienithy toenmaals was j meermalen verzocht eeri

reys naar Hollant te mogen doenj om zynVrouw
en Zoon die hy daar gelaten had te mogen zien.

Maar dit alles kon niet helpen by den Kardinaal,

die hem by uitnementheit beminde, en om herri

yan zyn voornemen te verzetten hielp in dienftvari

den Paus Innocent ius , voor wien hy een groot

werk maakte, waar toe hy noch verfcheide an*

deren in zyn dienft had. De een en de ander be-

fpeurende zyne geneigtheit, droegen hem voor,

dat hy zyn Vrouw zoude tot Rome ontbieden.-

Dit maakte '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

ander deed haar befluiten, omtefchryven aan

haar Man , dat zy op zoo een tyd , en met zulk

een Schipper op Rouaan meende te varen, en
van daar haar reys voort te zetten naar Rome.
Zoo haalt als deze blyde tyding kwam , werd

'er ftraks aan alle Nunciujfen en Gouverneurs van al

die plaatzen die zy moert doorreizen gefchreven^

om haar buiten onkoften, goed geleide te bezor-

gen. Doch alles te vergeefs > want hare vrinden

hadden haar onderwyl weten om te praten , haar

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

noeg
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noeg waren , en diergelyke vooripellingen 5 want
hare Vrinden die alle Gereformeerd of Mennonift,

waren , waren niet een vooroordeel tegens de
Roomsgezinden voor in genomen . Zy zond dan door.

hare Vrinden opgerokkerit een brief van een ge-

heel verfcheligen inhoud naar Rome , te weten dat

zy van voornemen verandert was, en niet wilde

komen in zoo een landt, enz. Wat raad? zyt

liefde drong hem om haar zelf te halen, zoo, dat

wanneer hy geen verlof daar toe kondc bekomen,
hy in der ftilte van Rome vertrok, en liet eer

open brief in zyn vertrek , waar in hy te kennen
gaf, dat hy voornemens was binnen den tyd van driö

Maanden weder te keeren.

Hier zynde werd hy van yder aangezocht , en
gebeden om iets te willen maken. Zelfs de grootflc

liefhebbers van kond lieten hem niet -ongekwelt y

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

JJrieven van den Kardinaal Pamfilio , en anderen

kwamen.
Zyn Vrouws Broeder, die te Uitrecht woonde^

ging hy bezoeken , en bleef daar om de gezonde

lucht wonen , doch wilde egter alleJaren weder naar

Italien. Maar daar kwam niet af: want zyn

Vrouw en goede Vrinden, waar onder menfehen

waren van den eerden rang,verbaden hem t'elkens*

en verydelden dus dat voornemen , waar dot>ï het

daar na geheel is agter gebleven.

ïn dien tyd heeft hy veel voorname konftftukken

gemaakt, en zou 'er meer konnen gemaakt heb-

ben., indien hy zoo veel brave luiden niet aan zyn

fhoer gehad hadde, die hem geftadig van zyn

werk aftroontlen om zyne fpraakzaamheit en vei>

-üant, zoo io geeitelyke als waereklyke zaken.

Maat
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Maar als hy eyndelyk overweegden 't verlies van
zyn kollelyken tyd, door den aanloop vanal'tge-
Zelfchap

, ging hy twee uren boven Uitrecht,
by het dorp de Haar, op het oud AdelykHuyter
Mcy woonen, om aldaar zyn komt met minder
verlet te oeffenen , alwaar hy in 't laatfte van het
derde jaar kwam te overlyden , in den ouderdom
van jpjaaren. Hy liet twee Zoonen na; waarvan
de oudfte 1 6 jaar zynde, noch leeft en de Kond
oeffcnt.

't Geen tot-luilter van zyn naam moet gezecht
worden, is dit, dat 'er voor 'hem geen bekent is

•gewccft,-die zoo de Konft in 't algemeen verftaari

heeft, als hy. En daarom is hy by allé Konftken-
ners hoog gcfchat geworden , om dat hy niet een
deel van de Konft, als anderen , maardeTelve iri

alle deelen volmaakt verftond. Het zy dan dat hy
Beelden, Dieren, Landichap , Zee, Stilwater'

met Schepen , enz. maakte , élk was in zyn fooi s

even natuurlyk en konflig, zoo dat hyalleKonft-
Ichilders te gelyk na de kroon dong , ja zelfs met
van Aaïft , vermaard -in doode Vogels, en Erna-
mtel de Wit

, geroemt om zyn vvetenfchap in de
|Doorzichtkunde, om ftryd gefchildert heeft.

Het vauY bogryp dat hy van de verfchillende

voorwerpen had , en de lichte bevatting van. de
;

ónderfcheiden behandelingen , deed hem alles on-
dêrneemen , zelf het fchikleren met duim en vin-
geren, daar In navolgende Kornelis Ketel, daar^«
Mander van melt, in zyn Boek op pag. ipy.Hier

!

toe nam hy ten voorwerp cenen Orions , opzichter
van den Doms tooren, en bediende van het Capit-
tel , die een beminnaar van de konft was , ook
by wylcn het penceel .hanteerde. Dit poürtrct
geleek we], en flopt wat van de hand gezet, zoo

II. Df el, F Ie
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levendig en krachtig , al q- 't door liet penco
gefchildert waar geweeft. Ook was hy inzondei

heit in \ groot uitncment vaardig , zoo dat zyn zoor

die my dit zelf mondeling betuigt heeft, her.

op eenen dag verfcheiden malen heefr zien befch

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

Gebouwen, Zee en Schepen, of een Bul en ver

fcheide Honden naar het leven gefchildert, in kvva

men , met een Landfchap en ander bywerk. Var
gelyke drie pourtretten levensgroot half lyf me
bywerk te fchildcren op een Somerfen dag , wa
voor hem maar fpeelen gaan. En fchoon zyne ge
neigtheit wel het meelt, naar hetgroot helde , noch-

tans verftond hy 't klcen fchilderen meefterlyk.

doch daar was geen grooter laft voor hem als her

ldeen en uitvoerig fchildcren , dat hy iteets ver

wenfte. Hierom ziet men dat ook maar zel-

den.

Het Konftft.uk je verbeeldende een vrolyk gezcl-

fchap, zommige zeggende VerlooreZoon, doch
't meeft bekent door den naam van 't piffend Jon- tö

getje, nu door Nik. Verkolje uitvoerig in zwarte >i'

Konft gebracht, is geeftig van vinding , konftigj»

in zyn t'zamenftcllingcn , en met een klikkend enlü

vet penceel gefchildert. Het beruft thans in 't Ka- 1

binet van den konftliefdigen David Amori.

Maar het eenigfte en uitvoerigfte Konftftuk dat

in Nederland bekent is (.de reft is opgekocht en I ï

naar buitenlandfche Hoven verzonden) is by de erf- k

genamen van den Heer Wiltfchut tot Amfterdam, H

het geen zodanig uitvoerig gefchildert is , dat het §

voor de konft van Dou of"'Mieris niet behoeft te I

wyken. Dit niettegenftaande heeft men hem dik- I

wils hooren zeggen : dat het hem bedroefde en leet

wa-S) dat hy met zyne handen niet kon uitvoeren f

V geen

te

iel

':?,

':
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t geen by met zyn verftand begreep. Zyn Beeke-

nrtis van Bartol.van der Helft gefchildcrt , en van ons

ir;cvolgt,ziet men in de Plaat C. 1.

Zoo eenige Stat in Holland mach trots wezen

,

iNtn dat zy ten wieg verftrekt heeft van doorluch-

>gc mannen, zoo mach het Delf wezen, om dat

my buiten andere vernuftelingen ook de Wacrelt

xjoor beruchten

4 DAVIDBECK,gebentnaamtden Gulden Scep-

3{.r, uit haaren lchoot heeft voortgebracht. Deze
cüeboren op den 25 van Bloeimaand des J aars 162.1

tÜ'erd gcnoemt naar zyn Vaders broeder , die een

ictVaafDichterindientydwas, en tot Aarnhem in

elderland overleden is.

Hy heeft nevens anderen ook den beroemden

nt. van Dyk , Ridder en Schilder des Konings

m Engeland , tot leermeeiter gehad. Zyn braaf

nccel en wellevenskonft maakten hem by demeefte

ooten van Europa geacht.-gelyk hy in gunft raakte

t Koning Karel den eerften , wiens zoon Karel den
;eden,denHertogen van Jork enGlochefter,alsook

ins Robbert , hy in hunne Jeugt heeft onderwezen
deTeekenkonlt. Daar naquam hy in dienft van
n Koning van Vrankryk, ook van Denemarken,
eindelyk van Koningin Kriftina van Zweden,
hem inzonderheit boven anderen beminde , ver-

leide gefchenken gaf, en hem haren eerften Ka-
srhcei maakte. De Vrouwen (zegt de ipreuk)

bben de Mannen lief, en zy tvelen waarom.
Hy nam in dien tyd voor, als haar Majefteitecn

jgp j:elreis na Vrankryk doen , en te Parys eenige tyd

AM'toeven zoude, een reys naar Holland te doen.

y nam tot dien einde oorlof van haar onder

3rwcnding van zyne vrinden te willen bezoe-

F z. ken
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ken welke by in vele Jaren niet gezien had , en ntf

welke hy verlangde. Maar men zeit dat zy die

voorwending verdacht hielt , en geloofde

dat hy zocht heen te gaan om nooit weder te keer

ren, gelyk ook gebeurt is; want hy op den '20

van Wintermaand \6f6 binnen 's Gravenhagc

(niet buiten vermoeden van vergir gedronken te

hebben) kwam te overlyden.

In dien ft zynde van zyn Koningin heeft hylta-

lien, Spanjen, Vrankryk , Engehnt , Denemar-

ken , en alle Hoven van Duitilant bezocht , 01

alle Potentaten en Doorluchtige Peribonen vooi

haar uit te fchilderen, dien zy dan haare Beeltenis

uit glorie van bekent te willen wezen , door on-

zen D a v 1 d B e c k gefchildert deed aanbieden,

Op welk doen de groote J. van Vondel dit vaart

gemaakt heeft.

De liefde tot de Kon/l luikt op met grooter hope

Van eer enprys , nu B e c k s de Vorften van Europe
y

Uit laft der Koningin , door zyne Konfl herteelt

En hun Chriftyn vereert , in haar onfterffelyk heelt

Zoo -wort Guftavus bloed , van Hof, tot Hofgehore)
tVie klaagt dat aan deès verfen ivijfelvüort verloren

Dit doen leide hem, als het fpreekwoort zeit

geen wmdeyeren , maar bragt hem wel blinkend

voordeden by.Zyn vrienden getuigen datliy'doór de

ze voordeelige gelegenheit negen goude ketenen e

Medalien te fchenk van Koningen en Vorften ge

kregen had , en onder die een van zyn Koningin. Ze

ker die groote Vrou deed veel om naam te makei

Zie hier lezer (gemeene koft is by wylen zoofma

kelyk als de koitbaarfte) een gering ftaal. In d

Sta.dt St, Gewer, in 't Graaffchap Heften, hs

me
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men outyts voor gewoonte (en zomwyl nog) dat

menden vreemdelingen een koperen Halsbant, van

Keyzer Karel 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 hooft. Doch die

'wyn eifTcben geven daar toe een (tuk geit. De
Koningin Kriitina daar zynde gaf tot dit gebruik

|
een konitig gedreven zilvere fchaal ofbeker, waar
door heur mildadigheic gemelt wort, zoo lang dat

gebruik itant houd.

Maar laat ons weder tot onzen David
(wiens Beekenis in de PlaatC. i' ftaat) komen.
Van hem wort getuigt dat hy zoo ongemeen

vaardig was in 't fchilderen, dat de Koning van
iEngela'Tt , boven gemelt, eens tot hem zeide :

;B e c k , 'k geloof dat gy te Paard zittende z.ond

f.onnen fchilderen.

In den Jare i6f 3 te Rome zynde , werd hem
idoor de Bentvogels, (ik wil hen liever noemen
opfnappers, want hy zelf was de Bendvogel dien zy
blukten) groote eer bewezen , 't geen blykt uit den
iaart van 't Vaars 't welk zy op zyn Doopmaal
aitgalmden. Doe daar by dat zyn Bentnaam
idoor zeltig handen was ondertekent, zoo kont
yy ikat maken wat hem dit fmulmaal kwant te

jollen. Zie hier de Kopy van 't Vaars :

ty<w vriendelyk ontmoet , en uw beleefde reden

Die wyz.en duidelyk^ dat gy zyt de Perfoon^

Die menig heeft 'vertoont , de Koningin van Zweden',

Door uw vermaard penceel^ z.00 waardig by de

Kroon.

F 3 Wat
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rat (iaat ons nu te doen? dat ivy u gaan erkennen ,

In de Romeinfche bendt , met eenen nieuwen naam^

Die ah ap vleugels door de TVaerclt zalgaan rennen^

Dit *jr
'* algemeen bejluit : Wy roepen al te faam.

Viva de Gulde Septer.

Den 7 van Wintermaand i6f$. Hy was een

fchoon en wel gemaakt Perfoon , doch niet kloek.

Ik heb in het eerde Boekdeel op pag.
3 3 5

ge-

melt van den potiigen Adriaan Brouwer , dat hy
twee maal begraven wiert. Maar van David
B e c k werd verhaalt dat hy tweemaal geftorven

is , en wilje weten hoe ? Hy , reyzende

door Duitflant werd door een onvoorziene ziekte

beloopen, die hem in dusdanig een langwylige

flaaute bracht, dat 'er geen ander befluit van te

maken was, dan dat hy waar overleden. Over
zulks! werd hy, gelyk gcwoonlyk gefchied, uit-

getrokken, en uitgeftrekt op zyn ledikant geleit.

Wat gebeurt 'er? zyne twee knechts zitten in 't

zelve vertrek , en fpoelen met een glas wyns de

zwarigheit van hun hart. Onder 't over en weer
drinken zegt een van deze, licht wat kortswylig

en wulps van aart, dat wy 't onzen Heer ook eens

prezenteerden , hy heeft het in zyn leven zoo wel
gekift , 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 zelven geko*

men, opent hy zyn lippen en ilurpt een weinig

daar van in. De knecht 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 anderjmaal aan den mont , waar uit h]

eer
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een goeden teug deed , op dien zelven flondt be-

kwam } en Jaren na dien tyd leefde.

Dit zeltzaam voorval zoude ik zoo licht niet

voor waarheit aannemen, tenzy'erdiergelykietin

myn geflacht waare voor gevallen. Myn Groot-

vader van Moeders kant, en waar na ik ook ver-

noemt ben, wonende te Uitrecht , 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 fterven : werd gevolge-

lyk uit getrokken, op flroo geleit, en de Vrv-
fters in de buurt in geroepen, om het Lyk (vol-

gens dies tyts gewoonten) met Palm, Laurier, en

Bloempjes toe te maken. En men was al bezig om
een krans tot zyn hooft te vlechten, wanneer zy
het flroo hoorden ritzelen , en hem die zy meen-
den dat dood was, zagen de gordynen open fch ui-

ven, waar door zy alle van fchrik over hoop vie-

len. Straks de bloemen weg , en Hem
warme wyn ingegeven , voorts in een gewarmd
bed geleid , waar door hy bekwam ; gelyk hy ook
naderhant getrout is gevveeft, en zeven Zonen en
drie Dochters heeft gezien.

Na de Dood van David Beek kwam de Lon-
denaar JO A N COU P E R (na dat hy een wj 1

zyn verblyf in Amfterdam gehouden had) aan 't

Hofvan Zweden, en voorts in dienft van Konin-
gin Kriftina. Hy wert in zyn tyd voor den bellen

pourtretfchilder in waterverfgehouden,hebbende de
1!

« Konft gcleert by eenen Olivier een Engelsman

,

"die voor Koning Jakob, en Karel Stuart, veel

grootc Hillorien in waterverf gefchildert heeft,

welke in een galery geplaatit, langen tyd, hun
ftant gehouden hebben.

Sandrart, meld ook in dien tyd van eenen En-
F 4 gels-

::!
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gelsman GELSDORF genaamt, die veel portret-

ten in Engelant heelt gemaakt. Doch hy kon niet #

teekenen ,' waarom hy ook genootzaakt wasdoorr^
iemant anders den omtrek van 't wezen op papier

te laten teekenen, 't geen hy dan met een naait

doorgeprikt, op zyn paneel doorfponilc. Dierge-

lyke foort ontmoet ons nu en dan al meer. Doch
wy hebben onze pen niet voor krukken enbreke-

beenen vermeden.

Breemen heeft ook al vroeg geheugniswaardige

Konitenaarsuit zynen fchoot zien ontfpruiteironder

deze wort een braaf Hiftoryfchilder, door de wan-
deling Quant genaamt, gctelt. Deze ichilder-

de in 't Jaar 1620 de zoldering der zoogenaam-

de Gulde Kamer van het Raathuis als ook vcr-

fcheiden groote Konlhverken, die noch in de

oudfte Stamhuizen tot Bremen gezien konnen wor-

den. Ook een SIMON PETER TILMANS,
Schenk gebynaamt, een braaf Lantfchapfchilder en

die vele Jaren zig in Italië hadgeoefFent. Doch decs

begaf zig naderhant tot het fchilderen van pour-

tretten , daar hy zoo uitftekende in werd dat hy

nevens de bellen van zyn tyd mocht geftelt worden,

gelyk hy ook de eer gehad heeft dat hy de Beclr

tenis van Keizer Ferdinand tot Weenen gefchil-

dert heeft.

Deze had ook een dochter die deKonftoerfen-

de. Ik heb Lantfchappcn , Beeltjes , inzonder-

heit Bloemen van haar gezien, die uitvoerig naar't

leven met waterverf geichildert waren.

Zyn Beeltenis door Chr. Hagens in koper geme-

den 1 6<5 iS , toen hy 67 jaren oud was , gaat in print

uit, waar onder itaat,

m
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Bit '5 Tilmans beeltenis , die boogden op gejiacht ,

JWZ? ro*/» ; maar d'eer van God : de red als niet

geacht.

Waar van wy ons hebben bedient in de Plaat C.3

.

Hendrik Bokelman Koopman tot Amfterdamis,

zyn Dochters Zoon.

Deze Levensbefchryving behoorde vroeger ge-

plaatit te zyn geweeft. Doch gebrek van tydig be-

richt is oorzaak dat 'er zomwyl een breuk tcgens

de wyze der fchikking van ons pennewerk (buiten

onze fchult) begaan wort. 't Zelve moeten wy
ook in opficht van den braven Rotterdamfchen

Konftfchilder HENDRIK MARTENSZ.byge-
naamt ZORGH tot onze verfchooning zeggen.

Deze bynaam werd aan zyn Vader (welke naardien

eenvoudigentydMARTENKLAASZ RoKESgenaamt
weit) gegeven j om dat hy Marktfchipper van

Rotterdam op Dort zynde, altyt zoo veel toezicht

en zorg voor de ladingen beftelling droeg ,dat men

,

wanneer ymant iet te beflellen had waar aan gele-

gen was, door gewoonte zeide : geef het Zorg
mee : gelyk ook tot zyn roem verhaalt wort dat

hy eens een zak met 1000 gulden had aangeno-

men waar naderhand niet naar gevraagt wierd, 't

geen hy aan yder bekent maakte , en naar een lange

WTyl zig daar van ontfloeg , met den zelven over te

geven aan de Armbezorgers van de Gereformeerde

Kerk, mits zoo den eygenaar, daar van opkwam
;zy daar aanfprakclyk voor waren 3

ofmoeiten ver-

antwoorden.

Deze goede ouden Man geftorven,kwam 'tMarkt
fchipperfchap op onzen Hendrik Martensz*
ZoRGHjwelke daar om niet afliet te fchilderen, maar

met
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met grootc yver en zucht de Penceclkonft oeflfen-

de. Waarom wy ook zyn Beeltenis uitvoerig door
hem zelf gefchildcrt op zyn 34de jaar 1645- , ge-

plaatft hebben in de Plaat G. 4.

Hy was een leerling van Dav. Tenicrs , als aan zyn
eerfte penccclwerken klaar te zien is , en van Wilm
Buitenweg die gezclfchappen vanJuffrouwen Hee-
ren en Boertjes ichilderde. Doch hy heeft zig niet

akyd by die wyze van fchilderen gehouden. By
zyn Neef Hendrik Zorgh Makelaar en bcmin-

mar van Schilderkonft tot AmAerdam, heb ik

verfcheiden Konftftukken van hem gezien, in-

zonderheit twee. Het ecne verbeeld een Italiaan-

ze Markt , met veel gewoel van beelden , en voor

aan een vroutje.dat uitftalt met verfcheide foort

van doodc Vogels. Het ander verbeelt een Vis-

markt, mee vol gewoel. De Vifch in dit, en een

korf met levende Hoenders, Eenden enz. in 't an-

der (luk, zyn uitvoerig en Konftig naar 't leven

gefchildert : Vorders de beelden gronden en agter-

werken , hebben een zweem van de penceelbehan-

dcling van Tomas Wyk : gelyk daar ook noch een

groot fluk hangt, waar in verbeelt wort een

Boerevrcugt , 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 eenentfestiglte

jaar, 16*82.

Thans verfchynt ook de GouwenaarJAN DUI-
VE, leerling van Wouter Crabcth. Deze was

een vaardig en goed fchilder van pourtretten. Hy
heeft in zyn tyd den Minnebroer Gregorius Sim-

pcrnel na zyn dood gefchildert, 't geen welgeluk-

tc, en ovcrzulks hem groot voordeel bybragt»

niet
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niet van den genen die 't hemhaddocnfchildcrenj

maar door dien hy 'er zoo menigte fchilderde voor

zyne vrinden en kennifTen 5 uit welk inzigt hy ook
het eerfte portret om niet gefchildert had, den-

kende dat die Doode, vele levenden verwekken

zoude, gelykookgefchiedde. Hyftierf tot Gou-
da van eenjfchielyke beroertheit 'm 't Jaar 1649.

En zyn medeleerling JAN GOVERTSZ. VER-
BYL volgde hem na, op den weg naar d'Eeuwig-

heit, gelyk ook mede zyn yverige leergezel,

AART van WAAS. deze had Italien en Vrank-
ryk bezogt , en wedergekeert zynde te Gouda om
de vrugten van zyn arbeid te doen zien , ftierf wei-

nig Maanden na den eerftgemelden zynen
|
medey-

veraar in de Konit. Hy ordoneerde en fchilder-

de aardige Boertei yen Hyhad ook by den Plaat-

fnyder Reynier Parzyn , 't Etzen geleert , en liet

verfcheiden printen van Zyn fnakeryen uit-

komen,en men ziet noch verfcheide teekeningen van

hem met potloot geteekent.

Om dezen tyd , en uit de zelve School , en Stadt

en Konftgenoot van den voorgemeldcn , was een

DIRK MEERKERK, geboren in de gewezen
Brouwery van den Paffer voor in de Keyzerftraat.

Deze reisde op zyn Konft naar Romen , woon-
de daar , en bydeBiflchop van Nantesveelc 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 gehoort

hadden , of hem 't huis wagtende waren,'t geen hun
noch geen agterdenkcn zoude gegeven hebben

,

ten zy de Moeders neus ontfprongen waar , en zy

hem dus 't eerft kennende wierd. Maar na hy een

korten'tyd t'huis gekomen was, komende vaneen

BegraarTenis , viel hy in 't water , by de Lange Brug-
niet
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niet veer van fcyn Ouders huis , en verdronk,-

En gelyfc volgens het fpreekwoort't eene ongeluk
het ander volgt , zoo gebeurde 't ook , want hun-

ne aller Tvdt-, Stadt-, Konftgenoot, en goed
Schilder KORNELIS de VISSCHER, (wiens

werk geprezen word, fchoon hy dikwils met
't hooft gekwelt, of als men gemeenlek 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, niette

gedenken , alfchoon ons zyne geboorten en

iterftyd onbekent blyft. V ermits bekent is dat

de grootc P. P. Rubbens ( wanneer hy de

Nederlantfche fteeden. doorreisde om de Konft-

fchilders te bezoeken) ook inzonderhcit tot Gouda

by hem op zyn Schilderkamer is geweeft, en tot

zyn roem getuigde ; dat hy onder al de Konfle-^

naren in Nederlant geen gevonden had, die hem
in 't fchilderen en teekenen vanDeurzicht-enBou-

kunde gelyk was.

In zyn jeugt had hy Italien en Rome bezogt,

en met vlyt zig in de Kontt geoeffent. En alzoo

hy zig ook op de Veftingbouwkonft verftont, raak-

te hy in dienft van de Koning van Polen , die hem
inzondcrheit beminde > maar dit was ook met een

deedc dat de Hovelingen hem haatte, en alzins

(gelyk men zcit) fdcn voet dwars zetten, waarom

hy affcheit verzochten naar zyn Vaderlant vertrokj

daar hy gelegcnheit vond om den overlten Perli-

val (die by Prins Fredrik Hendrik in grootagting

was) de Wiskonft te leeren.

Naderhand quam hy in dienft by den Hartog
Leo-
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Lcopoldus , die hem ook byzonder bezinde en hem
boven zy'ne gewone foldy, in 't Velt zyndc,dcs daags

noch zeven gulden toeleidc.Omtrent Winoxbergeri

(willende hy over een plank ryden) ftruikelde zyrt

Paart, waar door hy ongelukkig ter aarde ftortte.

hy werd inde-Stadt gebracht, en op het bevel

des Hartogs alle vlyt tot zyn herflelling en gene-

zinge aangewend, doch het was te vergeefs.Want

hy reisde, naar zo veel reizens en tobbens naar d'Eeu-

wige ruit, en werd in de Kerk der Predikheeren

begraven. Zyn Weduwe Geertje Davids trok.

naar Brabant, bezorgt met een jaarlykze wedde,
voor haar leven j en hare Zoon volgde in de plaats

van zvn Vader. Doch hv werd gekwetfl: en ftierf.

Twee Neven JAN en PIETER DONKER
gaven al vroeg blyken dat zy hunne geboorteftadt

Gouda door hunne Konft zouden vereert hebben ,

indien hun levenslicht even boven de kimmen ge-

rezen , door een ontydige donkere Dootwolk niet

waar benevelt geworden. Van Jan zietmen tot

Gouda gefchildert de Regenten van 't Tucht-
huis.

Pieter Donker heeft de Kond geleert

t'Antwerpen by den vermaardenJakob Jordaans

,

en trok naar Frankioort om zyn konft voort te zet-

ten onder den troep, en toeloop der vremdelingen

dewelke kwamen om de Krooning van Keizer

Leopoldust>y te wonen.In 't volgende jaar itffo

aeisde hy naar Vrankryk ,en van daar onder het ge-

volg van den Hei tog van Crequi naar Romen , daar

hy met yverig teekenen en fchilderen zyn tyd heeft

doorgebracht. Na het verloop van zeven jaren

quam hy wedet terug in zyn geboorteftad , enftierf

T
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'T beurt zelden dat in een gedacht zoo veel
Konftfchilders ontfpruiten als in dat van de E v e r-
dingen. Wantmen telt drie gebroeders CESAR

,

Mdert , en Jan 3 en van Aldert weder een trits

van Zonen Kernelts, Pieter en Jan welke d'een
min , d'ander meer de Konft gehanteert hebben.
CESAR van EVERDINGEN moeit uit

hoofde van zyn geboortejaar geplaatft zyn ge-
weeft op 't jaar itfoo", maar alzoo de noodige be-
luchten uit Alkmaar zyne geboorteftadt eerft

fcwamen,wanneer het levensbedryr van zyn Broe-
der Aldert al ter drukpers ree kg , hebben wy
hem maar voor de zelve konnen plaatfen. Hy
was een braaf Beeldenfchilder, en had eenvleyend
penceel.

Onder vele van zyne Konftwerken worden ge-
prezen de befchilderde deuren van het groot Or-
gel in de Kerk tot Alkmaar, waar ophy verbeelt
heeft denTriumr vanDavid,over het nedervellen van
den grooten Goliat van Gad. In wat jaar hy dit

fefchildert heeft weet ik niet, maar wel dat hy
et model op de woning van den Bouheer Jakob

van Kampen (die het Orgel geordoneert heeft)
maakte in 't jaar 1648. 'Welk Model nu noch
op het Alkmaarfe Raadhuis hangt. Ook is op de
Oude Doele tot Alkmaar een groot en voornaam
ftuk 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 16*70 alshy out was
7 3 Jaren)duurzaam te maken.
Hy was een leerling van Jan van Bronkhorft van

wicn wy ia ons Eerfte Deel op pag. 23 1 gemelt

heb-
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jebben, en onder zyne leerlingen welke hy tot

i'leefters in de Konft gemaakt heeft, worden ge-

mt Hendrik Graau, van Hoorn, Adriaan War-

menhuizen van Warmenhuizen , Adriaan Dekker,

In Laurens Oofthoorn.

Zyn Jongitc Broeder JAN van EVERDIN-
tEN mee tot Alkmaar geboren oefTende zigin't

bhilderen van ftil leven, en dat meer uit Konft-

lucht als om gewin , aangezien hy een ander be-

oep had , te weten van pleitbezorger by de Reghts-

edingen.

|
ALDERT van EVERDINGEN,

[sveede Zoon van den geheimfchryver Jan van

^verdingen , en Broeder van den Konftfchilder Ce-
ar van Everdingen geboren tot Alkmaar itfzi.

eeft tot leermeefters in de Konft, eerft Roelant

airy daar na Pieter Molyn van Haarlem gehad,

nder welker opzicht hy zoodanig in de Konfl

senam dat zyzich niet fchaamden,hem voor hunnen
fcrling te groeten. Vele pryswaardige konftftuk-

en zyn tot Amflerdam en elders onder de konft-

:venden verfpreit, die altyt betuigen zullen dathy
n groot meeller in de konft geweeft is , niet in

n enkel deel, maar genoegzaam in 't algemeen

;

rant men ziet Lantfchappcn van hem, metBees-
:s en Beekjes zoo wonder fraay gefchildert , en
icht beplante bofïchen , daar het oog door hun
.epte geen end aan ziet , en de getroftc meyen
>o fpelende en dartel gefchildert : dat zy zich tegens

b lucht fchynen te bewegen : en watervallen , en
eeftormen , waar in de brandinge van 't Zeewater
gens de harde rotzen, en de dunne afftuivende

renkelingcn zoo natuurlyk dun , en geeftig zyn
aargenome dat deftukken voor meefterftukkenmo-
sn doorgaan, maar inzonderheir. heeft hy uitgemunt

in
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in 't fchildcrcn van Noonfche lantgezichten, daar

hy by zeker toeval gelegentheit toe vont om aftee-f

keningen naar leven te maken j want hy zignaarl

eenige plaats aan deOolr, Zee te fcheep begeven heb- 1

bende beliep hemeene gevarelyke itorm, die hettfJ

willig ofonwillig niet onbefchadigt op de kuft vaal
Noorwegen deed belanden. Den zelven natuurlykeal

aard heeft hy ook in zyne gekoleurde teekeningeiH

waargenomen, waar van 'er de konltminnendtfj

Heer Jero. Tonneman verfcheiden in zyn Konftjr
kabinet heeft. Zyn Beeltenis flaat in de Plaat D. r il

Hy was naarllig in 't fchilderen, yveiigin tem
Kerk te gaan, en niet misdceltvan verftant. Hyj|

ftierf, zyn levensloop geeindichtzynde, inSlachrJI

maand lójf. en liet na drie Zonen, waar van 'eM
twee zig tot de oeffening der konft begaven , va»
welke de middelde Pieter genaamt noch leeft.

'T was te wenfehen dat onze Everdinge^
zyn konltpenceel zoo menigwerf niet had afgefle^

ten op groote doeken welke dikwils in den wee"
hangen en met fchcef gezicht begluurt worden
nu de Mode Tapytzeryen en'andere blinkende vod

den (de peil voor de konft) alzins invoert. Wel
droevig lot de Brave penceelkonft van

ADAM PYNAKER. (hy was geboren in

Jaar 1 6i i .rin'tDorp Pynaker gelegen tuflchenSchie

dam en Delf) zomwyl mee treft, zoo dat , wan
neer hy eens 't hooft uit zyn grafzerk opftak o\

die prullen daar men thans de kamers mee behang

zou vloeken ; ziende dat zyne bcfchilderde ka

merdoeken worden opgerolt , om voor altyd naa

de zolders te verhuizen , om dat de Mode die Za
buitentyts heeft ingehuurt.

Hy heeft drie Jaren in Italien geweeft, omzy;

konft naar brave voorbeelden voort te zetten , welk
tyi:
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tyd hy yverig zoo met naar het leven te tekenen

,

als te fchilderen heeft waar genomen.
Gelukkiger zyn zyne beknoptelyk befchilderde

Taferelen
?
dan zyn groote {tukken : want de zel-

ve op behangzels, eninKonftkabinettengeplaatfr,

hun achting behouden. Ik heb 'er van gezien

waar in zig een bofch met dicht geboom-
te liet zien, Konftig, natuurlyken vermakelyk

gefchildert hier een troep boomen in de blauwe
lommer : daar een invallend zonnelicht, welk de

groene meyen met gloeijende tintelingen fchildert,

't eene tegen 't andere zich doet redden en ruimte

maken. Het was vergeefs- 200 ik daar meer van

zeide , wyl de brave Dichter P. Verhoek het

vermogen van zyn Penceelkonft , by gelegentheit

van dat hy een zyner befchilderde Zalen befchryft

,

naar waarde door zyn dichtpen dus heeft afgemaalt

:

Dus wint bet kloek penceel meer veldts , nu alle

wanden 4

JDefzaale, flaanbemaald met konjlige waranden
,

fingroene bojfchen , van een morgen-zon be[Iraalt
,

Dieglansrykuit de kim op wilde kruyden daalt ,

Den dachfehept 9 dat wiekend verjiaat , fiaat opge-

togen , ,

En waant Italten faanfehouwen met zyn oogen.

Zoo zag l
r
orfl Hannibalvan d'Alpes neergedaald ,

Door d 'aardigeNatuur eengouden oegftgemaald',

En hitfte 7 krijgsvolk op^dooft zien derfchoone landen^

Terwyldat oogvermaak den lufl deedt watertanden.

Men vind defchikkonfi hier natuurelyk verjlaan.

De voorgrond is met kruidenJlammen ryk beladn

En uitgevoert , als V eerfi dat V oog komt aan tefchoü*

wen.

Men ziet degronden voorts al meer en meer vcrjlowvoen
II. Deel, G g#
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En deinzen , mylen veer , tot daar het bleeke azuur

.Der bergen wortgeverft , metglans van '/ zonnevuur*

Hierflrekt de rots zyn kruin ten Hemel , woed bedekt

Met heggen , ruigte , en braam^van klimop los omftren-

geit.

Men let hoe aardig haar natuur door kleuren mengelt;

Hoe milt , zelfs aan denfteen , zy haar fieradengeeft-y

l'erwyl een ganfche (Iroom van boven neerwaarts

/treeft y

Het water ruift , en bruifu en ftuift ,
geljk een reegen.

De zilvre beek bevocht de dalen , ftroomdeen zeegen

Van vrugtbaarheit hun toe : het halfverwelktegroen

Schept leven ,
groeit , en bloeit , in 't edelftcfaizoen.

De boomfchors ruygvan mos verbeeld hier d'eyk., die

rufiig

Brie eeuwen ftant houden vertoont ziggrocn en luftig9

Gelyk de Berkenboomgekent word aan z yn baft

:

Hun kruinen, bruin en diebt , met bladeren vermaft , ;

Befchaduwen dengrond , enftuiten Phebusftralen.
De Harder kwinkeleert in dezegroene dalen ,

Enfpeelteen VeldtUed , op den driefprong^ daar 'tge-

luit

Een dabblcn weerklank kaatft, en nabaaut zjnefluit ,

l'erwyl de Kceyc, en Geit , en Schapen zig verzaden.

........

My dunkt ikftap alree door dartle wilderniffen

Der weeïge kruyden, en hoor V ruiff-hen van de bladfo

Mwat het oog vermaakt , lacht ons hier lieflyk aan -,

Pynakkers konftpenceelbraveert dus de tapyten
,

Die lam, en ftyf9 en hart , in kort haar kleuren flyten ;

Gelyk de bit tre nyd verbleekt op V mans beftaan.

Hier kan Heer * Backer , als 'tgeboomte , ontbloot van-

bladn y
E**

'- 11

Kornelis. Schepen, Raadt, en Bewindhebber der OoB«
Indifche Maatfchappy , te Araftcrdam.
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Èn ""tgrazelooze Veldbehyzeltftaat , met duinen

Van jachtfneeu overftolpt , dees bladerryke kruynen,

Befchouwen ,
groen van loof, een Somervoor het oogh.

Hier kan hy afge/looft door Staatzorg, weer den boogh

Ontfpannen ; zig in dees befpiegeling verluften.

Hy is geflorven in 't Jaar 167$. maar zyn roem
door *t penceel behaalt, en zyn beeltenis geplaatit

in de Plaat D. x blyft duuren.

Hier nevens verichynt de brave Konftfchilder

KORNELÏS de MAN , geboren te Delf, irt

het Jaar 1 61 1 . De zucht om vremde landen , en
de beruchte penceelkonft der grootfle meefters te

zien , fpoorde hem al vroeg tot de reis. Parys

Was de eerfte fladt daar hy Uil hield om zyrt

Kond te oefFenen •, maar om den trek dien hy naar

Rome had , liet 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 gelegentheit om zyn penceel-

konfl te oefFenen voor een groot Edelman , in wiens

dienfl hy twee Jaren bleef, tot dat hy naar

Rome vertrok, daar hy zig verfcheide jaren naar

doorluchtige voorbeelden oeffende. Van daar ver-

trok hy naar Venetien, waar hem geen Mecenafc
fen ontbraken * die zyne konil rykelyk beloon-

den.

Wanneer hy nu negSn achtereenvolgende jaren

op vreemde haard lieden gefpyft hadde , trachtte

hy weder naar zyn vaderland 5 en nam zyn te rug
reis over de Alpifche gebergten , en voorts door
andere lieden, tot zyn geboorteftadt Delf, daar

hy Halen van zyn brave konft
s
(na dat hem de dood

zyn levensdraad afknipte in 't jaar 1706 * zonder
bedroefde weduw of kinderen agter te laten ) ge-

G 2, laten



ioo Schoubttrgh aer

laten heeft. Van het geen zyn penceel vér-

mocht , kan getuigen inzonderheit een groo
fluk op de Anatomïkwcnzx , waar in de Regenten
van het gilt der Wondheelers en verfcheiden Stads

Medicynmeefters in afgebeelt ftaan. In verfchei-

den huizen tö>Delf, bewyfen dit ook kleine jgezel-

fchapjes van Heeren en Juffrouwen.

Achter hem volgt de brave Konftfchilder

GERBRANT vanden EEKHOÜT
,
geboren

tot Amfterdam in 't Jaar itfzi op den 19 van

Oogftmaant. Hy was een leerling van Rembrant
van Ryn, en bleef töt het einde van zyn leven by
de zelve wyze van fchilderen , welke hy van zyn

meefter geleert had. Alleenlyk heeft hy .in velen

van zync Konftltukken den achtergront wat klaar-

der oï helderder gehouden. Hy heeft veelepour-

traiten levensgroot in zyn tyd gefchildert, die hy
konftig en krachtig naardeikonft uitgevoert heeft.

Geen van de minfïe is zyn Vaders pourtret , die

een Goutfmit in zyn tyd was. Het hangt by zyn

Neet Gerbrand vanden Eckhout : maar meed
heeft hy toegeleit op het fchilderen van Hiftorien.

ïk heb verfcheiden Konftltukken van hem, en

onder deze een gezien , verbeeldende Chriftus,

zittende in den Tempel , onder de Hebrceufe lee-

raren, in welker wezenstrekken de yverin 'ton-

derwyzen , en de verwondering over de antwoor-

den van den Heere Chriitus, zoo natuurlyk ver-

heelt was , dat men fcheen te zien wat zy tegens

malkander wilden zeggen. Een waarneeming daar

Rembrant zig. inzonderheit door vermaart gemaal-

heeft : zoo dat men Èekhout onder de beften van]

zyne leerlingen met reden ftcllen mag.

Onder zyne voornaamfte Konititukken wort'j

getclt een Tafereel 3 verbeeldende Jcfus in de ar-

men
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men van Simcon , by den HeerJakob Hinloopen,
daar de Dichter Jan Vos dit byfchrift op ge-
maakt heeft.

Maria komt haar Kint , haar Godt , ten offer dr ifen.

Zoo wort het Tempelrecht van d'oude wet volbragt.

Wie dat de wet voldoet zal Godt in alVs behaagen.

Nu zietmen daar alV d'aard zoo lang naar heeft

gewacht,

V Verlangen naar een dingjchynt alles te verlangen.

Zoo was't met Simon dien wy volvreugt zien
ftaan.

Wie't al omvangen beeft wort hier van hem omvangen.
Wat Godt zyn volk belooft wort op zyn tyd voldaan.

d'Onfeilbre waarheit komt alfchyntze lang tewachten.
Hy heeft Gods zoon in d'arm ; den Geeft van Godt 'm

't hart.

Is 7 wonder?neen : hy heeft Godt z.elfin zyngedachten.
7 Vernuft is heilig dat van Godt bezeten werdt.

Nu dat hy 7 leeven ziet , wil hy het keven derven.

7 Onfterftyk leeven krygt de menfch door deugdzaam
ftcrven.

Hy ftierf nog onget-rout zynde in 't Jaar i 674.
op den iz van Herfftmaand. "Wy hébben zyn
Beeltenis geplaatftby zyne Konftgenoooten in de.

Plaat E. 1.

JORIS van SON, geboren te Antwerpen in
I denjaare 162,2.. was een konftig fruit en bloem-
Ifchilder. Dat Korn. de Bie ftof gafvan te zeggen

:

Wanneer 'tgeboomtftaat dor, en vruchte en bïadeloos;

Danpronkt noch zyn ïafreel met Rofe en Abrikoos
,

en dat hy dezelve natuurlyk door zyn Konftpen-
cecl wift te verbeelden, beduid by met te zeggen,

G $ Da)
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Dat de zelve machtig zyn, om hetoogder fwangers

Vrouwen te bekoren, en tot luft op te wekken.

Hier by treed EMANÜEL MÜRANT

,

geboren tot Amfterdam in 't zelve Jaar , op den

22. van Wintermaand ten Tooncel. Zyn geneigt-

heit viel op het verbeelden van Hollandfche Dorp-

en Landgezichten, en wel inzonderheit op het

verbeelden van bouvallige boere keeten , en huis-

jes, welke hy zoodanig uitvoerig verbeelt heeft,

dat men de ftcenen van 't muurwerk konde tellen*

waar uit wel af te meten is, dat hy geen groot ge-

tal van Schilderyen in de waerelt gebragt heeft 5,

aangezien dusdanige wyze van lchildercn veel

tyd met zig fleept. Zyn Broeder David Mu-
rant, tot Amfterdam, bezit wel het meeite getal

van zyne konftwerken die hier te land zyn , wyl

hy veele Jaren in Vrankryk en elders gereift heeft.

Inzonderheit was zyn konft in Vriesland gewilt:

daar hy met 'er woon naar toe trok. Dog hy is te

Leewaardenin 't Jaar 1700 geftorven. Hy was,

een leerling van Philip IVomvcrman.
Thans verfchynen op onzen Schoub.urg WAL-.

LERANT, JAN, BERNARD, JAQUES..
enANDREAS VAILLANT.
WALLERANT VAILLANT, ge-

boren tot Ryflèl in 't Jaar 1623, heeft de Schil-.

derkon.ll geleert tot Antwerpen , by Erafm. £hiel-

linus, en kwam door ongemeenen yver tot de zel-

ve zoo ver , dat hy geroemt weit voor een braaf'

pourtret fchilder en kon Mig teekenaar metCrajonj

doch hv leerde dit aan zyn Broeder

B

ernard,
nadien hy genoeg te doen had met fchilderen op

doek en paneel.

Als Leopoldus tot Frankfort tot Keizer ge-

kroont werd , trok hy daar na toe , en vont gele*

gc^
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gentheit om de Beeltenis des Keizers, nevens ver"

fcheiden AmbalTadeurs , en Prinfèn van 't Duitfche

Ryk, welke by de krooning tegenwoordig waren?

te fchildercn , daar hy veel roem en gek door

won. Zyn beeltenis ftaat in de Plaat E. 2

.

Van daar nam hem de Marfchalk Grammont
onder belofte die hy hem den Konink zoude doen

fchilderen, mee naar Vrankryk, dat ook gefchic-

de, en om dat het (luk den Koning zoo wel be-

viel, fehilderde hy ook la Reine Mere^ den Her-

tog van Orleans, en alle voorname Heeren van 't

Hofj hy bleef daar vier agtereenvolgende Jaren;

waar na hy zig tot Amfterdam neerzette, d;iar hy

een groote meenigte pourtrettcn gemaakt heeft,

daar men 'er niet zelden noch van ziet , die kon-

ftig gefchlldert zyn.

Hy was ook een groot yveraar in 't voortzetten

en verbeteren van de Sehraapkonft , of Swarte-

konft, die hy van Prins Robbert, groot Admiraal

van Engeland: die het zelve uitgevonden heeft,

geleert had , onder belofte van het zelve aan nie*

mant anders voort te leeren , gelyk hy ookgetrou-

welyk na kwam : maar alzoo hem het gronden

dier kopere platen te laftig viel, nu aan zeker ai

m

eerlyk man veel goed deed, als ook des zelfs zoon

uit medelyden tot zyn knecht gebruikte, onder-

wees hy deze oude man , hoe de kopere platen te

bewerken. De zoon dit bemerkende dwong den

oude man door bedreygingen dat hy van hem wil-

de wegloopen , indien hy hem zulks niet open-

baarde , en liet zien , het geen den goede man
(hoe noode) eindclyk deed. Zoo ras de zoon de

gereedfehappen gezien en een begrip van de be-

handelinge dier nieuwe Konft had , bediende hy
2.ig tot zyn bederi daar van ; want hy veilde deze

G 4 konifc
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konïr. aan elk een voor geit, daar veelen lang na ge-

doeld hadden. Maar alzoo die knaap niet gewoon
was veel zilvermunt te handelen , verviel hy tot

dronkenfehap , verkwifting , en eindelyk töt de
uiterfte armoede, en maakte dat die konft , daar

yder zoo gretig naar was , nu de zelve gemeen
werd, weynig geagt wierd. En dus gaat het om-
trent alle zaken. Men heeft meerder agting voor

de zelve , térwyl men die begeert , dart wanneer
men dezelve verkregen heeft. Dit doet my den-

ken aan de fpreuk van Koningin Elizabeth. Deze
van wie gezeit weit : Dat de maagdom de aller-

twyjfelbaarfte was van alle hare hoedanigheden^ zeide

eens aardig tegen den Hertog van Alengon , in

wien zy de verbeelding van met haar te trouwen

,

door hem tot de voorbereidzelen daar van toe tfe

laten , niet weynig had gevoed : De dingen waar
na men de grootjle begeerte heeft , verminderen vaH

waarde , wanneer men de z,elve verkrygt.

JAN VAILLANT, die van zyn broeder Wal-
kranig welke in den Jare 1677 töt Amfterdam.

overleed , de fchilderkonft geleërt had , reisde naar

Frankfort, daaïr hy kwam te trouwen, waardoor'

hy gelegentheit kreeg om koophandel te dryven,

en verliet dus de oerTening van 't penccel.

BERNARD VAILLANT, die van zyn broe-

der Wallerant altyd op zyn reis verzelt was, wort

inzonderheit geroemt om zyn konftig en krachtig

Craijoneren. Hy begaf zig met 'er woon tot Rot-
terdam , doch is heel onverwacht , tot Leiden

zynde,geftorven. Hy was een man die godvruch-

tig leefde , gelyk ook van Wallerant getuigt wort,

en? diende te Rotterdam voor Diakon van de

Walfche Kerk.

JA-
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JAQUES VAILLANT , die ook de konfc

an zyn oudften broeder geleert had , vorderde

oor yver zoo veer in 't fchilderen van Hiftorien,dat

e EnvojévanBrandenburg,ziende eenige van zyne
ipenceelwerken , hem mee lokte naar Berlyn, daar

;hy fcbilder van den Keurvorft werd, die groot
genoegen had in zyn perfoon en konfr.. Hy'werc
van den Keurvorfl: gezonden naar 'tKeizerlyke hof,

bin des Keizers beeltenis te malen , die hem een
•goude Medalje met een keten tot een gefchenk
igaf. Weder te rug gekomen tot Berlyn , is hy
geftorven, en liet van wegen zyn hups gedrag en
vonft, veel roem na, ».-
Ik had byna vergeten te melden , dat hy door

lynen reislufr. gefpoort , twee jaren zoo te Rome,
ils andere Steden van Italien , om de Konftwer-
ten der ouden berucht , in het oeffenen zyner kon£fc

ïeeft doorgebracht : en darde Bent hem den Zm/-
'ik gedoopt had .Zyn beeltenis ftaat in de Plaat E. 3.

ANDREAS de JONGSTE, na dathy mede
Joor zyn oudften Broeder in de Teekenkon ft on-
derwezen was , kreeg geneigtheit tot het leeren

der Graveerkonft, tot welken einde, hy zig,twee
faren 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 daarin 't prilfte van zynLente-
.eeven.

De brave penfehryver de Bruin , tot Amfterdam,
heeft ten huisvrou de zuftcr van dezen. Konftfchil-
ders.

Nu volgt JAKOB vander DOES, geboren
tot Amfterdam 161$ den 4 van Lentemaand.

G $ ^ Zyn
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Zyn Vader was geheimfchryvervandey/^ara»-

tie-Kamer^ en zyn Grootvader Geheimfchryver
van de vermaarde kooprtadt Amfterdam. Zyn
Vader, die een eenige Zoon was , en waar mee het

ging als het {preek woort zeit, mal Moertje , mal
Mntje^ nam naderhant weinig acht op zyn ftaat,

en ging door onbedachtzame Borgfpreking te

gronde. Deze vroeg geftorven werd beflooten

,

dat men onzen J a k o b de Konft van Schilderen

(daar hy van Natuur toe geneigt was) zou laten

leeren om zyn kolt daar mede te winnen, byJV/-.

colaas Mojaart. En na dat hy eenige Jaren by
den zelven geweeft had , en byna op eigen wie-

ken dryven konde ,
ging hy met zyn 2. 1 Jaar naar

Vrankryk , en voort te voet met gezeifchap naar

Italien. Te Roome gekomen ontmoette hy ftraks

verfcheide Schilders die hy in Hollantgekenthad,

welke hem met veel liefde verwelkomden, en naar

den naaften diïnkwinkel wilden (Iepen, dat hem
verlegen maakte j aangezien zyn beurs ledig was,

waarom hy 't weigerde. Zynekenniilendien dit

doen vremt voorkwam drongen hem al fchoor-

voetende ter Herberg in , wanneer eindelyk hec

harde woord , dat hy geen geit had en voorne-

mens was foldaat te worden , daar uitquam , daar

wel hartelyk om gelachen wierd van de Hollanders

,

die gewoon zyn hunne Lantslieden niet in verle-

gentheit te laten. Dus fpraken zy hem moed in 't

hart, verzochten hem luftig te willen wezen,

maakten hem dien zelven avond Bendvogel , en

noemden hem > om dat hy gefegt had foldaat te

willen worden , en om dat hy kort van Perfoon was

(dewyl men gewoon is de kortften tot Tromfla-

gers te gebruiken) 'tamboer. Verfcheiden jaren

bracht hy te Rome met yverig teekenen en fchil-

de-
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derendoor, oeffenende zig naar de befte voorbeel-

den , inzonderhejt van Bamboots. Doch hy maakte

geen grooten opgang : aangezien hy zig door zyn

wyze van leven niet wift bemint te maken , 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 felven door 't Penceel zelden genoegen kon-

de geven, ook wel de konftoeffening, als het niet na

zyn zin uitviel , vervloekte. Weaer in 't Vader-

lant gekeert (zyn Moeder onderwyl was tot Am-
fterdam geftorven) zette hy zig ter neer in den

Haeg met zyn zufter die het Huisbeftier waar-

nam tot dat hy kwam te trouwen met Margaritc

Boorfers, daar hy veel geit mee behuwlykte. De-
fe Margaritc was ook zelf een lierhebfter van de

Schilderkonft en oeffende zig in 't teekenen. Hy
kreeg by haar vier Zonen en een Dochter,

waar na hy haar in 't Jaar 1 66 1 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 Vrou , zoo om
dat hy haar minde, als om dat hy eenjaarlyks in-

komen van 700 gulden lyfrenten met haar mifte.

Dit bracht hem eerft tot lufteloosheit, daar na tot

traagheit, zoo dat hy in vier agtereenvolgendeja-

ren geen een Penceel (treek op Paneel zette, ook
naderhand traaglyk aan 't Schilderen was te bren«*

gen, en zoo hy 't al deed-met luttel yver, waar-

om zync Vrinden die hy tot Amfterdam hadde,

voorfiende dat hy tot Armoede zoude geraken,

hem het Sekretarisamipt te Sloten buiten Amfter-

dam bezorgden ; 'tgeea hem den Schilderluftfcheen

op te wekken j want hy daar een ftuk dat (even

jiaren onder de hand geweeft had
3
afmaakte, 't geen

de
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de beruchte KonftminnaresJuffrou Oortmans voor

een goede fom geks van hem kocht; 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 Juf¥rou.daar hy veel geld mee had , en eenen.

Zoon by won, die hy noch in korter tydalsd'eer-

fle door «de dood verloor. Hy hield in dien tyd

kennis met den braven KonMchildcr Karetdu Jar~

din , doch zy waren altyt, wanneer zy over de Konft

fpraken, met malkander in gefchil ; aangezien Karel

de heldere en hy de bruine wyze van fchilderen

voorfprak ; egter altyt goede vrienden. Gelyk die

ook voor zyn ftei ftyd (welke voorviel op den 1

7

van Slachtmaant 1673) opzichter over zyne nala-

tenfehap gemaakt werd. Hy liet na twee Zonen

en eene Dochter van zyn eerfle , en een Zoon van

zyn tweede Vrouw, van welke Hy Simon al-

leen tot de Kond opgekweekt heelt dien wy op

zyn jaarbeurt gedenken zulen.

Zyn Beeltenis gevolgt naar een Afreekening kan

men zien in de Plaat F. 2.

Wat zyne Konfhverken aanbelangt , die zyn -y-

der 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 verftaan heeft, en dat

niemant in 't fchilderen van Schaapjes , zoo in na-

tuurlyke tykening als. wyze van fchilderen, hem

te boven gaat.

Na hem komt de brave Kttnftfchilder THEO-
DOOR HELMBREKER. Hy werd in 't Jaar

162,4-tot.Haerlcm geboren, maar heeft den meeden

tyd van zyn leven in Italien gelletcn, daar hy ook.

ge-
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geftorven is in 't jaar 1694 out zynde zeventig

jaren. De Romeinen hadden veel agting voor

zyn Penceelwerken , en fchatten de zelve in waar-

de nevens de Penceelkonft van Bamboots^ daar zy

veel zweem van hebben -, en dit is de reden datmen

van de zelve zoo zelden iets in Hollant (iet.

De Konfthevende Pieter Klok heeft thans een

ftuk van hem 't geen hy gefchildert heeft in 't

jaar 1681, 13 jaar voor zyn overlyden. Het ver-

heelt een Kloofter op de Italiaanfche wyze gebout en
voor het zelve menigte van Vrouwe, Mans en Kin*

der beelden, zommige daar onder verminkt, wel-

ke van Pelgrims gedient worden met warme fpyé,

die hun uiteen groote Ketel, met een Potlepel^

door een Franciscaner Kloofterbroeder wort toe

gedeelt. Hy zelf was yverig in zyn Godsdienlï
,

en gaf veel weg aan den Armen.
,

Hier aan laten wy volgen zyn ftadt- en jaarge-

noot de vermaarde Konftfchilder.

NIKOLAAS BERCHEM. Deze geftorven

in 't jaar 1683, als ons aan zyn begraafnisbriefje

gebleken is, toen ruim 60 jaren out, wees ons het

fpoor tot zyn geboortejaar 1624.
Van velen wort gezeit dat zyn bynaamBE rc-

bem by deze gelegentheit zynen oorfpronk heeft

genomen. Hy al lang de kond geoeffent heb-

bende, en de Uchtentitralen van zyn Konftfon 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 monftering van 't Scheepsvolk
gedaan zouw worden, werd hy van den Stuur-

man (die hem kende
) gezien , welke tot hem zei-

de : Wat wilt gy gaan beginnen ? V waar jammer
daar gy een fon^man zyt van goeds hoep en reeds

zoé
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zoo veel Konfb bezit , dat dezelve hier door inbare
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 lach, wech Hap-
pen

i om van den Monftermeefter niet gezien té
worden zeggende tegens het volk Berg-hem. Dit
werd eerft van de genen, die zulks wiften,voor een
fpreekwoort gehouden , en naderhant in een toe-
naam verwiflèlt, dien hy tot het einde van zyn le-
ven gehouden , en zig zelven daar mee benoemt
heeft.

Anderen willen dat zulks by gel'egentheit van
Brant is ontfproten , ter oorzake dat 'er geroepen
wierd, (hy toen noch een kint zynde) Berg-hem.
Wat van beide nu de Waarheit is, kan ik niet
zeggen. De vertellingen hebben my alleen aan-
leyding gegeven , om den toevalligen 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. Dog de Ridder en Karel de
Moor heeft my verzekert dat die bynaam
oorfpronk genomen heeft, by gelegentheit dat hy
het grof verkerft hebbende, zyn Vader die een
haaftig Man was, hem naliep tot in 't huis van
zyn Leermeefter J. van Gojen, dreygende hem den
kop in te flaan , waar op van Gojen tegen zy-
ne andere leerlingen zeide : Berg hem , terwylhy
den Vader tegen hielt , en in zyn oploopentheit
ituitte.

Hy wasde zoon van Pieter Klaasze van
Haarlem, die eerft VifTchen, naderhant kleéne
ftukjes fchilderde, daar doorgaans een tafeltje in

kwam met allerhande foort van fuikerbanket, in

een
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|»en zilvere fchaal of porcelcine fchotcl enz. Be-

halven zyn Vader die een gemeen Schilder was*

heeft onze BercheM verfcheiden brave Mee-
kers tot zyn onderwyzers in de konft gehadt : als

Jan van Gojen, Klaas Mcjaar/, Pieter Franfze

Grebber, JanJVils, eneindelykzynenNeefGz>y.

Babtifi IVeeninx-, welke allezig vereert gehouden

hebben , datze zulk een helder licht in de konft heb-

ben ontftokert : gelyk hy ook weer heeft konnen
roemen op menigte van leerlingen die door zyn

onderwys tot groote meefters in de Konft opge-

groeit zyn.

Hy werd inzonderheit in opzicht van zyneleer-

wyze geroemt , als ook dat hy de jeugt byzon-

der wift tot yver aan te fporen, waar toe hy in 't

gemeen fpreuken en vaarsjes aan de hand had j als

ook dit:

Nimmer moet g* u zelf. Gezellen !

{Schoon in 7 leeren moeiten (leekt 9

En ger veeltyts 7 hooft mee breekt 5

T wyl een ander leegloopt) knellen ,

Of het yv'ren laten ftaan :

Denk : ik zal weer loon ontfangen

Voor myn moeite, en roem erlangen ,

Wanneer d'andre beedlen gaan.

Daar benevens was hy minzaam, beleeft, en van

een onbefproken wandel : Ja een Man van uitfte-

kende naarftigheit : dit niettegenstaande kon zyn

flieve Huisvrou de Dochter van den braven Lant-
fchapfchilder Jan Wils, (wanneer hy in grooten
yver aan zyn werk (lil zat te arbeyden , en zy geen
geritzel van hem hoorde) zomtyts wel met óen
(tok van een raagbol van onder tegen de zoldering

aan
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aan bonten, om hem , zoo hy voor zyn Eze'

mocht in flaap gevallen wezen te wekken
, ja zy

hield hem doorgaans zoodanig ontbloot van geit.

dat hy ziende zofiity ts fraje printen te koop , waai

toe hy geneigt was, als zyn Vrou geen goeden wil

had om 't hem te fchieten , het gek vanzyneDif-
cipelen daar] toe leende j en wanneer hy een ituk

fchildcrye verkogt, daar zv de neus niet over had.

dan zoo veel van de fom afkneep , om die fchult

buiten haar weten te betalen , om dus alle onluf-

ten voor te komen. Ik denk fchier dat diegoeje

Man het boekje wel mocht gelezen hebben,, daar

Doudeins in zyn Haagfche tJWerkurius van den i

Nov. 1698 van melt, dat voor de tweedemaal

onder de pers wasj te weten : De Weer-Mryz.er
der Vrouwen ^ zeer dienftig voor de getroude Mam
die haar Engelen naar de oogen zien , om te ivê-

ten hoe V hooft ftaat.

Hy was zoodanig geneigt tot konftige teeke-

ningen van Italiaanfche en andere Meefters, dathy

niet ruften kon, voor en al eer hy bezitter daar van

was.Niet minder lufthad hy tot printkonft,want Jan
Pieterze Somer heeft my verhaalt, dat hy voor

een print van Rafael Orbyn^ 60 Gulden dor ft be-

lleden. I)itwas de Kindermoord met den Sparre-

boom. Waar door ook van zyn naargelaten pa-

pierkonft, welke kort na zyn overlyden in 't Jaar

1685 tot Amfterdam verkocht werd), een brave

fom Geit gekomen is.

Hy was byzonder naarftig, gelyk wygezeit heb-

ben, daar by vaardig in 't fchilderen, en al 't geen

hy maakte was meeftentyt verkogt , eer hy 't,

gemaakt had. Juftus van Huifum^ die in denja-

re 1665* by hem de Konft leerde, heett my ge-

zegt,dat hyin dientyd een lange wyl voor een Heer

fchil-
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fchilderde die hem 10 gulden daags gaf,en dat hy van
's morgens vroeg tot 4 uuren naa den middaghge-
meenlyk voorden Ezel zat, en 't zelve met zoo veel
genoegen en vermaak deed , dat hy 'er fomwyl 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-
•toetzen overal in zyne werken te zien is.

Daar en boven is te verwonderen , dat ^ daar
riy zig byna tot alles te fchilderen heeft ingelaten,
egterelkdingopzig zelve zoo goed in zyn foortis
dat het 't zamengevoegtzyndc, bezwaarelyk is te
feggen tot welk van 't zelve zyn penceel be-
kwaamd: was. Alleen heb ik opgemerkt dat
hy in zeker groot ftuk (daar Mattheus van den tol
geroepen word tot het Apoftels ampt) tot dedoo-
de Jachtdieren en Vogelen zig van Gïo. Babtijïa
IVeenïngx penceel heeft bedient. Dit ftuk is jegen-
woordig in handen der erfgenamen van den Kohft-
liévendenHeer Lamb.van Hairen te Dordrecht,en is

vol beelden woelig , en groots van ordonantie en ge-
bouwen, als ook lierlyk door het bywerk en
verfebiet.

Maar boven al is te verwonderen , dat een Man
die zoo veele ftukken gefchildert heeft, zoo me-
nigvuldige veranderinge van fchikkingen en voor-
werpen (zoo dat geene naar elkander gelykenj heeft
weten te bedenken. De Eorgermecfter vander
Hulk te Dordregt liet hem een groot ftuk fchil-

deren, verbeeldende een bergagtig Lantfchapmet
pffen, Koeyen, Schapen, Beelden enz. 't geen als

nog by deflelf^ Erfgenamen hangt , en voor een
;van zyn befte penceelwerken gefchat wort.Te gclyk
beftelde hy 'er een aan vanjan Both,belovende aan elk
800 gulden, en een prefent daar boven voor die zig

II. Deel. H bert
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beft gekweten had. Wanneer zy nu die flukken

gedaan zynde, dezelve nevens malkander vertoon-
den: zeide hy, Eikvan u heeft zjyn vkitgetoont, en gaf

aan elk een gefchenk. Dit is het rechte middel om
den yver in de Konftcnaars op te wekken : maar
raakt thans buiten gebruik.

Hy is in 't jaar 1683 op den 18 van Sprokkel-

maant geftorven , en op den 13 begraven in de

Weder Kerk te Haarlem.

'T zal niet onvoeglvk wezen dat wy zynen bra-

ven tydgenoot JAN BOTH , die met hem op
eenen tyd om prys in 't loopperk der Konfl om
de eerlauiïcr gedraaft heeft , met zyn Broeder

ANDRIES agter hem ten tooneel brengen.

JAN en ANDRIES BOTH geboren te Uit-

recht , (in wat jaar weet ik niet) hadden

de beginfelen van de kond cerft by hunnen Va-
der , (die een Glasfchryver was) en daar na by
Abr. Bloemaart geleert. Zy trokken (zeit Sandrart)

te zamen eerft naar Vrankryk^ en van daar naar

Rome , en namen hun tyd naar(lig in acht. Jan zet-

te zig tot het fchilderen van lantfehappen , en boot(Ie

daar in den aart van Claude Loreine na , 7 geen

hem voel gelukte : want zyne agting groefde aan , en

die van Glaude nam af', doordien hy voel fraje

Lantfehappen maakte , maar Jlegte Beeltjes^.en

Bee/len, daar ondertujfchen Jan zig bediende van

zyn Broeder ^ die een braaf Beelt- en Beeflenfchil-

der was , en de handelinge van Bamboots zig had

éiangewent. Zy waren zonderling vaardig in 7
fchilderen , waar van daan men hunne flukken by

menigte zoo te Romen als te Venetien (daar zy ook

een langen tyd gewoont hebben) by Kondminnaars,

en Kon/lhandelaars zag : want de zelve réis gefchil-

dert
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dert , en ras verkocht waren. De meefte die men
ziet zyngroote (tukken, en vele der zelve verbeel-
den door de boomen , boven het gebergte d'op-
gaande zon , ftralendeoverde velden, die natuur-
lyk fchynen met morgendau overfpreit te wezen,
wordende alles wat in afiïant leit door fchemeringe
ontdekt. Duydelyk zyn de verdeelingen van den
dach aan de verfchelige temperinge der Verwen

,

;in de zelve te befp?urert.M en ziet den morgenitond,
deVelden met een blaau floersoverkleeden:de klaren
middag de voorwerpen duydelyk ontdekken j
pn den Avondi'tond door zynen fafferaanverwigen
gloed groene Velden, Boomen, en Gronden
taanen

^

'K heb eenig<? jaren geleden een wonderfchoon en
konllig gefchildert Huk van hem gezien by den
FConftminner de Jode, toenmaals Drolt van 't

Haagfe Hof, 't geeiï, om dat het by al zyn werk
Jitftak in helderheit, zuiverheit, uitvoerigheit,
m natuurlykheit, genoemt werd het Tefla-
nent van Both : dat zeggen wi], het ftuk dat
ly tot een ftaal van zyn konft, en om zyn roem
lp te houden, naargelaaten heeft. Dit (tuk was
uim 6 voeten groot in de hoogte, en in het zelve
'erbeelt de Fabel van Argus en Merkuur , die
edelyk groot, braaf gefchildert,en geteekent wa-
ed. Voorts was het ganfche iantfehap

, gelyk ik
*ezeit heb helder, en 't groen natuurlyk fris van
ioleur,nochte zoo gebraden ofgetaant alsmen veel-
yts van hem ziet.

Zy hebben vele jaren te famen in Italië ge-
voont, leefden in min, en deden malkander in 't

childeren veel dienfl, en zouden zekerlyk langer,
laar gebleven hebben, zoo niet de doodt een
cheiding tuOchen hen beiden gemaakt had, tot

H z {mart
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frriaft voor dé Konflgodes , daar dit vaars op zin-

fpeelt

;

De Konflgodes hadftraks haar treurkleed aangetogen

:

En dekte met eenfloers haar nat bekreten oogen
,

uils haar de droeve maar wierd'door 'tgeruchtgebracht

Dat ook de Dood de* Both gevelt had onverwacht.

Jan Both de Fenix der Lantfchapfchilders van'

zyn tyd, om ruil te zonken, en de gedachtenis

van het lant te ontvluchten, of t'ontvlieden , 't

geen zyn broeder Andries verfmoort hielt, alsde

dood hem ft il bekropen en den draad zyns levens

had afgeknipt op 't jaar i6fo, trok naar zyn Va-
derlant en geboorteitadt , daar]hy voor zyn konfl

wel betaalt wert, en veel te doen had. Maarhy
leefde niet lang na dien tyd : want

Gelyk een Tortelduif 't verlies ,

Van haar gepaarden fteeds betreurt'.

Zoo treurde Jan ook om Andries
Zyn broeder , van hem afgefcheurt ,

Door V droevig fterflot , dat zig niet

Bekreunt het klagen , of verdriet.

Wat toeval oorzaak heeft gegeven tot het ver-

ongelukken van An'dries zal ik ftraks melden.

Sandrart zeit : Dat hy van 7 gezelfchap afge-

d-zvaalt , in den nacht verdronk. En de Schryver

van 't Boekje Abrege de la Vie despeintres^ zeit:

Henrik ivas de Lantfchilder , en verdronk , ofver-

fraoorde.lequel étant a Venife &fe retirant chezlui

de nuit tomba dans un Canal, Fol. 42.9. Wie
heeft ooit van Henrik Both gehoon ? En by ge-

volge kan de Lezer zien wat ftaat 'er kan ge-

* Andries. maakt
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maakt worden op Schryvers die buitens lams wo-
nende geen gelegentheit hebben om de zaken te

onderzoeken : 't geen ook een van de reden ge-
weed is, waarom ik my niet heb willen inlaten

tot het befchrvven der ltaliaanfe en Franfc Konl-
fchilders, of buiten myn. kreits (uitgezondert in

eenige buitenweidinge) begeven, maar binnen de
zelve ben gebleven, daar de gedachteniflen dero-
verledenen nog niet geheel uitgewilt zyn,enwaarvan
men uithet nageflagt berigt ontfangenkah.Daar men

- anderllns gewoon is, van dingen die lang geleden,

enveerafgeichiedt zvn, elkander (als het ipreek-

woort zeit) Knollen voor Citroenen in de vuift ie

[toppen.

Gelyk wy, zoo wy Du Pilé in de voorgaande

levensbeichryving gevolgt hadden , eenengroven
misllag zouden begaan hebben, wanneer wy van
geen zekerder bcriehten voorzien waren geweefb
't welk ons zedert agterdenken gegeven heeft, en
befluit doen nemen geen ftaat te maken op bui-

tenlantfe Schryvers j zoo is het ons egter in het

begin van ons eerlte Boekdeel gebeurt, daar nu
niet anders op is te vinden, als het zelve te rek/a-

meren ofte herroepen.

Wy hebben in ons eerfte Deel pag. t 37 van
JOHAN TORRENTIUS, volgens de befchry-

ving van Da Pilé gezeit : Dat hy door la/i van 't

gerecht tot Amfitrdam ïvierd in hegtenis gebragt

^

daar men Haarlem voorlezen moet. Gelyk ook
Sandrart doet. En op pag. 1^8. Hyftierf onder

U pynigen^ dat Flor. Ie Comte fchynt te bcveftigen

met te zeggen : dat hy door fchrikkelyke pynén

I
geflorven is, 't geen my des te meer geruitheit

gaf, dat die zaak naar waarheit geboekt was. Maal-

ais my de befchryving der Stadt Haarlem door

H 3 Thcod.
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Theod* Schrevelius in de hand kwam, en ik die

doorbladerde ontdekte ik haait den beganen mis-

flag. De meelte omftandigheden lopen op eenen

weg uit, maar in twee der zelver heb ik door

naarvolging misgetaft, dat de Lezer haaft ont-

dekken zal, als hy dit onderltaande lcelt. Dit zyn

des Schryvers eigen woorden :

Joh. Torrentius is onder de Konftfchilders

geen van de minfte geweeft , maar was in V (chil-

deren van naakte Vroutjes, op allerhande geylewy-

ze,als openbare Hoeren gewoon zjyn, de tweede A~
pelles. Hy kwam van Am-Ierdam tot Haarlem
wonen in een huis van den ouden Coltermans, wift

zig bywnder door zjyn fluweele tong in de gunjl der

braaf(Ie Borgers in te dringen , was allemans vrient,

maar inzonderheit wiil hy de Vroutjes zoo wonder-

baarlyk te vleyen en te believen , dat hy ''er vele aan
zyn huis lokte , zelf in weerwil van hare Mannen.
Hy hielt zig op ftraat gaande heel ftaiclyk , altyt in

z.w'art Fulp gekleed , en groette yder een met een

m'inlyk en -zedig wezen, zulks yder het ooz op hem
had : maar binnenshuis maakte hy dagelyks goedfier.
als een Epicurift met drinken , eeten , en anders

welluften, en geloofde aan Hemel noch Hel, met
een woort , hy was onder fchyn van een vroomaart

een verleider van de jeugt , een bederf'voor de Vrou-
wen ; een bedrieger van 't Volk 3 en een verkwiftcr

van zyn eigen en anderer luiden geit.

Dit brak cindelyk uit , zoo dat vele Borger

s

, daar

de vree ze Gods by huisvefte , zig daar aan erger-

den, die godver^ete wvze van leven verfoeiden, en

uitkreten hem niet waardig te wezen dat hyeenbe-
woonder hunner S'adt was.

Dit ter ooren gekomen van de Magiftraat dier

Stadt
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Stadt hebben z.y amptshalven , op dat hetgemeene beft

geen f'chade daar door leed, dit monfter in de gevangenis

doen brengen , en naa ernftig nazoek van zyn verfoctly-

kewyze vanfcbilderen,gedrag en redenvoeringenjocm

daar op ondervraagt, en wanneer hy niets van t

geen waar mede hy beticht werd, wilde bekennen ,

hem op de pynbank gebragt , doch hy ftont depynftyf-

koppig door zonder eenige bekentenis , wanneer zy

hem in V tuchthuis banden voor xo jaren. Dit

was in 't jaar 1630 op den zy van Hooymaand.

Als hy daar een geruimen tyd gezeten had, ishy

daar uit verloft door voorfpraak van groote luiden ,

onder welke ook was de Ambaffadeur van Engelant

met welken hy overfcheepten , en z.ich een tyd lang

in Engelant onthielt , tot dat hy tot Amjterd^m
kwam wonen , daar hy ook geftorven is.

Zoo dan de Schilderjeugt naa* goeden raad lui-

fteren wil , zoo moet zy in itee van dusdanige

walgelyke voorwerpen te verbeelden tot hare

fchande, veel liever tot roem (jloor haren konit-

penceel zedefpiegels vertoonen.

Deze leerics is niet nieuw , maar een grage maag
luft ook wel verwarmde fpyze, inzonderheit als

die door een verfche faus verfrift wort.

'T is niet voeglyk dat men geheyme fchande-

lykheit, geile, walghelyke en vuile bedryven, die

in den duifier, of uit eygen fchaamte achter de

gordynen gepleegt worden , bloot vertoont.

De Schilderkonft, en Dichtkonlt zyn gefuf-

ters , en beyde door de kuiiïche Parnasnimfen op-

gekweekt , welker eer door zulks te doen te kort

gedaan wordt. Wat meenje is de rede dat het

fpel van Jofef van velen van den Schouburg word
afgeweeit ?

H 4 *A.
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* A: Pels zal het zeggen :

... Zoo gy wilt weten , hoe men V kwaad
Van eene geilen gloed , verdartelt , en verwildert,

Met wulpfche woorden , en verbeeld omhelzen fchih-

dert't

Boor Jempfars redenen tot Jozef eens , en let.

Op haar* gebaarden , en den toeflei by het bed.

Die ritze tokkeling moog' /ozefs het ie doovcn

;

Maar 'k durf dat wonder van den kyker niet gelooven.

En war, lager daar hy van andere fpclen fpreekt.

:

V%. is wel te vreezen , dat z.ulk lieven, lonken , lachen ,

Zoo lodderlyk , en los malkand're om lusjes prachen

,

De jeugd inbrand zet , enalzoo van "'t SchouwioonceJ,

Den dwaalweg regelrecht doet injlaan naar V bordeel.

Met noch meerder reden hebben de Vaders van

de eerite Kruien Kerk de Schoutooneelen ge-

doemt i

Dewylgeen Schoufpelooit vertoond wierd , of 't was in

Ge(lelt ter eere van een dartele Godin •,

Of dronken God op hunn verdoemlyke ojferfeeflen i

Daar al die wilden, als onredelyke beejlen,

In volle vryigheid hunn' wellujl pleegden met

Gehuurde Vrouwen op het wullepjch feeflbankei.

"Tot welk een einde {o fchrik) die licht ekoojen zaten

In 7 fpel op V voortooneel, om geil, en uitgelaten

Hunn* waar te veilen , en te venten na het fpeL

'T was dan ook billik dat de Magiftraat van

Haarlem dat ergerlyk voorwerp, daar wy even

yan
* Gebruik en Misbruik des Tooneels, pag. 21. 2.3.
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an gefproken hebben , dat door zyne levenswyze

n konll nier als ontucht werkte, als een onnut

it van de borgerlyke gemeenfchap affneed. Behal-

en dat ook de eedle kond door zulke ergerlyke

ertoonfelen meer verachting word aangedaan.

Zeker niemant , by wien de rede huisveft , en de

jodvrucht inwoont,is 'er of hy zal een afkeer van

.ulks hebben. En zoo het beuren mocht dat het

'an zommigen geprezen word, zulk pryzen geeft

liet anders als den bedorven aart van die het pryil

e kennen. Van Parralius was 'er te Rome een

chandelyk Tafereel van Meleager en Atalanta,

naar werd het daarom van elk geprezen ? gewis

liet. myn Meefter Sam. van Hoogftraten zeit,

k fchame my^t. zelve te befchryven.Nlet een woort:

tolke vertoonfelen , 't zy die op 't tooneel, of in

childery verheelt worden, zyn krabbers, daar de

vortel van 't zondekruid mee boven gefchoffelt

word j waarom ook gemelde Hoogftraten in zyn

yfde Boek van d'lnleyding tot de Hooge Schok
Ier Schilderkonft. p. ijó.T'haliaztit : Wacht u. dan

eedle geejlen , van de fchandelyke onkuisheden van
fiberius in '/ Eylant Kapreen in uwe Tafereelen te

yertoonen. Laat ook den oudvader No'é niet fchaam-

teloos naakt leggen , daar Sem en Japhet hunne aan-

zigten van afkeeren. Want die tot zjulke fchande-

\lykheden geneigt zyn y
verdienen den vloek zoo wel

%ls Cham.
My gedenkt ook noch , als ik by hem woonde

om de Konft te leeren , dat toen de Minnebrieven
vanN azo door A . Valentyn vertaalt , waren in druk
[gekomen , en ik uit leesluft, die ter leen

[verzocht , maar tot antwoort kreeg , Zulks is

) niet dienfligh-yden Dichter is ''er omgebannen geweeft in

't Pentus, en de. Kertaalder behoorde daarom voor

H 5 altjd
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altyd in 't Rafphuis verbannen te worden , om dat

Vr dingen in zyn die nutter waren verzwegen , of

verduifiert , dan ontdekt , en over zulks die nooit ge-

weten , Tzooi/ /£?" pro^/ zouden z.yn gefielt geweefl^

tot bederf van de wulpfe en hjffe jeugt.

Eindelyk mag de Schilderjeugt dusdanig erger-||

lyk welluftig leven als J o h. T o r r e n t i u s ge-i

leit heeft, zig ten fpiegel van aifchrikvooritellenij

want zulks zyn Sireenenzangen die het jeugdig]

hart vleien en ltreelen tot hun bederf: waarom
ook de zedefchryver Seneka het oog op dierge-j

lyks hebbende zeit : Ferdryf voornamelyk de wel\
luften, draag een doodelyken haat tegen de zelve }|

wantzy zyn van dien aart, als die d'EgiptenaarA
Philetas, dat is, Kussers noemden , dm
omhelsden om te verworgen.

Theodoor Schrevelius gedenkt in zyn Boek vaM
Haarlems oor[pronk aan verfcheidcn Konftfchilders

en Schildereflèn,welke in zyn tyd in bloey waren

J

Als Pieter Grebber, de Soon van Frans

Pieterze Grebber, van wien van Mander meltinJ

zyn boek op pag. 213. en Gerard Spron^I
de Zoon van Korn. Engelze , aan wien van Mander:
gedenkt op pag. 107. B. beide deze Zonen hebben
hunnen Vader in de Konft overtroffen.

Pieter Grebber, die behalven zyn Va- il

der ook Hend. Goltzius tot onderwyzer gehad I

heeft, is een braaf beeld, en pourtretfchilder:)

geweeft. Tot Haarlem waren 'erin dien tyd nog ver-1

fcheiden ftukken van te zien , van welke wel 't voor- %

f
:»(

1

naam (Ie was Jubalinus , tot lof van de Muzyk , ge-

maakt voor den Borgenneefter Guldewagen, die

cenbeminnaarvan de zang-, en fpeelkonit was.

Onze Pieter Grebber had ook een Suf-

ter Maria Gr ebber genaamt, die met veel

roem
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jiem de Konft hanteerde j ook in de Bouw-»

!n Deurzichtkunde bedreven was.

GerardSpron Q^die met een lugtigen fprong

jeit de Schryver; in de Konft te doen zyn Fader
eer vuor by is, heeft verfcheiden Corporaalfchap-

m van Schutters in zyn tvd gefchildert , als nog

<i de Doelen te zjen , die de Kon/t van hun maker

ryzen.

De Schryver meld ook op pag. 38$. van eenen

\i t n d r 1 k P o t , die by alle om zyn Konft en

ninzaamheit bemint was. Hy heeft in zyntydde
;er gehad dat hy den Brittannifchen Koning met
,yne gemalin naar 't leven gefchildert heeft, nevens

"erfcheiden grooten van dat Ryk. Op 't Princen

rlof te Haarlem hangt van hem een groot kond-
tuk , verbeeldende den Triumfwagen van Prins

yVillem van Oranje, en op de Schutters Doele

sen Korporaalfchap : maar 't waardig ite dat in

Jien tyd van zyn penceelkonit was te zien , was
:en Tafereel waar in Judith en Holoferncs afge-

jeelt (tonden, hier in had de Meefter ( zeit de

I
Schryver) zyn uiterfte vermogen getoont , en't was
n 't Kabinet van den Heer Hofman te zien.

Vorders word ook van eenen Kornelis
Vieringen gefproken. Deze was een knaap

lic lang ter Zee gevaren had , dus kundig van al
r jen toeltel die tot eenSchip behoort,ook van de wy-
tae hoe de zeilen beitiert worden. Dit was hem
hen groot behul p , wanneer hy de Zeevaart vaar wel
lgezegthebbende,ftil zig in de aftekeningvan de zelve

jbezig hielt.Gelyk hy ook door byzondere konftdrift

fzoo veer daar in gevordert was, dat hy in'tfchil-

deren van Zee en Schepen Hendrik Vroom, in

konlt heel na by kwam. In deze verkiezing van
i fchilderen was 'er ook een Kor n. Verbeek

en
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en Joh. Go de ris. En onder de Lantfchap

fchilders roemt onze SchryverKoRNELis Vroom
den Zoon van Hendrik Vroom, Joh. Jakobsz
die lange Jaren in Italië was geweeft, Ni col
ZüYKER, GER. BlEYKER, 8 A L O M1

Rustdael, Reyer, enz.

Zoo gy een Schilder zoekt (zeit onze Schryver]

van allerhande vruchten , hier heht gy Floris van
D y k , die met z,yn Konftpenceelde belufte vrouwen^
ja V gevogelt zou konnen lokken , en verfchalken, ei

in die zelve kon/t W illem Heda.
Hy meld ook van eenen Roelant van Laar,

den broeder van Pieter, die hy noemt Broeden
van een bed , te Haarlem gewonnen en geboren , en

van Kint sbeen af in de Schilderkonft geocffent. Zf
hadden beide eene wyz.e van fchilderen , en hebben ee±

nige faren te zamen in Italië gewoont. Roelant dé

oudfte zynde^ is in *t bloejenft van zyn leven te Ge-\

nua geflorven. Pieter is weder f'huis gekomen , en\
'

heeft zig een wyl tot Haarlem onthouden , maar kori*¥*

de Italië niet vergeten , dat altyd een voefler is gefw
'weeft van doorluchtige geeften 5 derhalven werd fm fe

voornemens die reis op nieus aan te vangen. Hy heeft

dan van zyn vrinden af/cheit genomen , dat zy
nimmer zoude op z.ulk een wys weten waar hy verva-

ren was^datook Empedocles voor had^zcit onze SchryJ

vcr,'tgeen niet duifter te kennen geeft dat de Schry-

ver van zyn Hechten uitgang wel geweten heeft,

maar dit onder het zeldzaam koppig voornemen be-

dekt.

Onder de Glasfchilders van dien tyd roemt hy
Pet. Holstein, en Joh. Boechorst,
die de Triumf van Damiaten in de glazen op
de groote zaal der Vroedichap van Haarlem, ge-

fchildert heeft , daar S. Ampfïng een langdradig

rym op gemaakt heeft , 't geen dus begint : Als
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wis Keizer Frederik voor eenig bondert jaren

Ken groot en magtig heyr te zamen deed vergaren
,

wp t ongeloovig Velk^ den Turk. en Zaraceen
,

Vvkt Floris, Hoïlant s Graaf'ook al zyn macht byeen^

mtet Willem zynen Zoon , byzonder uitgelezen
'* au onze Borgery , en wat hier puik mocht wezen

,

me bloem van onze jeugt. Dus zyn zy 'tzeylgenaan

mn doett in Pale/lyne , eene open haven aan.

\y zetten voet op 7 lant , en hebbenJleên met hoopen
m.n fterkten , met gewelf en ftormen afgeloopen.

Wat kit 'er menig Turk en Zaraceen in V zant
mevelty en omgebragt, door Haarlems heldenhant ?
V,n daar nu 7 moedig heir vaft alles had verkregen
Jaar wens in"'t Heylig lant , door Godes ryken zegen

3

Mtgeeft het zig tejeheep, e.n dryft met zyne vloot ,

apaar Damiaten leit aan Zee in Nilus fchoot.

Die meer van dit oud Haarlems heldenbedry
eluft is te weten, vervolge dit rym 't geen ge-
flaatll is, agter de befchryving van Haarlem door
chrevelius.

1

Wy hebben uit bevindingen opgemerkt , dat ver-
breiden van de grootfte Lichten indeKonft door
oevallen en anderzins , ontydig zyn uytgebluft.
Voorbeelden tot beftempeling van myn gezegde
;al de Lezer , om hier geen lyft daar van op te
naken , op hunne plaats ontmoeten, waar onder
PAULUS POTTER

, geboren te Enkhuizen,
n 't jaar i6if geen van de minfte te agten is.

Hy is gefproten van overgrootmoeders kant uit
ftet oud Adelyk geflacht en Huis vanEgmont,als
rriy by gefchrifte gebleken is.

Zyn Grootvader Pieter Simonfz Potter, Pen-
ning.
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ningmeefter of Gcheimfchryver van de Hooge en
Lage' Swaluwe , was getrout met de Dochter van
Paukis Bertius, Penfionaris ofLoontrekkend Raads-
heer van Enkhuyzen, die ten vrouw had Freekt-

gen Semcins , wier moeder was Katarina van Ég-
mont, egte dogter van dat Stamhuis.

Pieter Simonze Potter , heeft by zyn Hnisvroii

geteelt eert zoon Pieter Potter genaamt, dié:

tot Enkhuizen de fchilderkonft oefFertde. Deze
kwam te trouwen tot Enkhuizen, en uit dat hu-"

•welyk ontfprooten twee zoonen , Pieter en Paulus^

als mede een dochter Maria Potter.

Pieter Potter , vader van gemelde kinderen

,

veranderende van plaats , kwam tot Amlterdam
wonen, daar hy zyn Borgcrrccht kogt op den'-

14 van Wynmaand 16*31; die daar ook geitorven-

is, in 't jaar 16^2.

Paulus Potter, daar onze pen op doelt, van

natuur geneigt tot de Konft , en van zyn vader

(fehoon maar een gemeen fchilderj daar in onder-

wezen, liet al vroeg fprenkelen van verborgen

konftvuur, 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

oudite dochter zyn oog viel , zoo d/tt hy dezelve

ten huwelvk verzocht. Doch dit ging ten eer-

ften zoo vlot niet : want de oude man zeide: dat

Paulus noch menfehenfchilderde , maar beeften

,

dat ftont hem niet aan.Hy raadpleegde daar over met

luiden van aanzien, en zyne vrinden, die hem al-

le daar in tegen vielen, verklaarde yder in 't by-

zonder, zoo hy een van hunne dochters begeert

hadde

,
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adde , zy zulks niet zouden geweygert hebben $

iaar dezelve gelukkig geacht. Zoo bemint had

y zich reeds door zyn hups gedrag by elk ge-

laakt. Hier op ging het huwelyk met Adriana

an Balkenende aan , op 't jaar 16 fo.

Balkenende die meefter Timmerman en Boumee-

:er was, en uit dien hoofde veel omgang had met
e grootfte luiden in den Haag, maakte zyn meu-
ren zoon voort Jby elk bekent. Zyn Hoogheit

'rins Maurits en meer andere grootcn kwamen
nzen Paulus Potter dikwerf op zyn fchilder-

ertrek bezoeken , om zyn brave konft te zien.

a dien tyd maakte hy een redelyk groot Huk,
woelig en vol van werk , voor de oude Princcs

imilia van Solms , 't geen geplaatft zoude wor-
en voor een fchoorfteen , op 't oude Hof: maar
:n die 't oor van de Princes had, zeide : Dat
?/ een al te vuil voorwerp wasvoor hare Hoogheity
n dagelyks te befpegelen. Dit zeggen doelde op
piffender Koe , die daar in verbeelt ftaat , waar

y 't ftnk bekent is. Dus werd het afgewezen
1 raakte in andere handen.

Veel jaren achter een heeft dit Konftftuk in de
amilie van den Heer Schepen Mucart

S geweeft

,

an waar het in handen van den Konfthandelaar

an Biefum kwam. De Konfllievende Jakob
an Hoek heeft dit in zyn leven voor 2000 gnld.

an gemelden van Biefum gekocht , en geplaatft

zyn Konftkabinet , tegenover het beruchte
lonftituk van Gerard Dou, waar in 't verfchict

ig een Barbiers winkel doet zien, zyndehet voor-

aamfte Konftiluk dat thans van G. Dou in Hol-
ind bekent is.

Nevens deze twee Konftjuweelen , konnen de
onftlievende hun oog daar vermaken in de be-

fchou-
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fchoqwing van twee konfttafereelcn , befchildert

door den uitmuntenden Adr.van den Velde , nevens

meer andere , 200 van \\' ouwerman , Oftade
, J.

Steen, enz.

My komt klaar voor uit verfcheide gevalr

len die my verhaalt zyn , dat onze Potter al

vroeg zyn verborge bcnyders gehad heeft , die

hem onder 't masker van vriendichap hebben ge-i

dwarsboomt. Dunkt ymant vremd hoe dit

heeft konnen gefchieden j daar zyn kond lof ver

diende , en waard was duur betaald te worden ? et|

daar zyn gedrag de deugd en vroomheid zelf ver-;

beeldde? Ik antwoord om deze rede, voorfpoedj

roem , deugt en vroom heit , zyn de voorwerpen,

daar de Nyt haar tanden op wet. Schynt het ge-

luk ymant om zyn verdienften te willen begunili^

gen , flraks is de Nyd daar in voor. Horatia&

heeft al in zyn tyd gezongen :

Devoorfpoed wort fteets van ter zeiden $

Met een benydend oog begluurt.

En een ander Dichter.

d?OndankbareAfgonft volgt den voorfpoed op de hie*

Zen,

Geïyk defebaduw't beeld 9
waarheen 't zig keert eH

wend.

En wat het het deugtzaam en vroom leven aan-

belangt, men geeve maar agt op de fpreuk van C:
Manlius; die zeit : De Nyd is blint-, en daaroni

fpreekt zy kwaat van de Deugt , en P: Rabus

:

Dit Noodlot volgt , altyd de vromen agter aan.

Maat'



Schilders en Schildere(fen. , T19

Maar] ik zal dit fchadelyk monter, tot loon,

dok een printje inwyen in myn Boekje van de

Zinnebeelden , om het te doen kennen. Doch dit
~

óvergeflagen. De Heer Borgermeefter Tulp , die

dik wils in den Haag zynde kennis aan onzen Pau-
lus Potter gekregen had, wiens loflyk gedrag

en konit hem zonderling behaagde, ziende dathy

niet naar waarde van de zelve beloont wierd , lok-

te hem tot Amfterdam om voor hem te fchilde-

ren, met toezegging van zyn gun ft : gelyk hy
zig dan ook op den eerftert van Bloeymaand iófi
t'Amfterdam met 'er woon begaf, en fchilderde

verfcheyden, zoo groote als kleine kónftukjes,

voor gemelden Borgermeefter Tulp, zoo dat die

iri zyn tyd wel 't meeft van zyn konft bezat Dit

joeveftigt Nicólaas van Reenen wonende iri 's Gra-
venhagc welke voortgefproten is uit de Weduwe
wn PAulus Potter, in een brief aan my ge-

chreven in Wintermaand ïjifi. Die vorder gc-

uigt: Dat hy zyn Moeder dikwerfheeft hooren zeegent.

Dat z.y baar Man nooit ledig heeftgezien ; dat hy z^elf

wanneer hy een uur voor haar over had om een wande-
'mg te doen na buiten , altyd een tafelboekje in uyn

\ak hy zig droeg j om als hy iets zag dat geeflig

vas, en in zyn" kraam konde dienen , Jlraks dat

)oor rjjerp af te fchetzen. Zyn kopere platen

waar van de printen ondef de printlievenden be-

cfent zyn , en irt waarde worden gehouden) etfte

ïy 's avons by de kaars -

y om van zyn fchildertyd

liet te verletten. Men gelooft (ik niet) dat hy
foor te naarftig fchilderen in een Teeringziekte

erviel , en daaraan ftierfin Loumaand 1 65-4 pas 29
aaren oud.Hy is begraven in de groote Kapel tot

\mfterdam, nalatende nevens zyn konftroem een
A^eduw, en een Dochtertje dat 37 jaar oud zyn-

II. Deel. I dè
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de in 's Gravenhagen mede aan een Teringziekte

geftorven is. Zyn Beeltenis ftaat in de Plaat F i

Wat tuimelgeefl heeft d'oogen der konftken-

ners zoo weten te betooveren datze de penceel-

konft van P. Potter voorheen als gemeene konft

aanzagen? of waren zy in dien tyd ziende, enwy
nu blint , die zoo veel agting daar voor betoonen

te hebben? Wat fcgt gy Lezer?

'T fchynt dat alle ondermaanflê dingen de ver-

anderingen onderhorig zyn. Het aartryk van hoe

vaft gckneden grond opgeleit , neemt af en aan.

Landen die voortyts bevolkt waren zyn tot een

Woefteny geworden, andere weer van een niet

op gekomen, tot verwonderingen op gcgroeit.

Dus is 't ook gelegen met de Konft , en weten-

fchap. Griekenlant was oulinx de hoogefchool

dergeleertheitenkonften: Daar ontdekte zy zig,

als den aangenamen dagenraat , wanneer zy blo-

zende door de kimmen haar luifterryk wezen doet

zien. Daar rees zy, op de vleugelen van ryke,

en milde belooningen op , als de Son , tot het top-»

punt van de middaglyn. Van daar plaatftej de kunft-

godes de Schilderkunfl eerft in Italien , naderhant

(om geen nayver te verwekken) mee in andere

Landen en Koninkryken, ook de Nederlanden:

daar defelve den ecnen tyd meer denanderen tyd min,
altyt met luider heeft gebloeit } maar nooit

fchooner als in den tuflehentyd , van 't jaar 1560,
tot 1660.

'T lult my een lyft van wakkere Mannen die

gebloeit hebben binnen den Levenstyd van een dier

Konftenaaisop te maaken, en hier onder te ftel-

len.

'dbrakl
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Abrah. Bloemaart , Bartol. vander Helft.

Nicol.de Helt,Stokade

Bartol. Breenberg.

LudolfBakhuizen.
cPïetervan Laar.

Tobias Verhaegt
Mich. Mierevelt.
cPaulus Moreelze.

RoelantSavry.

Pet. Paul. Rubbens. GerardTerburg.
Hendr. van Balen. HansJordaans.
Jaques Jordaans.

Franc. Stiyders.

^DaniëlSegers.

Jan Breugel.

Frans Hals.

NicolaasBerchem.
TomasWyk.
Abraham Genoels, \

Govert Flink.
PieterLely.

Kom. Poelenburgh. Hendr. Verfchuuring»

Ant. van *Dyk. Otto Marceus.

JanDavidz, deHeem.Guilh. van Aalft.

GerardHonthorft. Phil. de Koning.

Joh. Parcelles. Willem 'Doudyns'.

Palam.Palamedefz. Phil. Wouwermdnl
Rembr. van Ryn. JanBoth.
Emanuelde Wit. Adam Pynaker.'

Erasm. Ghtellinus. Melch. deHondekoetcr

'Jan Lievenjz,. Jan Babt. Weeninx.
Frans Mieris.

*David Beek.

Ga/par Netfcher.

Jak. vander T)oes. 1

Jan Steen.

Johannes Lingelba$.
Willem van de Velde*

PaulusPotterS

enmeer andere.

I % Alle

FerdinandBol.
Adr. Brouwer.

Jak. Bakker.

Herm. Zaftleven.
\ *DavidTeniers.

Adr. van OJfade.

Kom. Bega.

Ger.Dou.
GabrielMetzu.
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Alle deze beeft de Son(den eenen vroeger den ande-

ren later in jlevenstyd) op eenen dag befchenenj want
Abrah. Bloemaart welke d'eerfte op de Rol ftaat 9

geboren if^4- heeft noch geleeft na Paul. Potter

die- geftorven is in 't jaar 1654. En de konftlie-

venden hebben zig 't effens door ft zien van zoö
menigerhande konfttafereelen konnen vermaken.

Bedenk nu eens hoe groot een getal van minde-

re lichten zich in dien ruimen tuflchentyd aan den

Nederlantfchen Konfthemel hebben doen zien, en

in hoe kleen getal thans de zelve bevonden wor-
den '3 Ja hoe fchaars die zyn welke als de volle

Maan by de Starren affteken. Zoo moet men zich

over de ledige plaatzen die men in de oeffenichool

van Pi&ura meer en meer bevint bedroeven. En
met reden, daar men ziet j dat verfcheiden deelcn

van de konft afgefcheurt, met hun loffelykc

bewerkers ten grave gedaalt zyn , buiten hoop
dat de zelve fchooner verryzen zullen. Wie is-

'er in 't Zee- en Scheeplchilderen naa de dood van

Parcelles , Bakhuizen , JV. vanden Velde en Ever-

dingen op geftaan? wie in 't fchilderen van tam
Vee naa de Do )d van Berchem, Potter , A. van
dm Velde, en vander Does? Wie in 't fchilderen

van Paarden naa de dood van IVouwerman en van
Lint ? Wie in 't malen van Boere en Soldate-

leven naa de Dood van Brouwer, Oflade, Bega

en 'Teniers ? Wie in 't fchilderen Van Kerken en

Gebouwen naa de Dood van Em. de Wit , van-

der Heyden en de Bcrkheydens. Die hun gelyk

is ofhen overtreft ? Brave Schilderjeugt , dit moet
u een fpoor zyn waar door gy geprikkelt de

konftfchool van Pi<5tura met meerder yver helpt

opbouwen. Miflèn veel deelen van de konft hun
bewerkers', en is het getal der konftoeffenaars

zoo
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Xoo talryk niet als wel voor heen } wat raad? gy
hebt 'er thans weer die op den hoogften trap van

de Konft geftegen , de vorigen overtreffen , zoo

ver als die de eerfte uitvinders der Konft, in

kracht en fchoonheit hebben overftreeft , daar dit

vaars van Am: Nachtegaal op ziet:

jfbatts hïoeit de Schilderkonft veelfchooner als voor-

heen :

Dan toen eenftechte * Maagt door de ommetrek

alleen^

Haar deed't den titel der onfterflykheit verwerven

;

Nu ze onder(leunt wordt door een' rykcn fchat van
verven

,

Haer door Natuur verleent j die zj zelfs achter-

haalt 5

Zoo verre dat ze ons haefi met zy#, voor.fchyn be-

taalt.

Wy hebben gezien wat een groot getal varj

Konftfakkels de Nederlanden hebben befcheenen,

in een beftek van min als/ 100* Jaren, en dat het

getal thans zoo kleen is, dat tot verfcheiden dee-

Jen van de konft geen oeffenaars gevonden worden.

Zoo myymantvraagde.wat.de reden was, 'Je

Z014

* Maagt.~\ de Dochter van een Pottebakker Deburates
genaamr. Deze verlieft op een jongeling, trok met kool

den buitekant der fchaduw na,welke de Kaars van zyn wezen
maakte dat van ter zydegedraait front op den muur, om hem,

hier door altyts voor oogen en in gedachten te houden.
Dit verhaalt Plinius in zyn 34 Boek in 't 12. kap. die vorder

zeit: dat zy door dikwils dien omtrek naar te maken, zoo
veer kwam dat hy zulks buiten het voorwerp by het denk-
beelt konde doen , zelf ook naderhand ondernam andere
wezens uit de hand door een kenbare omtrek te verbeel-

den, en dus de eerfte beginfelen der Kooit geleit heeft.
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Zou 't hem vragen , om dat ik 't my fchaam te

zeggen.

'T fchynt my toe dat het ten tyde van Petro-

nius even als thans met de Konil gelegen was;

want na dat hy te kennen heeft gegeven , dat de

Schilderkonft heeft toegenomen , zoo lang de mildt-

heit en de ryke belooning der grooten, denaerftigheit

der eergierigen aankweekte om eenen onfterflyken naam

te.ytrkrygen ,
(wetende, dat indien zy die konden

bereiken, het hun aan geen winft ontbreken zouj)

ahoo heeft zy in tegendeel wederom begonnen af te

vemen , zoo dra de geitliefde de overhant kreeg , en

daar byna niemant was die de Kon/i de hand boven

V hoofd hield, zoo voert hy door een aardige wy-

ze van fchryven een verftandig man in, dienhy

vraagt, naar de oorzaak van het verval. Deze zal

't beantwoorden. De geitgierigheit (zeit hy) heeft

deze verandering ingebracht. De vrye konden bloei-

den eertyts, zoo lang de ware deugt in waarde ge-

houden wierdy dies zogten ook de menfehen alder-

hande konften om Jlryd aan den dag te brengen, met

wllende dat iets V welk den nakomelingen voordee-

Jig weiden mocht , verholen bleef. En wat lager. Wy
daar en tegen in Wyn en andere welluden verzopen

leggende, hebben '/ hart niet om naar kennisvan vol-

trokken Konften te liaan : en vermits het ons lichter

valt de oudheit te berifpen, dan na te volgen, ge*

beurt
J
et dat wy de ydelheit maar alleen zoeken te

leeren, en anderen in te planten. Laat u dan

niet vreemt voorkomen dat wy de Schilderkonft

kwyt geworden zyn j aangezien thans een klomp

pouts in 't oog van alle de goden en menfehen veel

fchooner fchynt, dan 't gene Jpelles en Phidias ooit

gemaakt hebhen.

'T is wat grof gefponnen. Andries Pels in zyn

ver-
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vertaling van Horatius heeft de oorzaak van hec

verval der Dichtkonit, 't geen wy op de Schil-

derkonft toepaflen, met een zachter borftel ge-

doodverft $ en 't komt hier op uit dat de bemin-
naars aankweekers en begunftigers der konften,

die volgens de fpreekwyze van Gratiaan by denWind^
en de Schilders by Koorenmolens konnen vergeleken

worden , die door de zelve aan 7 malen geholpen

worden , zoo weinig in getal zyn , van tyd tot tyd

fierven, en geen nieuwe worden aangekweekt :

Dat den Kinderen van vermogende menfchen de

oeffening der konft en wetenfchappen word ont-

trokken , de gront waar uit de liefde en zucht tot

de zelve, en eindelyk de kundigheit geboren

word, die nu in tegendeel daar geen weet afheb-
ben , waarom dan gemelde Pels reden vint om te

vragen :

Maar waar in wordt de jeugd in Hollant onderwee-

zen?

In plaats van boeken vol geleertheit door te kezen
,

Leert zy 't verfchillen van dryvyfde, envyfoktaaf
PerfentOy en die dit kan reek'nen^ dat gaat braaf ,

Roept luidskeels man en maagt j 7 is 7 liefjle van myny

Kinderen
,

Zegt Vader : want hy zalhet zyne niet verminderen',

Hy weet de rekening van lntreft , en Rabat
Net op ie maken j hy verftaat z.ig op 7 Barat.
Maar meent men , als die roefl , en zorg van geit te

winnen

Eens ingevreeten , en deorkankert heeft de zinnen
,

Dat iemand mooglyk , in z.yn Konflwerk , menigjaar ,

Of eeuw na zyne dood zou leeven ? ver van daar.

Oudtyts ging het anders. Onder de Egypte-

I 4 naars
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naars was deze Kond in zoodanigen aanzien , dat

Zelfde magftigden hunne Kinderen die geduurig lie-

ten oeffenen. Van gelyken deden ook de Grieker.

Zelfwas 'er een wet, dat memant zig tot het fchil-

deren begeven mocht, dan die een vrygebooren en

van een cerlyk gejlacht was. De wyze Solon,

ziende dat de inwoonders van Athenen, die toen-

maals in vrede zaten, meer en meer tot ledigheit

vervielen, delde een wet in, dat zoodanigen Zoon

niet en zoude gehouden wez.en z.yn Vader te onder-

houden, die hc'fU in een konjleïoozc onwetentheit had
opgevoed.

Daar nu. het tegendeel in gebruik komt , hoeft

men zig niet te verwonderen dat het getal der ge-

nen zoo klein werd, welke de konden hunne be-

werkers achting toedragen.. Hetfchynt* zeitSido-

nius Apollinaris, als door een natuurlyk gebrek in de

harten der menfeben ingeprint te zyn , dat diegenen

•welke de konfien niet en verftaan , ook van de Kon"

ftenaars weinig werks maken. Waarom ook W.
Goeree niet onaardig met dit opzicht gezeit heeft.

'Ten kan ook niet wej wezen, dat ymant., geen

fmaak in de vrucht hebbende, den boom zoude mee-

re houden. Hier mee 'willen wy eindigen en den

Lezer tot de levensbedryven der volgende Kond-
fchilders leiden.

Hier aan laten wy volgen den ongelukkigen

H ERCULES SEGERS, wiens geboorte-

tyd wy niet weten, maar om dat S. v. Hoogftra-

ten melt in zyn Calliope, dat hy bloeyde of eer

verdorde, in zyn eerde groene jaren, dacht ons

voeglyk te wezen, hem voor gemelden Hoogdra-

ten op het tooneel te brengen.

Hy was een man van goed begryp en oordeel

,

ryk van gedachten, ep overvloedig in meniger-

hande,



Schilders en Schildereffen

.

1 3 j

hande voorwerpen die hy in zyne lantfchappen te

pas bracht , zoo , dat zig in de ruyme verfchieten,

heele lantftreken met dorpen en gehugten vertoon-

den. Ook geeftig in verfieringe van Bergen en

Rotzen , als in zyne fchilderyen en printen te zien

is. Maav ?
t fcheen dat hy ondereen rampfpoedige

planeet geboren was; wanr fchoon hy zigbenaar-

ftigde met onvergelykelyken yver, zoo konde hy
zyn ongeluk niet te boven komen. Hy moeft tot

Zyne fmarte zien dat anderen , die zoo veel konffc

n iet 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 lantfchappen

met verf op doek werkftellig, maar de doeken
wilden niet aan den man, fchoon hy de zelve voor

een geringen prys geven konde. Waar door zyn
Vrouw klaagde dat hy al het Lywaat dat 'er m
huis was verdrukte , en 'er zoo veel niet van over-

schoot dat zy ander kon koopen , en dus hy met zyn
huisgezin in de uiterlte armoede verviel. Aan den

anderen kant leed hy fmart te zien dat zyne printen

by manden vol wierden gebruikt in de Vettewa-
riers winkels, om 'er boter en zeep in te beregr-

ten.

Eindelyk maakte hy noch een plaat , waar in hy
zyn uiterïten trlyt aangewend had , en veilde die,

t'Amfterdam voor klein geld aan een Konftver-

kooper, maar de zelve wilde daar niet aan, zeg-

gende dat zyne werken niet gewilt waren; ja niet

tegenftaande dat hy den zelven beduid dee , dat yder

druk na zyn dood meer waard zou wezen als hy voor
de plaat eyfte, wilde die naau zoo veel voor de
zelve geven als het koper gekoft had. Des nam hy
de zelve weder mee naai: zyn huis , en na dat hy ee-.

I £ ni-
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nige afdrukken daar van gemaakt had , fneed hy
de zelve aan (tukken. 'T een en 't ander nam de
elendige Herkules zoo ter harte, dat hy mistroo-
flig en buiten eenigen raad , zyn droefheid! ^
in den Wyn zocht te fmoren, en op een avond F'

buiten gewoonte befchonkcn zynde, t'huis quam,, M
van de trappen viel, en ftierf.

Hoogftratcn merkt aan dat het zoo gebeurt is,

als hy voorzegt had, want voor yder print zya w

naderhand betaalt feftien Ducaten , en noch was 't

eer. 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 vly t gezaait hebben , en nooit den Oegft
geplukt.

Dicrgelyke gevallen, daar men treurliederen vanl^
zoude konnen dichten, te droevig om te zingen of fr

te lezen, zyn 'er vele. Maar 't luft ons niet de

zelve op te halen. De Waerelt 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 S e ge rs
gebeurt ? zach hy niet tot zyn hartzeer , dat wan-
neer ymant kruideniers waren koft , gemeenlyk
zyne prenten, of een ftuk 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 geetft, toenmaals te Rome zynde, kocht

verfcheide werken van hem voor de waarde van

een Ducaton. En ik zelfheb naderhand voor yder

der groote printen een Ducaton , en voor een klyn

printje, 'tDarmwindertjegenoenu, z Ducatons
bc-

i'O
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•etaalt. En wat was de rede ? men wildeze heb-

ten toenze fchaars te bekomen waren , en de ma-
:er zig zelven van roiftrooftigheid in den Tyber
rerdronken had.

Fr. Heerman verhaalt in zyn Gulde Annotatien,

at Albert Durcr met Keizer Maximiliaan in een ze-

ere Stadt kwam,daar hem deKeizer een konftig be-

:hildert Tafereel liet zien, en gevraagt wat hem
aar van docht , zoo vergat hy uit verwonderingc

ver het zelve te fpreken , en noch te meer als

em gezeit wierd : De man , die dit ftuk gemaakt

i ecft , is van armoe in- '/ Gafthuis geftorven. Waar
p de fpreuk : Dat de konft by wyle om brood
aat bedelen , moet gepaft worden.

Waarom ook diergelyk een ongelukkige Kon-
tenaar zeide : Wie weet, zoo ik 7 hoedemakenhad
eleert, of de Natuur [ommy overal in dwars te we-
'•en) de Menfchen dan niet zonder hooft zoude hebben

•fchapcn ?

Hem volgt

OHANNES van KESSEL, geborente
ontwerpen in 't Jaar i6iy. Deze (elk volgt doch
;yne natuurlyke geneigtheit) had zig geftelt op het
childeren van alle foort van Bloemen , die de mil-

le natuur voorbrengt, ook ongepluimde dieren,

;n voetelooze Zee, en landfchcpzelenin't kleen,

'.oo uitvoerig konftig en net, zhjan Breugel heeft.

tonnen doen. K. de Bie, zeit tot verheffing van
iyn penceelkonft, dat hy heeft

Het leven en Natuur zoo weten uit te drukken,

'Ten waar dat Konft bedriegt) men zou ze willenpluk'

ken,

Zoogeeftig , feboon , enfris , /laat elke bloem , by bloem,

$ Op V kragtigfl uitgevoert , en draagt van K E s s e l $

roem. Hoe
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Hoe wyd de Kondenaren in hunne geneigthei

verfchelen, konnen wy uit vergclykinge van d
voorgaande met de volgende levensbefchryving

klaar zien. van Kessel verkoos tot zyn voor

werp Bloemen , die door haren aangenamen ei

lieffelyken reuk de geeften verkwikken, en d
oogen door bekoorlyk fchoon met vergenoegd

ftreelen.

JOHANNES PEETERS, zyntyd- ei

Stadtgenoot, verkoos in tegendeel zulke voorwer

pen die op het befchouwen ontroerenis fchrik a
vrees veroorzaken , aangezien de zelve , allerhand

rampen en elenden naar zig fleepen ; namelyk ver

vaarlyke ftormen , onweer', en bloedige Zeedagen
en dat zoo natuurlyk en kondig dat hy voor eei

Hoogvlieger in de Kond gehouden wierd. Hiej

zag men door hem verheelt hoe de Zeebarendoo

de kracht der winden tot torenhoogte worden op-

gezweept 5 hoe de geladen kielen mede tot dit

hoogte opgevoert,draks weder als metdefnuitnaa

den afgront fchynen te dalen. Daar ziet men der.

Zeeman door een woedenden orkaan beloopen

van zyn Maft- en Stengeloos Schip den bewolkter

Hemel met bedroefde oogen aanzien. Of, een

Vloot Schepen op bloedplengen uitgerud hare

Vyanden van veere uit vuurfpouwende metale mon-

den groeten , dat de fplinters van boort den Ma-
troozen om d'ooren duiven. Of daar zy door on-

derlinge woede elkander (als de Agrippynfche

puikdichter zeit.)

7e water boord an boord geklampt ,

Hun <welluft febeppen in V vernielen , m
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fan èyke ribben , Maft en Kielen t

En Menfchebeen tot ftof geftamp.

PETERBOEL geboren te Antwerpen

>2f. heeft zig gezet op 't fchilderen van alle foort

in viervoetig gedierte, gevogelte en Bloemen

5

geen uit het Lofdicht dat tot roem van zyn

orifl: gemaakt is kan gezien worden , daar dè

ichter aanvang maakt met al de veranderingen,

e hy zig tot voorwerpen van zyn Konftpenceel

dt , op een Lyft te ftellen 1

1

o| 00 ah ons Boel doet zien in''tfchilderen van Tfieren

ie als in V Paradys door Konft op doeken zwieren ,

3 evallig voor het oog , en daar niet aan ontbreekt *

£
'r
anftjchynt dat in dees Konft een tweede levenfteekt.

m i lager Verheugt u alle dieren.

w Meefter geeft ons oog een Paradysgevoel.

\ at Adam wiercl ontzeit , verkrygenwy door Boel,
j

'a Onder zyne tytgenooten wort getelt

a )ANNES van HECK, een fraay meefter in 't

M 'ïildercn van Lantfchappen , Beeiden, Gedier-

13, Bloemen, truit , Goud, Zilver, Kriftal,

a ' Porfelein.

i Wat de Waerelt in hare omtrek^houd bejloten.

-Zyn handeling is in het fcbild'ren algemeen:
ij lf nochtansfchynt elk in '/ byzonder 't ware leven y
Zeer geeflig uitgewerkt , en groots geordoneert

,

10 -veel als 7 Konftpenceel en verwen konnengeven,

Te Roome wel bekent , daar hy lang heeft verkeert.

'Hy was geboren, tot Quaremonde buiten Ou-
de-
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denaarden, en was in 't jaar 1660 noch in leve

gelyk ook de volgende

GASPAR van EYCK, Zcefchilder V ;

Antwerpen

:

JAN SIBRECHTS mede van Antwerpe;
wiens wvze van fchilderen zweemde naar Car t

Jardyn en Berchem
,NICOLAES van EYCK fchildert

allerhande Krygsbedryven

,

Gelyk Batallen, en dlergelyken ftaat ,

Oprekking, Poftery, en zoo V in V leger gaat.

PHILIPPUS FRUYTIERS,naiku
liet Rym van Kom. de Bie kan befluiten, hee
Beekjes in Miniatuur of Waterverf heel uitvoerig

en tot verwonderens toe net gefchildert 5 die voi

der getuigt dat alles wat hy maakte, was:

Zeer vaft geteekent en naar V leven voel geftelt,

Vol vremde vindingen , heelgeeftig uitgebelt.

Tocnleefdeook ANTONIUSGOEBOUWö
FRANCISCUS de NEVE, van wie

gezeit wort

:

Dat Roome zelfgetuigt , in lang verhopen tyt

En was 'er niemant, die door naarftighcit envty

Zoo naar kwam de Natuur naar "'t leven afte malen- fa

h

Wat JOANNES FYT fchilderde zal het vo*
gende Rym verkondigen, ''t welk van zyn werfc

dus ZCitz

;f

Biet
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Hier en zietmen niet verfchynen

Als den Haas, Hond, en Konynen,

Als den Luypaard, Leeuw , en Stier,

Als den Egel, Das, en Gier-,

Als de Brakken, fnelle fVinden

,

Als de Harten, Reên f en Hinden,

Als de Paau, enfcboon Phafanti
Die daar zwieren *t allen kant :

Niet en vliegt 'er door de wolken ,

Noch en duikter in d?aards kolken ,

Of het komt hier al by een

Zoo gelyk V voor No'é verfcheen.

PEETER TYSENS was (zoo 'k uit den in-

houd van 't Brabants rym befpeuren kan) een
pourtretfchilder , en 't fchynt my toe dat hem
dat droevig lot , 't geen de pourtretfchilders in 't

gemeen plaagt , namenlyk de berifpinge , mee is te

beurt gevallen. Of dit volgende Rym nu tot zyn
vertroofting is opgeftelt, of dat het maar alleen 't

algemeene noodlot der Portret Schilders wil aan-

duiden weet ik niet, maar dit weet ik. Al
fchoon 't een Kreupel Refereyn is , dat het de waar-
heit zeit

:

Alsymantsgeeft vervaltvp 't fchild'ren van Tonr-

tret

,

Hoort hy van zyne Konft verfcheyden oordeelgeven

,

Hoc aangenaam , en fraay , hoefuiver , kloek en net

Dat zy baar wezen draagt en toontgelyk het leven ,

B Sooweetmen noch al iet te zeggen op het belt

By die het min/l verftaan van haar verholentheden ,

'

IVantfchoon het op zyn maat en regel isgeftelt ,

\ Nochwrd alevenwelbaar edclhüt beftreden.~ ~

ALEX-
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ALEXANDER ADRIAANSEN, fchilder-

de Stilleven, Fruit, Viflchen &c. Zoo ook
FRANSOOIS en JAN EYKENS.Want fchöorf

de laatfte eerft een fraay hoüte Beeldfnyder was ,

is hy door nayver verwekt,- ook tot het fchilde-

ren van Fruit en Bloemen gekomen. En zyri

deze die wy agter een op een lyft vervolgt heb-

bén , Antwerpenaren. Waar aan wy ook lateri

volgen CAROLUS CRETEN van Praeg Deze
heeft met den vermaarden Willem Bouwer , die

zeer fraay, en geeftig in Waterverwe fchilderde

,

lang in Italien gewoont 5 hy fchilderde pourtret-

ten, en was in de Roomfe bend bekent, met deri

bynaam Slagzwaart.

En PKETER vander BORGHTvan Bröf-

lèl, fchilderde eerft Figuuren, daar naar Lant-

fchappen. Als mede JAN MEEL Beeldenfchil-

der van den Hartoog van Savojen, geboren ^iti

Vlaanderen.

PETER de WIT van Antwerpen wort in

het Rym van Kom. de Bie aldus geprezen 3

Zoo maar des Winterdaags 'tgevogeït zag deftukken

Qefchildert van de W ny//<? hetgeboomte uitdrukken^

De Konft zou hunnen aard ont[teken metjolyt y

Zoo als in 7 midden van den hecten zomertydt.

GERRIT van HOOCHSTADT geboreri

te BrufTcl , was eerft een pourtret fchilderj maaf
2-yris vermogens in de Kon.lt bewuft, begaf zich

tot het fchilderen van Hiftorien, inzonderheid.

Paftiellukken, en Martelifatien van Kerkheyli-

gen. Verfcheide Altaarltukken zyn van hem uocH
in Brabant te zien.

GYSBRECHT THYS was t'Antwerpenf

ge-
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geboren. Hy had zich gezet tot het fchilaeren

Van pourtretten, die hy zoo konftig en met eeri

goede gelykenis, ja zoo zuiver en edel behandel-

de dat de zelve in andere landen voor penceel-

kouil van van-Dyk wierden aangezien. Ook was
'erin dien tyd een NICOLAAS LOYER, als

mede GUÏLÏAM GABRON Antwérpenaar,be-

roernt in 't fchilderen van Goud, Zilver, Porce-

lyn, Bloerhen en Fruit. Als ook een ARTUS
WOLFFAERTS van Antwerpen, die zoo wd
Zeedeftukkeh als Boêrteryen fchildérde.En wort hy
geprezen om zyn fraje fchikking en kloek pen-

ceel. By hem is te (tellen zyn Stadtgenoot E G-
ivlONT, braafpourtretfchilder leerling van Aw.
Dyk. Ook komen in aanmerking de gezelfëhapfbhiï*

Iers A. PARDANUS, VUÜRPYL,
DUISTER, HEERSCHAP, enz.

Ik fchey hier af, naardien dit wel naar een

Brabantfe Begraafnis Ceel zou gelyken , daar men
Ie namen der levenden met hunne eertytelen uit

pleell om den Overledenen te verzeilen tot aan

ïunne Graffteden. De overige (gelyk de Aanfpree-

cers der D'ooden t'Amlterdam gewoon zyn té

üeggen) könnén malkander in goede orde volgen.

Na hen verfchynt dé brave konüfchilder

fOHANNES LINGELBAG geboren

e Frankfoort aan de Mtin^ in 't jaar 16*2
f.

In wat tyd , of door welke gelegenheit hy m?t
er woon in Hollant gekomen is , of wien hy tot

,yn onderwyzer in de konft gehad heeft weet ik niet

e zeggen : maar weidat hy gefpoort tot rèisluft , zig

n den jare 1642 van Amiterdam naar Vrankryk
>egaf en naa verloop van twee jaren naar Roo-
nen, daar hy zyn konft mét' yver én vlyt oefFen-

le tot hét jaar 1650 y wanneer hy op den S,, van'

H, Dfel. K Blbey-"
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Bloeymaand, op Zondag, van Romen, zyn te rug

rys door Duitslant nam, en in Wiedemaant
weder in goede gezontheit tot Amfterdam aauquam.

Veel groote en kleine konftftukken , natuur-

ïyk, woelig en geeftig van vinding, ook aange-

naam door zyne konltige en vleyende penceel-

handeling zyn van hem in Nederlant, inzonden

heit tot Amfterdam , te zien : die van de groothei*

zyns vernufts ,- klare kenteekenen dragen ,

ten bewys dat hy in Italien aeht gege-

ven heeft op 't geen bevallig en fchilderachtig

ftont, dat zelve zich ten gebruik gemaakt, en in

zyne penceelwerken te pas gebracht.

Vele zyner konftftukken verbeelden d'een

of d'ander Italiaanfe Zeehaven, daar men * of een

grootsgeboude ftedepoort , verciert met beeld

werk in niflen als anderzins ziet , dat hy heel na

tuurlyk , zoo ten opzicht van der zelver bouval

ligheid, en veranderinge van koleuren , met

welke het bederf des tyds de zelve fchildert, be-L

groeit met moft , en ruigte , wift na te bootzen , w
en op zyn doeken te vertoonen : of ook wel ec-i 'l

nige opgerechte beelteniflèn , of gedenkteekenen

op verheven voetftukken , waar aan men medeji t;

,

(als boven gezeit is) zien kan de kentekenen door
,

.',,

de tanden van den tyd daar in gedrukt, waar uit
^

hunne oudheit te befpeuren is.

Dus heeft hy ook meeft in 't verbeelden vat *

zyn Roomfche Markten (die hy veel, doch altytj
^

met veranderinge, gemaakt heeit) eenig groots

Monument, ofgedenkteeken , 't zy een groep van

Beelden, een Fontein, or Zegezuil , te pasgebracht»

en dan vorder het tafereel geftoffeert met aller-

hande foort van Mans en Vrouwen beelden , E«

zeis, Paarden enz. doende elk zyne werkingen;
d'eei

5
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d'een met dragen d'ander met flepen; hier een
Groenwyf weker ital met allerhande fruit verzien
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 (taan
te iuiiteren : en weer in een anderen hoek daar ze
met open mond zoo yverig (taan te gaoen naar 't

gezwets van een lapzalver j dat hnn ónderw'yl de
beurs gelicht word. Gelyk hy ook inzonderheit
in de verbeeldingen zyner Zeehavens (boven
aan^eroert) den onderfcheiden ïandaart der koop-
hanociaars, by het laden en ontladen derZeefche*
Pen of Galeyen , in hunne kenbare drachten ver-
be Idjj en onderfcheid , en die vorder met een aan-
genaam watergezicht, blaauw verfchiet, en dun
)ewolkte lucht bewerkt, het vooiite werkkracht
zeeven en doen voorkomen.
Zyn Beeltenis gevolgt naar 't geen hy zelf ge-

childert heeft ftaat in de Plaat G onder aan ne-
vens het Afbeeltzel van Jan van Hoogftraten op'
de linker hand.

Zyn tytgenoot en byzonder goede vrint, JA NWORST, fchilderde fraye Italiaanfche Lantge-w
2,ichten. Deze had te gelyk met hem te Rome
geweeft. Zyrie fchilderyen zietmen zelden , aan-
gezien hy zyn meeften tyd doorbracht met teeke-

.

nen op papier, Welke tekeningen onder de konfi-
jlievenden in waarde gehouden worden.

!
Nukome ik totWILLEM van DRILLEN-

BURG de eerfle van mvne drie Leermeefters in
de Konft.

Deze geboren tot Uitrecht van een deftig ge~
'flacht, had in zyn jonkheit by Ab. Bloemaart ge-.
|feert, maar naderhant zig tot het fchilderen varr

& 2 Lant-'
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Lantfchapjes ,
geheel van de handeling zyns'

JMceders verfchelende , begeven. De fchikkingof

verkiezing zyner lantichappen Tweernde naar die

van de Both j maar zy waren zoo dartel van pen-

ceelzwier niet * noch ook zoo natuurlyk gekoleurt.

Hy was (zo lang als ik nem gekent heb) byzon-

der vlytig , zittende zomwylen een ganfchc

maand in huis, zonder eens fchoenen aan zyn voe-

ten te trekken -, maar hy was ook van dien aart,

wanneer hy tufichen beide eens uitbrak , dat hy
ook wel een Jonasje konde maken van drie dagen

én drie nachten. Hy kwam met 'er woon in 't

^aar 1668 of 69 te Dordrecht, zynde toen een

rnan van 2 of 43 jaren. Myn zalige Vader kreeg

kennis aan hem in het 'froebeljaar van 1672. eri

beitelde my by hem om tekenen te leeren. Maai-

de menigvuldige vcranderlyke gevallen, diedage-

lyks voorvielen , veroorzaakten veele belet-

selen $ want de jeugt doch geneigt is overal de

neus oy te hebben -

y en Drillenborg was ook
beluft om te weten wat 'er al in de Stadt omging
en wat de Poften 't elkens mee brachten. Des
2ond hy my dikwils uit om wat nieus te weten,

tyant de I1 ranfe Haan flapte in dien tyd met wyde
en raflc fchreden naar Hollant toe, terwyl d'on-

Iuiten van binnen zoo flerk toenamen , dat niet

als zware ongelukken té vreezen waren. Een
voor al blyft my noch altyd levendig in 't geheu-

gen om zeker voorval ,. dat ik hier verhalen zal;

D'oproeren groeiden van dag tot dag ilerker aan.

Telkens zag men een hoop volk , meelt, wyfs er*

jongens van dé flechtfte foort met groot gedruis-

met een Vaandel voor uit aantrekken. Het toe-

Jtlappen van deuren en venfters der Huize»
Vermeerderde hêc gedruis, en my werd belafl»

ii»
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in aller yl naar myn Ouders te fpoeden. Aan
huis komende vond ik de deur dicht gefloten, en
ging daarom voorby. Ondertuflchen was die ver-

woede hoop voor by die ftraat getrokken , dien

ik achter aan volgde tot voor 't Raadhuis, daar

de Borgermeefter 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 bylj 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 altyt

gedachtig ben. 'T huis des Borgermeefters werd
dien zelven dag geplondert, alles vernielt en 'm

iluk gefmeten j de behangzels van de Kamers
aan flarden gerukt, ofgefneden, de (lukken van

't goud Leer gins en herwaart over de ttraat ge-

fleept.Eenen,die met een arm vol voor by myner
Ouderen deur liep, ontviel een (hik , dat ik gretig

opraapte j bedenkende, als ik 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 , oi

ik wierd willig, of onwillig gedwongen, het

weder ter plaatlc te leggen daar; ik het even te

voren hadde opgeraapt. Maar hoe zeer ik

voor myn goed oogwit pleite , ik kreeg tot ant-

woort dat hy niet wilde iets van dien fchandely-

ken buit van my aangeroert , veel min in zyn huis

gedragen hebben.

Om nu weder tot myn meefter W. v. Dril,"
LENBORGte komen, moet ik tot zyn lof zeg-

den, dat hy doorgaans neerftig was, en zelf des

"\Vinters s'avonds by de kaars kleene lantfchapiesin

.
k 3 s

1
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?
t graauw , ook wel met bruin , rood , en v

zig even als een roodaardteekening vertoonc

{childerde. Hy was hee[ korswylig irr zyn on

megang, en vei haalde dikwik onder het onderwys
d'eene ofd'andere kiuchrvan zvn jongen t\dj on-

der vele, hoe hy met andere leerlingen van Bloe-

mam den Backer, die by de deur woonde, een

pots gefpeelt had, hoe die dar had gaan overkra-

\ea 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 zv de korden van hunne

voormiddagftukken , die zy aan kleene brokjes Dra-

ken , twee aan twee aan een langen draad knoop-

ten, en de hoenderen voor wierpen, die de zelve

gretig (zommige een, andere meer) inflokten, waar
iiiar zy tegens malkander over, flings enregts,

met geichoorde pooten, en uitgerekte halzen zoo-

danig ltonden tegens een te trekken, tot de dra-

den aan Huk borftende zy hol over bol , onder malr

kander ombuitelden, na dat dit kluchtfpel een ge -

ruimen tyd geduurt hadde. En dit wilt hy met zoo-

danige geeitige gebaarden te verhalen dat het nier.

doenlyk was zig van lachen te onthouden. Dat
hy nu wel de voorname aanleyder tot dit tooneel

geweert is , wil ik gelooven , om dat hy zulks

fcheen overgeërft te hebben van zyn Vader, die

wel voor een anderen Hontfchen Diogenes win: te

fpelen, en op een potzige wyze yder 't zyne te

zeggen. 'T moet den lezer niet vervelen, dat ik

eens buiten myn bedek trede, en een ftaal of drie

yerhaal.

Willem van Drillenborg, Vader van on-

zen ichilder, was Domheer, een manvanagtingj
en die daar en boven eenige Stads bedieningea

haJ-
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faadde, maar zig bemoeide of vermengde in de

geichillen tuffchen de Gereformeerden en Rcmon-
ftranten , die toen hoog liepen. Zommigen
die zyn vrienden veinsden te wezen, rieden hem,
dat hy beft zoude doen , zig voor een tyd van kant
te houden, en uit Uitrechtte vertrekken, tot dan

het vuur van twift wat zouw gebluft wezen , en
zy dan om zyn overkomen zouden fchryven. Maar
dit verzuimden zy zoo lang , tot dat zy (onder een

bedrieglyk voorgeven van niet te weten waar Dril -

lenborg \vas,en ofhy wel weder naar Utrecht zoude
omzien) bezitters van die Vacante bedieningen ge-

,
worden waren. Eyndelyk weder te Uitrecht ge-

komen, ontdekte hy, die een man van geflepen

brein was 3 aanftonts het bedrog, maar dit eenge-

I

dane zaak zynde die niet te herroepen was , be-

i dacht hy andere middelen tot vergeldinge

en wraakneminge , die hy haaft gereed aan de

ihand vond. Hy huurde een Kruiers-wagen en

kroo met de zelve zoo fcheef hy konde gins en

weer over 't plein voor 't Statshuis> enalsyderhet

pog daar op hadde en hem vraagde wat zulks te

beduiden had, kruide hy al voort, en zeide, de

wagen gaat niet recht.

Op een anderen tyd , 't Gerecht by een zynde
ophetRaathuis,gink hy daar na toe, en liet door

\ ien Kamerdienaar verzoeken aan de Heeren ofhy
:ens binnen mocht ftaan , dat hy iets hadde te

1 'erzoeken , dat hem werd ingewilligt. In de

Laai gekomen werd hem gevraagt wat van zyn
. >egeren was ? waar op hy antwoordde dat hy ge-

ïoorthad dat 'er een Geregtsdienders plaats open
vas , en verzocht dat men hem daar mede wilde

erzien. De Heeren verwondert over zoo een

ierzoek, en op elkander ziende, verzogten aan

K 4 hem
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hem dat hy wilde buiten (laan , om daar overleg

van te nemen, 't geen hy deed. Na een weinig

wagtens binnen gefchelt , zeide de voorzitter te-

gens hem, dat de Heeren over dusdanig verzoek

grootelyks verwondert waren, eerftelvkomdathy
een man was die niet benoodigt was > ten tweede

dat het te groote oneer aan zyn gellacht en kin-

deren zoude wezen, en zy over zulks niet konden
denken dat zulkverzoek hem ernftwas.En alszommi-

ge Heeren die zyne vrienden waren hem wat tsrzy-

den afalleen nemende hem vergden te weten wat re-

den hem tot zulks beweegde, antwoordde hy, géén I

andere reden daar toe te hebben dan deze , dat hy

de groote Dieven kende, en die 't eerft. zoude ge-

vangen nemen. Waar op hy een antwoort kreeg

waar uit hy klaar begrypen konde , dat dié

den langden degen hadden, het veerite konden

reyken.Dus bemoeide hy zig naderhand niet,als mee
p

zomtyts de rol van een anderen Diogenes te fpe- r

len onder 't gemeen. Dit eene ftaal nog , endaar

mee zal ik eyndigen. 'T is bekent dat de jeugt;
j

inzonderheit onder gegoede luiden, de oude Hol-

lantfche'eenvoudigheitindientyd begonde te ver-

1

agten en de Afgodes de Mode naar te volgen. Dit

liep hem al mee in 't oog, gelyk 'er ook by na

niets was of' 't moeft onder de roede van zyne -

bcrifpinge doorgaan. Nu had ik byna vergeten

dat hy ondemuTchen was Weduwenaar gewor- •

den. Wat gebeurt 'er? hy neemt een lantaren ;

met ontfteken kaarfen , en gaat daar mede op den •

helderen dag door de Stadt, daar elk over verwon-

dert, eyndelyk vraagde wat hy zocht? dien hy

tot antwoort gaf : Borgers Dochters. En als 'er

gezegt wierd, dat 'er die genoeg waren > gaf hy

tot antwoort, dat het altemaal Juffrouwen waren
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geworden. Hier mede willen \vy onzen klugtr

gen fchilder met zyn Vader laten ruften.

J A KO B L A V EG Ongeboren te Dordrecht

(maar in wat Jaar daar heb ik niet konncn agter-

komen, wyf'cr niemant van zyn gellagt meer

|
«overig is.) was Jongman en hielde huis met twee

fmeyden, wyl hy noch een halven broeder, die

iblmt was, hadde op te paffen. Zyne Ouders had-

iden hem een fraai kapitaal naargelaten, maar na 't

my toefcheen (dewyl hy meer van gezeltchap als

yan fchilderen hield) was het met zyn reys in Vrank-

ryk vry wat gefmolten. Hy had de Konft by

Rembrant gdeert , maar 'in zyne reyze die

. handeling laten varen en zedert zig geheel tot het

fchilderen van portretten , vry wel zwemende naar

die van de Baan , begeven. Hy hadde noch een ituk

fchilderv van zyn cerften tyd in zyn huis, daar de

handeling van Rembrant zoo wel in was waarge-

uomen, darmen het voor een ftufc van Rembrant

zouw hebben aangezien. Hy kwam (ik weet niet:

by wat gelegenhei t) aan myn Ouders huis in dien

[
tyd als ik van Drillenborg afwas, en by my zel-

[
yen zonder onderwys teekende. Hy zag myn

werk , en oordeelde dat ik in de Konft behoorde

voort te varen , daar myn Vader lftraks zyn zegel

. aan hing , en verdrag maakte , om onder zyn op-

zigt in de Konft voort te gaan, gelykgefchiedde.

Maar het ongeluk wilde dat hy na verloop van on-

trent negen maanden 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 } want in flee van fraje Italiaanfe of Franfc

printen tot myn deel te verkiezen , viel myn oog

op printjes van Lucas van Ltyden* cnJJkrt Du-
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rer , daar ik geen dienft van konde heb»
ben j en het is alleen by zeker toeval gebeurt , dat

ik noch een Franfche Konftprint heb onder de
deeling uitgekcurt, die de befte plaats in myn
Konftboek heeft, zoo om dat zy dient tot gedach*

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 gemeden van F. de Poilly. Men
ziet 'er Pallas op de Wolken, cnNeptuin van zyn
Schulpkoets haar toefpreken ; in 't verfchiet ziet

men de Zanggodinnen ; en in de fchaduw van de
Wolken de konden Sec. ze ftófet (als Laveco
te Parys was) boven een tfhefis aangeplakt, en hy'

liet ze 'er door eenSwitzer op een donkeren avond
afhalen voor een halve piftool, die de zelve on- •

gefchonden aan zyn Logement bracht.

Weinig weet ik van hem , als ook van zyne v/y*

ze van fchilderen te zeggen , om dat hy doorgaans

ziekelyk was, en weynig of niet fchilderde indien

tyd als ik by hem woonde. Hy wasgemeenzaarri
\

met my, en heeft my verhaak dat hy te Sedan in

Vrankryk zynde, gelegentheit had om het pour-

tret van een voornaam geeftelyk oud Heer te

fchilderen , dat die Heer hem verhaalde dat hy nog
eens van een Neerïander begonnen was , maar dat

het hem niet behaagt had , en het over zulks on-

opgemaakt was blyven ftaan. De nieusgierigheic

drong hem het zelve te zien> gevolgelyk werd
het door een dienaar uit een vergeten hoek , be-

fchimmelt en uitgeflagen , te voorfchyn gebragt

5

waar door hy verbaaft ftont te kyken ; want hy
met den eerften opflag zag dat het door den wcer-

galooz-eq A. v. Dyk was aangelcit, doch het viel

met
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hem beter uit dan hy by zig zelven gedacht

d > want hy bevond het fpreekwoort bewaar-

e<t> dat alle liefhebbers geen kenders zyn.

Hy ftierf als ik myn geheugen na ga in het be-

;in van 't Jaar 1674, naar ik gis, ontrent fojaa-
en oud zynde. Hy was in 't Kondgenootfchap

;ekomen in 't Jaar 1 6ff.

Zoo men door naarvolging van de voorbeelden

Jer oude Sch ryveren , de gedachtenifTe van mannen
>:n die iets byzonders boven het gemeen in hun le-
Tenstyd verricht hebben, onuitwiflèlyk wil ma-
cen , en door de pen en Drukpers aan de fchakels

der Eeuwigheit kluideren, verdienen het in de

;erde plaats zulke, die iets ten diende en nut voor

t algemeen hebben uitgewerkt , door W apenen

,

Kond of Pen-, onder de laatfte mach SAMUEL
an HOOGSTRATEN Schilder en Schry-

er van 't Schilderboek genoemt, de zichtbare

^aerelt getelt worden. En zoo myn pen wat rui-

er in des zelfs levensbefchryving , als wel in an-

e, uitweid, men wyte het de verplichting, die

zedert dat ik de eer van zyn onderwys in de

onlt gehad heb, in myn boezem heb gedragen

5

aar van ik my nu zal ontladen , als die my niet

chame te zeggen, dat hy myn leermeeder ge-

eed is , en ik den grontiïag van al wat ik in de
lond weet aan hem verfchuldigt ben.

Hy is geboren te Dordrecht in het Jaar 1 617.
)f hy ook noch andere leermeeders in zyn vroegen

fd buiten zyn Vader gehad heeft weet ik niet

,

[inaar wel dat hy ook de Kond by Rembrant van
Ryn (want dezen noemt hy , na de Dood van zyn
Vader Tbeodoor, zyn tweeden Meefter. In zyn Boek
van de Schilderkonft p. zj-7) geleert heeft , wiens

wyze
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wyze van fchilderen hy noch eenigen tyd aan d«

hand hield , en allenkskens , zig daar van weer
ontwende, en eindelyk een geheele andere wyze
van fchilderen aannam , ook zig begaf tot het

fchilderen van pourtretten, daar hy cenen gelukki»

gen voortgang in maakte , zoo in den Haag , daar'

hy ecnige Jaren gewoont heeft , als ook te Dor?

derecht. En gelyk hem Piófcura met gon(l en

voordeel ftreelde, zoo vleyde hem de Dichtgodin

aan den anderen kant met glory. Beide fchenenzy

hem even minnelyk te bejegenen
, gelyk hy ook

de eerde weder beminde en de tweede nietveragt»

te. De eer lic offerde 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 de fchoone ROSELYN itffo

gedrukt. Hier breng ik Rofelyn op 't tooneel , hoe

wel V gevaarIjk is hare fchoonheit yders oordeelfon*

derwerpen. De groote Poect , die zyne morgehangen:

den ganfehen dag fchaafde , bleef niet onherifpt j boe-

zou ik , die den ganfehen dag een andere Godin ge-

dient hebbende , in '/ ontkleeden eerf om Rofelynge^

dacht heb, vry zjn? En wat lager : Daarom heb

ik zoo weinig tyd5 als mogelyk de allerftemmigfle van

u tot welluft neemt , hier toe laten heenglyen. De
Poëzy is een zufter van myn Godinne PicJura, dies

balven heb ik wel verander ing in de behandeling ,

maar niet in V verftant begaan, overwegende en bc*

febouwende de onderfcheide zverkingen en driften der

menfehen.

Hy werd door eenen byzonder nayverenden

Geeft gedreven tegens de Konftenaren, niet als

veeltyts (dat verfoeylik is) gefchiet uit een op-

wellende drift van haat tegens de Perfoonen en

hunne blinkende voordeelen, maar uit een yver-
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',ugt^ en om dat hy niet dulden konde dat ymant
lem voorby itreefde in de loopbaan van de Kond
>m de Eerlaurieren. Over zulks was 'er geen deel

fan de Konft , zoo anderen hem daar in fchenen

|
roor uit te willen draven, of hy volgde hen ftraks

i>p de hielen. Gebouwen, Lantfchappen,onftui--

imige Zee , ftilleW ateren , Dieren, Bloemen, Fruit,

;n (til leven (dat hy zoo natuurlyk fchrlderde dat

hy 'er velen door bedroog) en Wat het ook we-
ien mocht , daar wilt hy zig na te zetten en 't

Mg eygen te maken. Ik heb daar van nog over-

l^lyfzelen aan zyn huis gezien : daar een Appel,'

Peer, or Limoen in een fchotelrak : ginder een

muil, of fchoen op een uitgehakt plankje gefchil-

ilert, en geplaatft in een hoek van de Kamer of

mder een floel , als mede zoute gedroogde fchol-

fen, die op een gepluimurt doek gefchildert, en
jjitgelheden , hier ofdaaragter een deur aan een

pyker ophingen , die zoo bedrieglyk ge-

ichildert waren , dat men zig licht daar

[n aou hebben vergift , en die voor eygent-

yke gedroogde fchollen aangezien. 'K moet
Hen Lezer om myn gezegde te beveftigen

verhalen hoe hy zig door dusdanig iets door zyn
>enceel te malen zich by den Keizer en 't ganfche

4of berucht maakte. Als hy op den 6 van
pegftmaant i6y i aan 't Hof te Weenen italen

"an zyn Konft deed zien, was de Keizer, de
Ceizerin, deOngerle Koning, en' Aardsbisfchop'

kaar tegenwoordig. Dit beltont in drie itukken.

T eerite een Edelmans pourtret, het tweede een

loornekrooning van Kriftus j 't geen zy alle ten

loogften prezen ; maar inzonderheit als het derde

fok (zynde een Itil leven) vertoont werd, toonde
sieh de Keizer daar op verlieft te wezen , die het'

zei*"
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zelve lang bezag, doch echter zich bedrogen

vont, en daar op zeide : Dit i/i der cerfte Malet
die mir betrogen heeft. En liet hem voorts aan-

feggen : Dat hy tot ftraf voor dat bedrog dat ftuk

niet zou wederom krygen, maar hy het voor altyi

wilde bewaren , en in waarde houden. En fcho m
't fchilderen van diergelyke dingen, in dien tyd

goed voordeel aanbracht, zoo had hy te groo-

ten geeft , om zich daar mee op te houden , maar

maakte voornamentlyk zyn werk van Pourtret-

ten, Hiftorien en Prefpectiven in Kamers (waar

toe dan een gat in den muur buiten het vertrek

om door te zien gemaakt werd) te fchilderen. Ilc

heb 'er verfcheiden gezien, die in een kleen

vertrek gefchildert , een geheel paleis , met over

welfde] bogen $ en Galeryen , onderfchraagt var*

marmere kolommen vertoonden. Hy had eert

pryfTelyke behandelinge in zyn pourtretten, en

was gelukkig in het geven van een kennelyke ge-

lykenis, als inzonderheit blykt aan het laatfteftuk

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 noch le-

ven. Daar en boven had hy een manier van vet

in de vert te fchilderen, een wyze van doen,*-

waar door de (lukken lang hunne volkomen kracht

en koleur behouden. Wat zyne Hiftorien aan-

belangt, die zyn doorgaans pryfTelyk, welftan-

dig , en van een goede houding , en de kond-

kenners hebben 'er nooit iets tegen gehad, als

dat de koleuren , in de kleederen inzonderheit , te

enkel en onvermengt gebruikt zyn , en hy in de

laatfte jaren van zyn leven, om on/erftandigerï

tot zyn voordeel te vleyen, fomtyts dingen in zyrr

ftukken gebracht heelt, die hy in zyn Boek van.

dé
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de gronden der Schilderkon ft wraakt. Wie is 'er

zonder gebreken? ja de beroemfte Meefters,
zeifs 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) eer ft met onze pen naar Rome ver-
feilen , en van Weenen met een Keiferlyk ge-
fchenk tot luifter van zyn Konft zien in 't Vaderlant
komen, eer wy de fchakels van zyn levens be-
dryfaan 't einde kluifteren* die ten halverwegen
keerd (zeit de fpreuk) en doold niet.

De Waerelt beftaat in geftadige veranderingen,
en wy worden met de zelve zucht oragedreven

'

ja de bevindinge heeft ons doen zien datdemeefte
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 ,' en dat hy om die drift te wederftreven , zyn
reisluft opvolgde. Het zy daar mee zoo 't wïl

,

hy vervaardigde zich , en nam de reis aan , van
Dort, op den iö van Blocimaant 165-1. Zyn
Dichtpen heeft de Daglyft tot Weenen in Ooften-
ryk in Vaarzen befchreven. Doch wy willen hem
maar in 't rym verzeilen tot buiten 't Sticht ; om
niet veer van honk te weiden. Dien 't verder luit
kan het rym in zyn ïhalia of vyfdc Boek van
zyne -zichtbare Waerelt op pag. 20 1 geboekt, vol-
gen. Dus begint hy

:

Gelyk de Kraan , in V bloejen van den tyd,
De Zonne volgt , en roert zyn vlugge vwtn

(

Zoo deed ik me : 'k verliet myn *Stadt , om wyd
Van kant een ivyl by vremden te verkeeren.

Ik ft&g te Paart) met moed geharrena'fi

Niet
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Niet minder , dan met Degen en Pi/toölen?

En teeg op reis. tot driemaal zat ik vaft
En zag te rug, ik zei : wat wil ik dooien?

Is 7 Vaderland my dan niet lief[geweeft ?

Waar kon men meer behaeglykheid betrachten?
' Hoe word myn ziel dus droevig ? en myn geeft

Zoo zjser pntftelt ? hoe wankelen myn krachten ?

De Nachtegael gaf antwoorf: Kom, ey kom^
£n fchep een luft in beemden en waeranden-ï

De vryheit is een waardig Koningdom y

Cae zoek haar nu in vergelége landen.

Myn Stadt , uit zucht , gaf ik de taaifte groet

:

Ik zwonk dert toom ,' •. en noopte V ros met fpooren j'

Dat briefte en pruifte, en rende, fnel te voet

,

Langs dyk en dal , door weyde en veld met Kooren ,

Tot Uitrecht toe , in 't wyi vermaarde Sticht ,

De VelUrW op, in óngèftaege vlaegen.

Inftorm opftorm, verzelt met blixemlicht

,

Maar haeft verzoet door Meytyds fchoone daagen.

Dus reed ik enz.

De zucht om Italië, bet Kabinet der aloude

Beeldhouwery en SchHderkonfl: te zien,i>leei hem
egter by,en de gumt vanKeizerFerdinand den \ den,'

noch zyn gunftpenning , noch de fchakels van d'agt-

dubbelde go'ude £eten, waren niet kragtig ge-

noeg, om hem van zyn voornemen op te houden,,

of zyn reys naar Rome te fluiten : daar hy (my
dunkt, ik zie hem) met open mond, verwonderr,

in de pragtigfte Paleyzen van F.irneze , Lodowize,'

Montalto, Oldobrandyn, en meer andere, voorde
weergalooze marmere ftatuen , en fchilderfen va'n

Rafael, Michael, Agnolo, Parmeziaart,Titiaan y

Carats, Guido, Paulo Veronees, en' Lanfrancè^

fta^t re kyken, en om al 'tfchoon (die keur heeft*
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heeft angft) niet weet welk hy voor het konfhVft
zal verkiezen;

Naar deze heeft hy ook een Reys naar Engelant
gedaan,, op welken togt de zinryke Dichter Hei-
man Dullaart, die nevens hem

, ook . kunmg
fchilderde, deze regels fchreef:

Aen den Wint.

tfivoer, gezwindely^een' kunjiheltrykvanfiralen
Gewoon by tfedlen dagh van Vorftengunft te malen
Daar bem't vJerpücbtGélkk met opene armenwacht:

Opdat hy , wienspe)iceeleen on verganklyk leven
Aan zoo veel andren gaf, aan meerdren nogh moet

geven ,

NietvandeDootuit wraak door fchipbreuk word
verkracht.

Hem was ook gedagtig zyn vrient Abraham vaq
Groeningen, een fraai vernuft, die hem met een
geeftig Klinkdicht geluk op de reis wenfehte. Hy
I met Eer en Voordeel, het doel der Konltena-
ren, weder in zyn Vaderknt gekomen, om de
ft zyner dagen, wars van meerder gewoel, en
net zyn lot te vrede, in de Konitoeffening en
chryven door; te brengen. Gelyk hy dan rroch
Jezig was met zyne twee Boeken, de Zichtbare
t welk gedrukt is, en * Onzigtbare JFaerat te
ioitoojen. Toen ik onder zyn opzicht beitelt
vasj zoude ik de eer gehad hebben, van nevens
em het plaatwerk tot het Boek van de Schilder-
:onft te etzen, ten zy een ander Difciüel, die

,
II. Deel. L my.

* Die ajs nog in rollen leit opgefloten , tot ik dete bui-
'

nbeiigheit geeindrgt heb, zullende dan de laatfte hand
iar aan kenen , om ie in 't licht te brengen, -
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my dat voordeel betwiflte oorzaak gaf dat het

agterwceg bleef, na dat ik een print die op pag.

269 ftaat, ten proef gemaakt had.

Hy ging in myn tyd zelden iernant bezoeken

buiten de Heeren Kornelis Pompe van Meerder-

voort, Ridder , Opperfchout der Stadt Dord-

recht, en Wilhem van Blyenburg, Schepen, die

ook dikwils by hem kwam, en om zyne wetenfehap-

pen van hem bemind was , ) ook de Munters , maar

dit was ex officio als men zeit, want hy * Pro-

Vooft van de Hollantfe Munt was.

Zyne LeerleiTen , of Konftregelen {leunden op

vafte gronden, zyn onderrigtingen gingen akyt

met voorbeelden verzelt, zyn onderwys met be-

daartheit enernft, en zyne uitdrukkingen waren 1

verftaanbaar, en zoo zyn zeggen noch met den

eerften niet wierd begrepen , nam hy gedult om
het door gebaarden te beduiden. 'T is gebeurt dat

een van zyn Difcipelen de fchets van zyn ordonan-

tie (gelyk ieder alle week doen moeft) aan hem

vertoonde, maar weinig acht gegeven had op de

rechte werkinge der beelden, die hy zoo maai'

had neergeftelt. Straks was het zeggen , Lees den

faxt ; en gevraagt , Wil dat nu het Beeld wezen

dat zulks zeit? antwoordde zy danJa , zoo was ge-

meenlyk zyn zegge : Verbeeld u eens dat ik die andere

Perfoon ben , daar gy zulks tegen moet zeggen s z.eg

het tegens my. Als zy dan de reden volgens de

let»

* Provooft.] Van deze zyn 'er twee die jaar om jaarver-

Yviffelende het meeüe beftier der Muntzaken hebben :
voor

welke ook de verfchillen tuflehen Meefters en Meefters en

knapen, ofzoo 'er misflagen begaan worden, als voor Sche

penen worden gebracht, welke ten overzitten van de-

Heer Wardein, en twee Gezwoornen daar ©ver vonn

fsn.
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letter van den Text, zonder aandoeninge, mee
de handen in de zak, of als ftokbeclden uitfpra-
ken , was zyn zeggen : de zakken zyngemaakt om
dat het geit in V dragen niet door de vingeren
zonde druipen ; en ftond met een van zyn plaats
op en liet den Difcipeldaar zitten, zeggende :Nu
z.al ik het u voordoen , let op de * Gebaarden ^ ivyze
van ftaan., of buiging des lichaams , als ik ('preek ,

ën beduidde het (als het fpreekwoort z' 'ir) men
vinger en duim. 'T gebeurde, dat ik een wer-
kelyke fchets, over een fchriftuurlyk voorwerp
gemaakt, aan hem vertoonde, waar by ik tot vul-

L Z ling

* Gebaarden.'] Om van deze gebaarden , en roeringen die
éen Konftige Redenvoeringe behoorden te verzeilen ,zyne
Leerlingen een vaftcr indruk te geven, en zig daar aan
meerder te doen gewennen; koos hy de bekwaamde van
zyne Difcipelen uit (als hy woonde in 't voorfte Huis, dat
aedert aan de Brouwery van den Oranjeboom te Dordrecht
getrokkeu is, daar hy op de ruime zolderingen gelegentheit
bad van een volkomen Tooneel op te flaanj en gaf hun
ydereen Rol van zyne, of een 's anders Tooneelftuk te
fpelen : tot het welke zy dan vermochten hunne Ouders
en goeie bekenden te noodigen, tot aanfehouwers , van
het Spel, waar ontrent S. v. Hoogftraten een tweede Fran-
cius verftrekte.

j

Ook liet hy zyne Difcipelen by wylen tot ververfinge
hunner opgefpannen gedachten, een fchaduwdans vertoo-
nen, of fpelen ; dienitig niet alleen tot vermaak, maar in-
zonderheit om hen door zulk een voorwerp, demenigvul-
'dige veranderingen en verlengingen of verkortingen der
icht verwifïelende gedaanten der fchaduwen, (fpruitende
uit de nabyheit of' afltant van 't licht; te doen kennen en
jegrypen. Gelykhy ook den toeftel daar van beduid, nevens
:en vertoonpnnt, in Melpomene 01 het VII Boek van dé
Schilderkonft op pag. zóo.

,
Zulke uitfpanningen zyn vry wat pryiTelykerdandiemen

jy Bachus zoekt. En men magh de zelve te recht met d«
preuk, Prodejfe o- Deleiïare, benoemen.'
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ling van het agterwerk eenige by^oegfêlen tof

fieraat verzonnen had, meenende daar door my
wel degelyk te hebben uitgeflooft. Maar myn
broek was zoo nieuw niet als ik my wel verbeelt

had : want hy ten eerden (wyzende op het by-
voegfêl) vraagde, wat wil dat zeggen? Ik ant-

woordde , ik heb dat kwanzuis zoo gemaakt : waar
op hy tot my zeide, Men moet geen kwanzuizen
Tnaken 3 maar van alles datmen maakt redengevenr
waarom men het gemaakt heeft , of anders niet

Tnaken. Hy had ook voor gebruik, zoo wy iets

deden 't geen hem mishaagde, 't zelve door oraftan-

digheden , fpreuken , of eenig verhaal te bedui-

den. 'T gebeurde (wyl ik in dien tyd mede op
een Kerkkollegie of? 't Zamenkomft ging) dat ik

het onderwerp ,- dat den naaftkofrienden' Zondag
itont verhandelt te worden, op een papiertje ge-

fchreven , door onvoorzichtigheit op het plankje

van myn Ezel geleit] had , in flee van het elders

te bergen. Myn Meefler kreeg het in de hand en;

las den inhout welke aldus was : Of Adams zaak

een gebeurlyke zaak was y dan of God die voorwijt.

Hy lei het weer neer* maar eer hy van my weg
ging zeide hy : Toen ik. jong was deed ik ook zoo ,

en dacht , het is tjdverdryf-, maar toen ik wyztr\

wierd , ondervond ik dat het tyd verkwili was.

Doorgaans was hy van een (Villen bezadigdent;

geeft 3 en viel 'er zomtyts ónder z'yne Difcipeleni

iets voor, dat hem tegenftont, of rechtten zyt

eenige potfen aan , gelyk de jeueht doch fbmtyd»

gewoon 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-

heit te temperen. Een geval, Lezer laat u het

riie'
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niet verdrieten , moet ik hier by ten voorbcelt

verhalen.

Ik was toenmaals onder zyne Difcipelen de
oudfte Leerling

,
geplaatft boven zyn Schildcrka-

mei , d'andere in een vertrek beneden over de

middelplaats , daar \vy , 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 opgegroeitj het

welk ik zoo voorzichtig niet konde doen, of het

wierd door vallen van lolTe druiven en bladen ont-

dekt door de meit, en haren Meefter aange-

bracht > 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

venfter hun toe te roepen, ongenoegen mocht
geven aan de Buuren, als of men hun vryheitbe-

fpiedde, (zonder eens van de Druiven te melden)
waarom hy geraden vond my by hen te laten zit-

ten, gelyk gefchiedde. Wat raad nu? de pas om
aan druiven te geraken , waar van ons de Muska-
delfmaak noch de tong kittelde, was hier door af-

gefneden, en de Wyngaard was te hoog van ftam

öm '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

foyden. De vond was goed , maar de ftok te kort,

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

liaan , om in hunne fchortekleeden de troffen , die

afdropen-, zonder kwetzen te vangen, mitsgaders

L 3 de
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de bladeren ; op dat 'er op de plaats niets zouw
vallen , 't geen ons werk verkraayde. Dit ftuk

ging op deze wyze aan > maai ik die door het ge-

ritzcl der bladen zoo wel niet kondc hooien als

Zy, welke beneden Honden, en gcvolgclyk zig

al hadden voort gepakt op het aankomen van

Hoogüraten, eer ik het gewaar wierd, weit ge-

zien van hem, noch in dat po (tuur flaande,door de

glazen van de Keuken, dat ik gewaar wierd, den

itok daar liet, en my in allcrcil van de plaats

weg maakte. Nu was die toeleg ontdekt , en elk'

van ons fchriktc vaft voor de roskam : doch het

viel beter uit dan wy ons hadden voorgeftclt. Na
verloop van een half uur kwam Hoogftraten

met dien zclven ftok eerll by myn makkers , daar

naar ook in myn vertrek', en ging met den ftok

zelvcn achter aan flepende driewerf om den Ezel

daar ik voor zat, zonder te fpreken; doch riep

(na dat hy een wyl tyts achter my geftaan had)

myne medemaats , vertoonde den ftok , daar het

Penncmcs vooraan gebonden was , en zcidc , IVaar

of dit werktuig toe gedient heeft ? een Pennemes-

haakswyze voor aan een Raagftok gebonden? doch

nicmant van ons gaf antwoort, maar wy ilonden

met d'oogen naar d'aard gewend, even alsdcmis-

dadigen in de Vierfchaar. Eindelyk (naar dat hy

den ilok een reis of zes , daar het Pennemes ge-

bonden was had gekeerd en bekeken) begon hy te

zeggen , Z:: , dit is al heel •oernuftig verzonnen wie

of de vinder daar vfi is ? 7 zoude waarijk goed

tyn om de Druiven , als zy wat hoog hangende be-

reiken, en was hy niet lang genoeg, men kon licht

\

een ledig vat nertfen^ cm 'er op te (laan. Maar
weetje wat , (vervolgde hy) zulks te ondernemen is

met kommer vermengt , want het Vat kon licht den

bo'
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bodem ïaflorten, en die daar op (lont been of arm
breken. Overz.ulks heb ik (om dusdanige ongeluk'

ken voor te komen) voorgenomen een grendel aan
den buitenkant van de deur te laten maken en

zulks te beletten , het welk gefchiedde. Duswy
'er gemakkelyker afkwamen als die Knaap in de

Klucht van den Druivendief. Met een woort ge-

ldt : hy beftrafte met bedaartheit , en onderwees

met wysheit.

Naar dat ik van hem af bymy zelven de Kond
naar 't leven voort oeffende, heeft hy zich niet

meer met het onderwyzen van Difcipelen bemoeit

zelfs ook het fchilderen niet veel behartigt,

maar alleen by luft zommige Hukken die onder-

handen gebleven waren opgemaakt. Want hy
toen ook al van langzamerhand uit het gebrek

(of lichaams kwaal) dat hy hadde s leerde (laat

maken dat hy eer lang almee den wech van alle

vlees zoude moeten inflaan naar d'Eeuwigheit. Hy
ftierf te Dordrecht den 19 van Wynmaand des

jaars 1678. en zyne Huisvrouw Sara Balen volgde

hem in 't zelve jaar op den 21 van Slachtmaant.

Zyn Broeders zoon David van Hoogftraten maakte
t'zyner gedachtenifTe dit op zyne afbeeldinge door
hem zelf gefchildert

:

Hoogstraten maalde dus zich zelf naar V le-

ven af
Maer beter nogh in zulk een reex van Schilderyen

Vol Kunf , die zynen naam van (lerfflykbeit bevryen.

Nu fort de Dortfcbe Maegt haer tranen op zyn
graf

Zyn Broeder Frangois van Hoogftraten vereerde

hem met een Lykdicht , waar in hy hem iprekende

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 gei
Jukkige Schilders van zyn Eeuw tellen, wyl hy
door de Fortuin beguriuigt , meeft voorwint ge-

zeilt heeft.

Zyn Broeder Johan , of Hans van Hoogftraten

,

(want dus wilde hy genoemt zyn) jonger dan hy,

was mede aan de K-onft, zyn naam vind ik ge-

boekt op de Lylt van St. Lucas iConitgezelIen te

Dordrecht op 't jaar j 6*4.0. Hy is met zynen

Broeder te gelyk aan 't Hof te VVccnen geweelï"

daar Hy pok geftorvèn is.

ïn de Mengeldichten van F. v. Hoogftraten

vind ik t'zyner gedachteniffè.

Gedenl^fchrift op

JAN van HOOGSTRATEN,
In de GaJery der Kruiskerkc te Weenen.

Ik had de Konli, op V hoog/t* gedragen ,

'toen een * Harpy my nederhiel:

De dood^ om my dien roem f ontjagen ,

Myn jeugt 't ontydig overviel. '

Zeker Kondig Marmerfleene Beeldhouder,vrint

van S. v. Hoogfhaten
?
vereerde zyn Graffte met

een Marmerfteene kintje , Verbeeldende de vergan-

kelykheit van 's Menlchen leven.

* 'T was fmartig voor myn Meelïer dat zulk

een

* §uaedam fyecies morhi comitiaYis.
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een vruchtbelovende loot van den Konftftam wierd

afgerukt •, en te beklagen dat de jongeling daar

wat goeds van te hopen {lont , zoo ontydig (al?

fiy zyn gebruik eer ft recht van 't leven, tot op-

bou van de Konft,wiffc te maken) wierd neerge-

velt. 'T luft ons een geeftig voorval te verhalen

*t geen hem uit dien hoofde gebeurde. Hy had,

te Weenen zynde
?
aangevangen de verlooche-

ning v2n Petrus te fchilderèn. De vrypoftige

Dienftmaacht was afgemaakt. Tot een bedeesder?

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

(dat hem daar toe zoude konnen dienen , dat hy hem
zoude volgen.' De goede man op hoop van een

milde aalmoes volgde hem tot het huis y maarJan
van Hoogftraten (hoe gebrekkelyk hy noch in de

Duitzt Taal was) beduidde hem echter dat hy hem
volgen moeit : gclyk hy ook deed tot op zyn

fchilderkamer. Maar zoo haaft en zag hy niet dien

ongéwonen toeftel, hier een Doodshooft , en daar

èeri hootdeloozen leeman , of hy begon gans ontftelt

te f^dderen 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 pm zich te laten uitfchil-

deren, de bedelaar had d aar geen ooren toe, maar

keek met Arensoogen om , hoe hy beft van daar

Zöuw konnen oritflippen , nam zyn 11ag waar, eri

fprong van de trappen, tot aan de deur, om te

óntfnapperi. Gevallig komt S. v. Hoogftraten in,

die hem ftuit , terwyl zyn Broeder Jan hem ach-

ter aan loopt. Deze niet wetende van dit voor-

val, onderzoekt de reden van zulken rumoer. De
Bedelaar in d'uiterfte benautheit , bad dat men,

L f hém
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hem zyn leven doch wilde verfchoonen , era

hem deur laten , dewyl hy niet mis-j

daan had. Op dit misbaar fchoten zommigel
rnenfchen toe , die na zy de zaak gehoorti

hadden, den Bedelaar hielpen belezen, tot zich*;

te laten affchilderen , en onderrichtten hem zoo

;

wel, dat hy 't eindelyk bewilligde, dochfchoor-1

voerende, en traag, gelyk de veroordeelden de leer I

opklimmen, om Ridders gemaakt te worden vam
de Hennepe Koord.

Men kreeg den Bedelaar dan met veel (tribbelinge
j

tot zitten , in zulk een portuur als d'affchetzing op <

den doek dat vorderde : maar hy zat met zulk een

vrees, en ontiteltheit , als of hy St. Pieter zelf

geweeft was -, en wat belofte men hem naderhant

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 BeekeniiTcn zien in de
Plaat G die vanS. v. Hoogltraten boven, en die

van zyn Broeder onder, nevens de beeltenis van

Joh. Lingelbag, op de rechte hand.

In dezen tyd leefde een Konftichilder van Rot-
terdam OSSËNBEK genaamt. Van zyne {tukken

zyn fchaars eenige in Hojlant te zien, aangezien

hy zyn meeden levenstyd in Italicn heeft doorge-

bracht. Hy fchilderde op de wyze van Bamboots

verfcheide geflachten van Beeltcn, en Beekjes , en

fchiktc de bywerken of achterwerken zoo vremt

met Grotten, vervalle Roomfche gebouwen,
Watervallen en dergelyke zoodanig naar den Ita-

liaanfchen aart , dat men van hem zeide. Hy heeft

Rome met z.ich mee gebracht. Ook melt S. v.

Hoogltraten in een Brief gefchreven uit Wenen
den 9 van Ocgftmaant i6ri van ecnenLvix (maar

wat
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wat hy door zyn penceel vermocht weet ik niet)

aldus : Hier komt een donderend gerucht en nieuwe

tyding. Men hootfehapt my de komfi van Duitslants
groot,den Schilder Sandrart, die (zoo men zeii)by

den Keizer eer en glorie zeekt , en den Kamermaler

van zyn Majefleit Luix zoekt de Kroon van V
hooft te fieken, en zig zelf ten Hoof in te wortelen

t
112.

Verandering vanfpys (zeit hetoude fpreekwoorrj

maakt nieuwen eetluft. Even dus willen wy den
Lezer thans met het opdiflehen van een tuflehen-

reden tot nieuwen leesluft opwakkeren.

Gelyk de enkele woorden door het byvoegfel

bepaalt worden tot hun zeker beduidzel, als by
voorbeeld ; Myter beteekent een Biskops muts

,

of hoed, en door bepaling van 't bywoort Kaas
y

't bederf in de zelve. Ezel beteekent het beken-

de langoorig Dier, endoor 't bywoort Schilders^

hun gereedfehap dat de Tafereelen draagt. Maant
betekent een der 1 2. deelen van 't jaar , en zoo 'er

van Geit by gemelt wort, ymant over fchultaan-

fpreken. Nagel is het fchilt van 't voorite onzer

vingeren, maar St. Jofefs Gildebroeders verftaan

ten Spyker door dit woort: gelyk ook Duimen
,

Boomen , Veeren , Pannen, Schyven, Zwaluw
Jlaarten, en dergelyke benamingen meer, by hen
in een andere beteekenis worden opgevat , dan by
't gemeen, en dus door het byvoegfel moeten
bepaalt, en onderkent werden. Even zoo geven
ook de byvocgfelen , bekleedingen , en eigen we-
zenftrekken , met den cerften opflag van 't oog de
verbeelding der Tafereelen te kennen , daar men
anders na zou moeten raden. Dus hebben van oude
tyden af de vermaardfte Konftfchilders de voor-

naam-
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naamfte beelteniflen in hunne werken doen fpre-r

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 perzopnen die men in een Hiftorie verbeelden

wil , in zulken geftalten , en met zulke bekledin-

gen , en byvoegfelen , als hun eigen is , en toe-

behoort, vertoont \ aangezien het de bekleedin-

géh zyn, die een Bedelaar van een Konink doen

onderkennen. Des moet een Konftoeffcnaarhier

acht op geven , of hy maakt zich befpottelyk voor

Konftkenners.

De onderwyzingen die altoos met berifpingen

(als de Monniken) verzelt gaan , leercn beft, doch
ik wil den gemakkelykften weg inflaan en onder

-

wyzen door voorbeelden.

Wil men den Aartsvader -Abraham (om maar

een gemeen voorbeelt voor te ftellen) verbeelden,

daar hy zyn dienftmaagt Hager met haren Zoon
uitleit , zoo dient voor af opgemerkt dat hy is ge-

weeft een Man van jaren, achtbaar van wezen en

groot van vermogen, zoodanig, dat, wanneerde
vremde Koningen de vyf Heden in het dal Siddin

gelegen , yyandelyk aangetait, de Opperbevclheb^

bers met den zwaaide gedood, en onder den

roof ook zyn bloetvrient Lot mee gevoert had-

den, hy, gefterkt met de inboorlingen van zyn

huis , hen najoeg , floeg , en Lot met den

geroofden buit uit hun handen rukte.

Ook dat de Oofterlingen welke vermogen-,

de en hoofden der volken waren , altyd prachtig

met dierbare gefleenten omhangen , en met koft-»

bare zyde bekleed gingen.

Denk niet, Schilderjeugt, dat het noodelooze

klei-



Schilders eh Schildereffen. 173

kleinigheden zyn die ik u tot een laft wil opdrin-

gen. Gy kontze met zulken naam doopen als gy
wilt.

Het geeft aanuw Tafreeleen ongemeenfieraad 4

Alsgy naau acht op alV die kleinighedenjlaat.

En gy zult by d'uitkomft bevinden dat zy we-
zentlyk behooren tot de Perfoonverbeelding die

voor al in een Hiftorifche verbeelding in acht

moet genomen werden. Hoor wat Horatiusdoör

zyn vertaalder omtrent dit fluk aan de Dichters

belaft, 't geen wy met weinig verandering op de

Schilders tocpaffen.

Daar by isV noodig , dat een Schilder volge , 'tgeen

jianyder is bekent van Helden , tngefchichten

Befaamt i en alles , dathy daar wil by verdichten
,

Wel overeendemm' met de reden van zyn' held.

Wanneerge opuw Paneel den Vorft Achillesfielt ,

Verbeeld'hem dapper , onverbidly^ (lraf^verbolgen$

Hy wei£re wetten , recht , en redenen te volgen ,

En laate ) aV'tgeen hem raakt , affluiten op zyn kling.

Medéa toon zig wreedvan aard , doorgeenig ding

Omzet lyk. Ino moet tot fchreyen zyngenegen j

Orelies droefte moe

Èn wat verder f

Zoo let , dat uwe Konfl elk voorftelle in ditnfchyn 5

Gelyk de menfehen in natuure , enjaaren zyn.

Denk ook niet by u zelve : niemant zal op zulke

dingen zoo naau acht geven : noch laat het

fpreekwoort : Alle Kónftminuatrs zyngeen kenners>
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ü bedriegen. Onder de Schryvers is deze fpreufc

ook in gebruik 5 maar 't zyn van de flechtile

foort die zig daar bedrieglyk mee vleien. Let
wat voorgemelde Dichter daar af zeit , en paft

het op u zelf toe -, op dat het u ten fpoor zy tot

aanprikkcling van uwen yver, in de loopbaan der

Konit.

Maar alk Leezers , zegtge moogelyk , zynjuift
Altydgeen kenners. Zal ik daarom voor de vui/l

In 't wild heenfchryven ? ofvan tnynen leezer hoofen^
Dat hy licht over rnyri

1

mis/lagen heen zalloopen
,

En mynefeilen , als niet hebbende om het lyf9

Zien door de vingeren , wen ik maargedichtenfchryf?
Heel fraayl Men zjü my licht van grof^ en bot te

dzualen

Vrykeuren; maar-wat lof', wat eer zal ik behAlen?

Denk zoo , en {preek zoo tot ü zelf, tot dat

uw begeerte tot veel te weten allengs aangegroeit,

gy den frriaak daar van weg krygt , en van zelr

daar naar tracht. Dit tuflehen ingevloeit , heeft den

draad van onze aanmerkingen omtrent de verbeel-

ding van den Aardsvader afgebroken, dien wy
dus weer aanknoopen : Als men dan Abraham

f
dien wy reeds achtbaaï van wezen , en bekleding

hebben afgefchetftj in een ilechte bekleeding

blootsbeens en met overend (taande hairen, als de

wanhoop in d'affchetzingen der Gemoedsdriften,

door C. Ie Brun, en achter hem een hutje van

oude planken als de Dykwerkers gewoon zyn tot

hun verblyf op te flaan, verbeeld ziet, moet ik

befluitcn dat de maker zich dat deel der Konft, 't

geen zy Perfoonverbeelding noemen, niet ver-

ftatn heeft j want fchoon men aan andere byvoeg-

fetë
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fels ziet, wat die verbeelding beduiden wil; zoo

is nochtans het voornaamite, te weten de eigent-

lyke verbeelding van den pevzoon niet waargeno-

men , en liet gene van zich zelve geen beduidzel

heeft, namentlyk Hager en lfmael, daar toe ge-

bruikt; want fchilder Hager met haar kind, tor-

fchende alleen die magere uitrulting van brood en
een fles water zonder eenig ander byvoegfel in een

tafereel, wie zal haar anders als voor een land-

looplier aanzien ?

Maar licht zal iemant zeggen : men zou even-

wel (fchoon Abraham niet bekleed was als vereift

word) zien , dat het Abraham verbeeldde door het

byvoegfel van Hager en ïfmael. Dat zy zoo

:

echter voldoet het aan den regel der Perfoonver-

beelding niet , die met het byvoegfel gepaarc

moet gaan ; want zou het niet belachelyk wezen ?

dat men twee Vrousperzoonen met Hechte» en

Ongeziene bekleeding afmaaide, en de zelve I 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 Perzoonverbeelding met het byvoegfel

moet t'zamcn gaan.

De byvoegfelen , zyn , of eigen , of gezochte

:

de eigen zyn deze waar van wy aangeroert heb-

ben. De gezochte 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 byvoegfel kenbaar zyn -
9

om datze buiten het zelve geen bepaling hebben

als in opzicht van 't gedacht. Als by voorbeelt,

hy fchildert een oud Mannenbeeld bitterlyk wee-
nende, en een Vrouwenbeeld dat hare zonden

met neergeflagen oogen befchreit, niemant zal

im"
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immers konnen ramen dat het eene Petrus \ en hei

andere Maria Magdalena verbeeld, zoo men bj

d'eerfte niet twee fleutels, of den Haan, en bj

de tweede een Balzemfles vérbeeld ziet ? maar wil

de Schilder den Petrus tegens andere voorbeelden I

verleelyken of de Magdalena Vermoóyért zulks werdf I

den Koriftenaar toegeftaan. Gelyk ook wanneer
het Penceel tegen de wa'arheit aan' Aridromedi

(die een Morinrie was) lélyblank vertoont, daar

Perfeus haar verloft van de rots, en de kaken'

van 't Zeemonfter : om dat de Schilderyen die-

nen tot verluftiging der oogen , en fieraad de?
"wanden , daar een Lélyblank naakt , by een Mot-
fwartvel veel in voor uit heeft. Met noch meer-

der vryheit machmen Jupiter verbeelden met den
halfvoldragen Bacchus, (gered uit het vuur dat'

zyn Moeder Semele verteerde) in zyn arm (gelyk

wy 't hier dus in print verbeelden) fchoon de Fa-

bel zeit : dat hy 't Kint in zyn Dye verborg erf

voedde , om dat uit het vervolg van deze Fabel

blykt, dat Jupiter Bacchüs heeft ter opvoedinge

beftelt by de Nimfen, die zeker gedeelte vaneen5

Berg by de Stadt Nyfa, in Indien bewoonden ,'-

welke in de Griekze tale Meros geheeten word,?

het welk ook een Dye beteekent. Zie L. Smits

in zyn Kantfchrift op Nafoos Hervorm, p. 79.}

Vele Hiftorien" brengen hare eigen (ieraden éns

kenbaarheit mee^ engeeven den KonftoefFenaars'

gelegenthcit om de zelve op verfcheideri wyze te

konnen verbeelden , door den zwier der omftan-

digheit die de zelve nafleepen, en uit de menig-

vuldige veranderingen die i zig daar in opdoen.

Nochtans moet een Konftfchilder de zelve vertoo-

nen in dat tydftip, daar in de zekerde kenteke-

nen zich opdoen , en waar door men |aan de'
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I verbeelding ten eerften ziet wat het verheelt. En
i\ zoo min als het te pas komt , dat een gemeen
|foldaat in den drang zyn Veldoverften niet zou,

kennen, zoo min voeglyk is 't ook, alsmen
den Veldflag by voorbeelt tullchen Darips en A-
léxander vertoonde , dat men ramen moeft wie
Alexander was, zonder naar zynen Buchephalus
dm te zien. Wyl. de . dapperheit van
wezen , en bekleedinge dit moeft aanwyzen.
Dog een Konitfchilder mag zich van dusdanige

duidelyke byvoegfelen , die men by alle voorwer-
pen zoo voordeelig niet vind, bedienen..

'T gaat in dit geval met de Schilderkonft, als

met de Too'neelfpelers. Hoe natuurlyker zy de
perfoonen,in welker plaats zy op den Schouburg1

verfebynen , in bekleeding 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 tooneel voeren , wift deszelfs hoed , op
een vremde wyze gepïooit , ter leen te krygen.

Dien zelven hoed deed hy den fpeelder zoo wel
gebruiken ; dat al de aanfehouwers* meenden, dat

Rohault zelf op het tooneel verfcheen, en behaalde

hier door grooten roem.

Zoó iemant zeggen mocht , darmen zulk be-

hulp niet akyd aan de hand en gereed heeft, dien

geefik tot a'ntwoort : Dat zulken welker beeltenif-

(en op penningen , en in marmer afgebeelt zyn

,

Hen zwier hunner bekleedingen daar by aanwy-
zen.

Hulp genoeg is den Könftfchiïders," fchoon

II. D e e l. M zy

*
J. B. Mencken, in zyne Redenvcer, wtrdè&itckttii^

rn der Geleerden,
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zy niet altyt gelegentheit hebben om zich van de
marmere beekenifTen te bedienen , aan de hand
door de Graveerkonft.

De beekenifTen der oud de en geachtfte Konfr.-

fcnilders Apelles, Zeuxis, Nicomachus, Phidias,>

Fauzias enz. helthaftige en beruchre Vrouwen
als Semiramis en meer andere , ook d'aloude Fi-

Jofofen en Dichters , zoo Grieken als Latynen heb-

^e in de boeken vanJoach.Sandrart , en in de Griek*

ze outheden van Tom. Stanley, en Kennet, met
aanwyzingen in wier Konftkabinetten de zelve

voor den verflindcnden tyd geborgen zyn > als de

BeekenifTen van Ariftoteles,SocratesyPlatOjZenoy

Antiftcnes, Diogenes enz.

Ovidius, Virgilius,Horatius,TafTo,en andere Ita--

liaan fche enLatynfeDichters vintmen nevens andere

beruchte Mannen als Seneca, Cicero enz gevolgt

naar hun marmere borftbeelden op de Tytels van

hunne beruchte werken: de Roomfche Cezars

gevolgt naar hunne MuntbeekeniiTen by Joach.

Oudaan , by Bogaart in zyn Roomfche Monarchyy ,

en inzonderheit de eerfte XII in de printverbeel-

dingen van Titiaan. Eindelyk de waardige beel-

.

tenisvan onzen Heilantjefus, naar de geloofwaar-

digste afbeelding, overeenkomende met de be-[

fchryving die Pilatus daar van gegeven heeftin eert

brief, gezonden aan den Roomichen Raad, in

de Kerkhijiorie van Ireneus geboekt. In de Kerkl.

en IVaerelt. Hifiorie van W. Goereevint mende'
beekenifïen van Herodes den Kindermoorder, He-
rodes Antipas. met Herodiae , Efbpus en anderen

meer. Zeker wanneer de eigen BeekenifTen in

d'oude Hiftonfche verbeeldingen wierden waar-

genomen, zouden de beleezen Kónftminnaars y
inzonderheit de liefhebbers van Medalien , en an-

• dere
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dere Outhéden hun welgevallen daar in vin-

den.

Deze voortelling en leiding heeft tot haaren

grontfteun en voorbeelt het grootfte licht der

Konit Rafael Sanzio van Urbyn. Deze heeft in

het groote konftftuk in de Zegelkamer pp 't Vati-

kaan, verbeeldende de School van Athenen, de

beeltenirTen der voornaamfte waereltwyzen ken-

helyk daar in te pas gebragt, als Ariftoteles, Pla-

to, Diogenes enz. Sn in zynen verbeelden Par-

hasheuvel, de BeelteniflenderberuchfteDichtereri

tot op zyn tyt toe , 't welk zyn konftwerk geen.

geringen luifter heeft bygezet.

Hoor wat van Mander 't zyner roem daar van

ieit, in zyn levensbefchryving op pag. fi. Alle

4e heeltenijfen der oudtytze beruchte Dichters , uit

marmere pronkbedden en gedenkpenningen opgegadert,

beeft hy in dit werk afgemaalt , en de ïevendigen

laar in naarst leven afgefchildert ;Virgilius , Ow-
Hus 9

EnniuS) Tibullus^ Catullus^ Tropertius en

Homeer , die blind met verheven hooft zyn vaarzen

'Jngt, en aan zjyne voeten .een, die toelm'flerende de

zelve opfchryft. Ook. ziet men de geleerde Saffo y

len fierlyken Dantes^ den ladïgen Petrarcha^ en

hn verliefden Bocatius , 'Tibaldeus^ en meer ande-

tf#, die by troepen op denzangberg onder de fcha-.

luwe der Laurieren neergezeten, of fchryven, of
•jngen^ of fpelen enz.* Ook word gezeit, dat hy

Ie wezens der Zanggodinnen , elk in 't byzonder ^ ge~

volgt heeft naar de marmere beeltenijfen-

Ratael is d'eerlte niet geweefr. van deze uitvin-

ling : voorbeelden van Kondenaren in vroeger

;yd hebben hem tot dit loflyk doen gefpoort.

Wilt gy 'er de proef af zien ten bewys van het

gezegde, die federt den ondergang vanTroje, en

M z Kar-
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Karthagóos bloeityd af in geheugen bewaait i$

;

zoo volg met my den Rymtrant van den grooten

Vondel, daar by in zyric vertaling van Virgylop

pag. ifo. den inhoud der befchilderde wanden van

Didoos tempel befchryft : en hoe Eneas (terwyl

hy de Koningin daar wacht) zyn eigen beeltenis

en die van andere Griekfe helden by hunne be-

dryven bcfchouwende, de zelve aan hunne we-

zens, fchoon met bloed en ftof bemorft , kent*

en hierdoor des te meer met deernis over hun on-

geval bewogen, crndelyk in tranen uitborit.

Want middlcrwylhy hier de Koningin verbeide ,

In dezegróóte Kerk den rykdom cverfchat j

Verbaaft (laat om het heil der nieuwgeboude Stadt ,

De Kun/l des Kunflenaars waardeert met groot vet-'

langen ,

En z.o veel arrebeits , hier aan te koftgehangen >

Verneemt hy hetgevecht voor Trojé , na als voor

DenOorelogh, alree de wyde Weerelt , door

Gedondert.Hy verneemt bier AtreusZoon naarU levenJ
Vorft Priam, enAchil, op beitezamen even

Gebeeten, engeftoort. Hy bleef'met aandachtftacn ,

En weende , en[prak : Achaèt , wat oort is niet belaên9
-

Wat Lant terWeerelt waeght nu niet van onze elen-

del

Zie Priam daar. Hier wordt de dapperheit in 7 ende

Met eere en prys gekroont. Hier word ons Ieet be-

klaeght ,

En niemant vint men^diegeen' rouw hier over draeghf.

Laet vaeren alle uw vrees : deez
y

kennis zal ten Iefte ,

{Want elk ons onheyl weet , ) noch dienen ons ten beftf.

Zo [preekt hy , en verzaet zyn droefhert met de lucht

Vanydïle Schilderde , en looft 'er z.ucbt op zucht ,

Waar op de traenmlangs zyn kflekenmdervallen:

Want
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1

JVant hy 'vernam dejeught , aan dees zy van de wallen,

Hoe zy den Griecken , die in 7 Velt voor 1'rojeflaen

,

Komt vallen op den hals , enjaechtze op V Leger aen :

Van d'aniïre zyde hoe Achilles , met depluimen

Op zynen helm, den Fryx te wagen '/ velt leert ruimen.

Niet ivyt van hier verneemt hy ,fchretende en bedrukt

,

Vorft Refus witte tent , die door denjlaep verrukt

,

IVort overrompelt , engeplondert , en verflagen,

Van Diomedes , Zoon van 'Tydeus, die den wagen
En beetepaerden naer het heir dryft , dat het kraekt.

En lager :

Eneas zuchtte uit al

Zyn hart , zo dra hy quam den Oorloghsroofte aan-

fchouwen

,

Den Wagen , en het Lyk van zynen halsgetrouwen

,

Mn Priam , die , bedrukt en weerloos , voor de Stadt
,

Den trotfen Vyant metgevouwen handen badt.

Hy vondt zich zelven ook , byalde Griekfche Heeren

,

En onder V oorlogsvolk , dat Troje kwam verweeren

Vit Ooften , en vernam hier Memnon , den Moorjaan,
Met zyneftanderden.

Wy door dezeze loffelyke voorbeelden gefpoort,

hebben tot dienft der Konftoeffenaars, ditneven-

itaande Printtafereel , gevult met Kopftukken van
oude Filofofen, en MuntbeeltenifTen van Wae-
reltvorften (behandelt op de * beftebekende wy-
ze) ingevoegt.

M 3 Bo-

* Befte bekende.] Nu nog zyn de gedrukte Medaljes, die
uien in de Boeken ziet, niet naar hun rechten aard na de
Konft verheelt. Meeft zietmen de zelve maar in eenen an-
kelden omtrek, als afgefchetit

, gelyk by J. Oudaaa
ca
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Boven aan, op de linker zyde, vertoont zig dq

muntbeekenis van Antiochus Epipha-'
nes, den drukker der Machabeen.

Tegens over de zelve , die van Filippus
van Macedonië n met een Laurierkrans

om 't hooft. Deze werd gemunt ter gedachtenis

dat zyn Renkoers den loopprys behaalt had}

waarom de zelve ook op het ruggeftuk verbeelt

itaat, en zyn borllbeelt met Laurier gehult,

pronkt, dewyl men de verwinnaars gewoon was

dus te bekranfen. Waar onder aan een fnoer dej

muntbeekenis van A l e x a n d e r den Grooterv

hangt.

Tegens over de zelve hangt het penningbeeld

yan D e m o c r i e t , op den gront van de nis het

marmere kopftuk vanHERACLiET boven het

zelve, in het midden van de Nis het gemunte beelt

> • ?M van

en meer anderen, zomwyl ook met fchaduw WPgevnJd

dog zoo dat hét meer naar eenprintverbeelding, als Medai-

ieverbeeldinegelykt;om dat men 'er zelf deurzichtfcn op ver-

heelt ziet, tegens den aart der Medaljen ,
die bywyzevan

opkoming niet by infehieting hun beftempeling doen zien

Die KeizeVlyke Muntftukken welke men in t Muntkabinet

van den Heer Schynvoet ziet.hebben veel gelykenis naar die

welk wv vertoonen : en de Franfen hebben t thans ook;

vee nader aan de rechte verbeelding gebragt als voor

heen! maVr niemant die de zeive verbeet heeft (,k me

voordacht ook niet; als zy moeten verbeelt worden
:
maar

waar in de rechte verbeelding beftaat, 'en wat \vyze van

behandeling daar omtrent moet gebruikt werden blyit on-

•eicfc tot my de gelegentheit voorkomt van het beftiet

fan een gro^werk, wanneer ik klaar zal konnen beto,

Ten, dafniemant op het geene tot de rechte verbeelding*

der Medaljes behoort waargenomen te werden, ooit ge-

dacht heeft.

Een Vogelaar (r.eit Gratiaan) werft geen meer zaad, i$

noodïg is om zynen Vogel te vangen.
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-van Socrates, en op den benedegront voor de

Nis het marmere Borflbeelt van Diogenes , zoo

als het onder andere outheden te Rome in 't Va-
tikaan gezien wort. Wy hebben een baflcnden

Hont (het finnebeelt van zyn bytenden aart; waar-

om hy ook metdenbynaamvanCy/z/^Hontfchen
bekent is) daar nevens aan verbeelt, en eindelyk

doen zig de gemunte Beelteniflen van Cleopa-
tra en M. Antonius onder aan zien.

Menigerhande opmerkelyke gevallen leveren ons

de fchryvers van Philippus, en Alexanders levens-

bedryven , die een Konftfchilder ftoffe geven tot

verbeeldingen : 't zy dat hy den Waereltvorft voor

de tent van Darius doet verfchynen , of daar hy
Diogenes aandoet in zyn ton op de markt van
Athenen. Om dit laatfte, dat dikwerf verbeelt

wort, hebben wy ook het Borflbeelt van dien

Filofoof in dit tafereel ingelafr,.

Lufl het een Konftfchilder , de laakbare ontmoe-
ting die Socrates van zyn booze Xantippe met *

lydzaamheit verdroeg,tc verbeelden, men doe hem
buiten gemoetsdrift, terwyl hy van boven uit het

venfter met water begoten wort, naar om hoog
zien, en bediene zig van de eygen wezenstrek-

ken, waar door hy onder depenningkundigen be-
kent is.

Of lufi hem treurftof, en wilhybyvoorbeeltde
M 4. mar-

* Lydzaamheit] welke daar in beftont dat hy zonder ee-

nige drift, of weüer fchelden, alleen tegens haar zeyde : H;

had wel gedacht dat na een ftormbuy van fcheldwoorden een

fiortregen volgen zou. En als iemant hier over verwondert
zynde tot hem zeyde , hoe hem mogelyk was zulks te ver-

dragen ? dien gaf hy tot antwoort : kont gy ook het gekakel

yan de Hoenders wel beletten die over de werf loopm *
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martelizatie van de Machabeefche Vrouwe met have

H" zeven Zoonen verbeelden , hy doe dien wreedaard
dit bloedig treurfpel aanichouwen , en bediene zig

van de eygen wezenstrekken op de medalje uit-

gedrukt.

Of wil een Konftoeffenaar zeedelyke voqr-
werpen tot zyn doel nemen, en voor leen-

meeiier der rcede fpelen : hy verbeelde de €" Rede
in gedaante van een Vrouw in Amazoons gewaad,
en doe haar dejeucht , door den fpiegel der voor-
zichtigheit de waereltfe dingen met opmerken be-

fchouwen , om de waarde daar van recht te lee-

ren kennen, en toe te paften '; En de Borft-

beelden van Democriet en Heracliet in een Nis , of
anderzins, in den agtergront daar by geplaatft;

verftrekken tot voorbeelden der twee uiterfte harts-

tochten , tuflchen welke de Rede den middelweg
den beften keurt : of zy dienen tot voorbeelden

om te lëerenj dat de aart der waereltfchezaken,in

opzicht van de toeeygening, van het begryp a£-

hari-

f z Machabeen Cap. 7»

ï Rede] Deze hebben wy vertoont in ons Toneel van
'Zinnebeelden &c. met een Wapenrok , en Krygsmantel , in de

eene hand een fpies, in de ander een fchilt met het hoofd
van Meduza, en een Heimet gepluimt met een vuurvlanï,

óp 't hooft. Wy vonden reden om het vuur, een zinne-

beek van zuivering en beproeving,aan de zelve toe te paf-

fen; 'aangezien de Rede, geen ware Rede is, ten zy de zel-

ve van vooroordeelen en dwalingen gezuivert is. Borftpan-

fier en fpeer, zinteekenen V2n dapperheit en macht, zyn

haar toe gevoegt; om dat zy niet alleen de hartstochten

van anderen , maar ook van zich zelve weet te bedwingen,

't Hooft van Meduza op den ftalen fchilt beduit, dat, ge-

lyk door de vertooning van het zelve de vyandeh van Per»

feus verfteenden', zoo ook al wat tegen de Rede aan-

druift, verftommen, of na een weynig tegenftant, velt*

vluchtig deu kamp moet|gewonnen geven.
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hangen, of dat de zaken naar de geftekheit des ge-

moets verfchillige uitwerkingen veroorzaken.

Wel is waar dat zulk een wyze van befpiege-

linge , meer een opgefpannen vernuft vereifcht dan

andere verbeel4ingen : maar dit iflèr ook met een

van , dat de kunfténaars met zulks te vertooncn ook
meerder lof als anderen verdienen -, om dat men van

zulken (als Cebes de Thebaner in een ander op-

zicht zeide) zeggen kan : Zulke Zedemeefters ley-

den de Menfchen , even als men de OJfan doet , met

den muil by 't water.

De dubbele penningbeeltenifTen van M. Anto-
,nius en Kleopatra konncneen Konftfchilder die-

inen, wanneer hy haar zittende onder een prag-

'tig, met zyde en goud doorftikt fcheepspavil-

joen, geankert aan de kuit van Cilicie, daar An-
itonius haar in den avondftont verwellekomt, wil

verbeelden: of daar zy aan de tafel, die koft-

j'Jbare paarel (ten ftaal van brootdronken verkwist

\
ting) indrinkt ter eere van haren geliefden Anto-

I

nius.

Menigte van BeelteniiTen zouden wy uit me-
daljes en oude marmeregedenkftukkenkonnenver-
toonen, indien dit onze toeleg was : maar wy
jhcbben alleen het fpoor aangewezen waar door elk

Konftenaar 't geen hem dienftig is (indien onze
ïeydinge hem behaagt) kan opfpeuren. En waar-
om de Beeltenis van M. Antonius hier, en Alexander
Lyiimachus en andere meer, gehult met Rams-
hoornen op hun geltmunt vertoont worden , daar

van zullen wy reden geven in ons vertoog over (Je

Feeftviering van Bacchus.

Dit zy genoeg gezeit, en willen wy onze Re-
denvoering (luiten met den Heere D. v. Hoog-
ïtraten , die in zyn Berecht voor de Aanmerkingen

M 5 'over
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over de gejïachten der zelfftandige Naamwoorden zig i

aldus laat hooren : Dringers en Dommekrachten fty

f

op hun [tuk /taande weet ik dat hun voorhooft zul

Jen kreuken , noch zig op laten dringen iet daar zj t

niet aan gebonden willen zyn enz. 2der kan by zyn

meening blyven, die van gedachtenis, datwyknor-
ven in biezen zoeken, en eene angftvalligc naaiige?

zetheit willen invoeren
P

die van geener waarde te

houden zy.

De lezer moet niet kwalyk nemen dat ik al

weer zoo breed in deze buitenweiding heb uitge-r

(pat , zonder verlof, en regens myne belofte. Ilc

bind my (de zaak zulks vereiiTende) , daar zoo vat]:

niet aan als de Schotze Monnik Paternus , die zig

in het Kloofter tot Paderborn liet verbranden > om
dat hy geen verlof van den Prioor gekregen had,

om daar te mogen uitgaan.

MATHIAS WITHOOS, van wienwy
nu gaan fpreken, is geboren t'Amesfoort in 't Jaar

1617. de uitwerkzelen van zync geneigtheit gaven

al vroeg blyken dat hy tot een Schilder geboren

was. Jakob van Kampen, Boumeefter van het

Stadthuis van Amfterdam, die vrindfchap en om-
megang met zyn Vader hield ,

ging hem
dikwils bezoeken , wanneer hy op zyn

woning op Ranbroek by Amesfoort was, en by
die gelegentheit de uitwerkzelen van zyn

vernuft zag. Hy bood zyn dienll uit geneigtheit

tot de Konft denJongeling aan , onderwees hem in

de gronden der Konlt , en bracht hem in den tyd

van zes Jaren zoo veer door zyn onderricht, dathy

op eygen wieken konde dryven. Zommigejonge
knapen die de reysluft in 't hooft kreegen, waar

van Otto Marceus een was , fpoorden ook ande-

ren, ook onzen Mathias en Hendrik Grauw
zya
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n medeleerling by van Kampen aan , om een reys

,uar Romen te doen. Het ftuk ging aan onder hun

Beffen, waarvan 'er een op de reysflierf, zommi-

je in Italien bleven , en Otto en M a t h i a s we-

ierkwamen,na dat'zy daar twee Jaren waren ge-

ween-, in 't Jaar i6fo.

Mathias Withoos,wiens wyze van fchüderen

by die, welke een gelyke verkiezing omtrent de

voorwerpen der Konit. hadden, merkelyk in zui-

verheit van penceel dooritak, raakte hier door in

de gunft van den Kardinaal de Medicis , voor wien

hy wel 't meeft, zoolang hy teRome was, fchilr

derde. Doch niet tegenftaande hy het 'er wonder

'wel hadde, dreef hem de zucht toe zyn Vaderlant

,weder te rug, zoo dat hy tot zyn verblyfplaats

Amesfoort verkoos in fhe van die waereltftadt,

waar hy bleef tot den Jare 10*72, wanneer hy

i-piet 'er woon (om de Francen die toenmaals in

Uitrecht en daar omftreeks indrongen, en hunnen

moetwil t'ontgaan) vertrok naar Hoorn in Noort-

hollant : te meer noch om dat hy vier dochters

hadde, en geen gevaar daar omtrent wilde afwas-

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 befchreyt, als zy bedacht met wat

een teedere liefde hy zyne kinderen plach 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 kondej het geen ook

Jan Pieterzen Zomer,Makelaar in de Konft totAm-

flerdam, die hem tot het laatft van zyn leven ge-

kenc



1 8$ Schoubitrgh der

kent heeftmy, heeft verhaak, dat hem ce •.

door de Jight zoo krom ais Arentskiauwen aaa^flj

handen Honden. Hy bedong in de fleur van zyn

leven drie, vier, vyf, en ook wel zes hoodert pulden

voor een groot lt.uk , maar het was 'er ook nageX
fchildert. Ik heb 'er gezien by de erven var, een

Heer de Moor Borgermeefter van Hoorn,
in op het aller uiivoeriglte (tonden afgebeelt Dif- i

telen, Lakebladen, endier ~:ort van krui-

den, tuiTchen beyde gevuir met lies, graanh.:.-

men , korebioemen
,

papavers ,• den gront geüem \
met veil, paddeitoelen , breweegbladen, en

fmal kruid : hier een Kikvors , daar een bont-g
kleurige Hagedis, ginder een Slang die onder dfl
fchaduw van 't loof fchuilt, of ook weleen Muis, .

die aan 't een of ander kruid zit te knagen , zoJ
uitvoerig dat men de haartjes zoude hebben kon- L

nen tellen j vorder, de kruiden doorzaait, met al-

lerhande lbort van Rupzen , Slakken, Flintertjes,

of ook wel een Spin in haar web j to: Mieren in
J

't kluis , alles even natuurlyk en met grooten vlyt en

gedult uitgewerkt.

Hy heeft drie Zonen gehad, welke mee ce

Konil hanteerden , en vier Dochters , waar van

Alida de tweede ook Bloemen , Fruit , en

diertjes in oly en waterverf ichilderde, en noch ia

leven is.

JoHANNEsde oudfte had een langen tyd te

Rome geweeft , ichilderde lantfchappen in water-

verf en bracht een voorraat van fchetzen , en tee-

keningen met zig uit Italien, van de vermakelyk-

{[e gezigten, zoo Lantfchappen als Lufthoven,

met voornemen van in Hoiiant zyn leven te flytenj

maar zeker voorval lokte hem aan 't Hof van den

Vorit van Saxen Lauwenborg, daar hy ook ge-

ftorven is, in 't Jaar ióSf. Pie-
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Piet er de tweede Zoon, is tot Amfterdarn

'eftorven in den Jare 1693. hy fchilderde Bloe-

nen, en alle foor: van kleyne Diertjes, met wa-
erverf, gelyk zvn Vader in zyn tyd ook wel ge-

laan heeft , die ieder byzonder op een blad , tot

'en Boek vergaderd werden, welke nog in han-

Jen van de beminnaars van Papierkonit bewaart

porden en geacht zvn.

F r a n s de jongite , fchilderde mede Bloempjes
m Diertjes met waterverf, maar niet zoo goet als*

ieter, en voer naar Indien , daar het hem egter

grooten dienit deed : want hy raakte daar door in

gunft van zyn Edelheit den Generaal Kamphui-
zen, die hem van 't werken onttloeg, zyn gagie

verhoogde, en hem voor zich liet teekenen. We-
derom t'huis gekomen is hy geltorven tot Hoorn
in 't Jaar i70f. 1 Jaren na zyn Vaders dood :

want die is, na dat hy fes agtcr een volgende Jaren

<net groote pyn geplaagt rs gewcrrden , geftorven

in den Tare i-?o j , oud ~6 jaren.

HENDRIK GR A AUW is geboren tot

Hoorn van brave ouders j dog het Jaar van zyne ge-

boorte heb ik niet konnen opipeurenj maar na-

dien hv is geweeïl een lcerhng van Jakob van

'Kampen 't zamen met Mathias Withoos, die ook

lyn revsgenoot was, vond ik reden om hem ne-

vens den zelven op 't Jaar 1627 ten tooneel te

Voeren.

Zvn eerfte onderwyzer in deKonft is geweefc

Piet-'Franze Grebber van Haarlem. Daar na raak-

te hv bv Jak. van Kampen, Boumeeiter van 't

R aathuïs te Amfterdam , daar hy ruim acht jaren

bv geweéit is , doende in dien tyd niet anders als

teekenen en allerhande voorwerpen ordineeren, tot

dat Prins Maunts, toen uic Weft-Indien geko-

men
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men laft gaf aan gemelden van Kampen , om vier

groote vakken in de Coepel van de vermaarde

Zaal van 't Princen Huis in 't Bofch te befchil-

fleren, daar hy neffens zyn ouden Meefter Greb-t
ber en noch twee anderen aangeftelt werd.

In den jare 1648 kreeg hy zucht om Rome te \

zien , daar hy niet lang op draalde , want hy vont,

gelegentheit te water op Livorne* Te Rome*
gekomen heeft hy byzonder yverig en naarftig

zig geoeffent, eerft in 't teekenen naar de beroem-

de marmere Statuen, naderhant in 't fchilderenf

naar de belle voorwerpen , en maakte daar in zul-

ken opgang, dat NicolaasPouzy, 'er van zyn wer-
ken ziende hem de hand op 't hooft geleid heeft,i

zeggende in 't Italiaans : Dat hy nooit geen Hol-
lander had ontmoet, waar van hy groter verwag-

ting had.

Drie agter een volgende jaren had hy te Rome
geweeft,wanneer hy alle zyne brave Tekeningen

en Modellen oppakte en weder naar Hollant troky

daar hy zig by wylet'Amfterdam, bywylet'Uit-

recht onthielt , totdat 1672 de Franfen in Neder-

lant gekomen , hy bevreeft , alzoo hy kleinhartig-

was, zig tot Hoorn begaf.

Meer gemelde Bronkhorft heeft my verhaalt,"

dat hy hem eenige tekeningen 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 bekwaamheit in 't ordineren

,

kundigheit in het naakt , de rykheit 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 waerelt j want hy was"

byzonder bloo en ftil. Ten zy hy by lietheb-

bers*

1
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crs van de Konft was , en gelegenheit vont om
ver het fchoone , de ziel van de Konft , te fpre-

en.

Hy is tot Alkmaar geftorven, ongetrout, na

at hy acht of tien jaren daar gewoont , en
'einig gefchildert had.

In dit zelve Jaar 1617 werd tot Haarlem gebo-

m .... ROESTRATEN. Deze heeft de

vonft geleert by Frans Hals, wiens Dochter hy
ok naarmaals getrout heeft : de zelve welke den"

otzigen Adriaan Brouwer , wanneer Zy nochjong

'as , befcheet , en die van Brouwer weer befche-

tn werd. Mie. Carreé die in den jare 1695 "*

,ngelant woonde , en gemeenzamen omgang met
un hield, heeft my gezegt, dat hy 't dus uit

un beider mond, dikwils om de .klucht, heeft

ooien verhalen. Dat de Vrouw van F. Hals, iets

iders te doen hebbende , aan Brouwer , die toen

log jong was , en by F. Hals de konft leerde,be-

fte het kint te torfchen op dat het onderwyl-

iet kryten zoude. Brouwer fprong daar mee om
|do hy beft kon , en droeg het dan op zyn arm»
in op zyn fchouders om het zelve te (lillen, en-

.hokte het zoo lang dat het hem eindelyk van
oven tot onderen bevuilde. Brouwer dus beftelt

,

y het kind op den vloer, flreek zyn broek af, ea
staalde het zelve met gelyke munt. De Vrouw
aar op inkomende ziende dit klugtig bedryf aan,

raagde wat hy dee ? die hy tot Antwoort gaf:

Vy befchyten malkander.

Roestraten was een braaf fchilder van pour-
•etten en ftillevens, inzonderheit Zilverwerk,
chotels , Vazen Schalen enz. die hy zoo natuurlyk
oor 't Penceel wift na te bootzen, dat het na-
aurlyk Zilver fcheen- te wezen. Aan het laatfte

hielt
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hielt hy zig meeft -, aangezien P. Lely,die riietwl
Pourtretten konde fchilderen en zyn fortuin daar

mee zocht te maken , hem het fchilderen van de

zelve, om dat zy elkander niet in de weeg lopen i

zouden, afried , onder belofte van hem anderwyjf n

dienft.te doen, gelyk ook gefchiedde: want hy
dikwils maakte dat hy veertig of vyftig pont iter-

lings voor een fluk kreeg.

Hy had zig in den brant van Londen aan zyiï

heup bezeert, waar door hy naderhand krepel

g^g-
Na het overlyden van zyn eerfte Vrouw, trou*

de hty een jonger > maar het was der moeite nie

waart, dat om zoo weinig koren als hy te malei

had, hy een nieuwe Molen oprechtte :want hy ftierf

in 't jaar i6^S.

De Boomen, en Bloemen zyn het fieraad #va

't aartryk. De milde Natuur brengt die op dei

rbgten tyd voort. De oefFening van een yverig

en naarftig Bouman zet hun fchoonheit en luiftef

by. Dus is 't ook met den Menich $ de konfeen

en wetenfehappen zyn de verfierzelen vanden zeW
ven. De natuur fchept des Menfchen vernuft, en'

geneigtheit. De oefFening brengt het verftantin"

zyn volkomenheit. Dit bevefrigc Horatius daar

hy zeit

:

Natuur mach y

s Menfchen geeft verwekken

;

Maar V ovrige de Kond voltrekken. I;;;;

~bt

En dit tegenwoordige voorwerp zal 'er de proef [
op ayn,

Wenh
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: HENDRIKVERSCHUURINGge-
boren tot Gorkom in 't Jaar i6yz. was de Zoon
•van een Hopman in dienft van den Staat. Deze,
welke een teedere geneigtheit voor zyn Kind had,

[te meer alzoo het zelve in zyri vroege lentejeugt

Izwakker en tcederder dan wel anderen was , had veel

ï bekommertheit daar over , niet wetende wat daar me-
lde te zullen aanvangen, of waar heen te leiden j

Iwyl de jongen voor den Wapenhandel niet gebo -

jren fcheen te zyn. Maar 't leed niet lang of het

middel van zync koftwinning ontdekte zig in de
[geneigtheit, welke ftrekte tot de teekenkon ft. De
[Vader dit bemerkende bedelde hemftraks^ terou-

[derdom van acht jaren gekomen, by benen Dirk
fGovertfz. Portretschilder, om in de beginfelen der

jteekenkonft onderwezen te worden, by welken by
bleef tot zyn dertiende Jaar, wanneer .hy befteet

j.wierd by den beruchten Jan Bot tot Uitrecht, waar
by hy noch zes agtereenvolgende Jaren bleef, naar-

itig en vlytig zig oeffenende in teekenen en fchil-

[deren. Toen bekroop hem de reysluft, zoo dat

hy naar Rome ging -, daar hy om zyn Konft voort te

[zetten, zig ftadig bezig hield met teekenen naarde
konftige marmere beelden j en het naakt op de
vermaarde Roomfche teekenfchool. Maar om dat

tyn geeft hem meer en meer leyde tot hetfchilde-

Jen van Paarden, Jachten, RooVeryen, Veltila-

J*en enz. als ook tot het teekenen van oude
ruinen, en geiloopte gebouwen , en Eerteekenen,

vertrok hy gins en elders, om allerhande voorwer-
pen op te zoeken waar toe zyne genegenheit -hem
trok. Ook teekende hy het opmerkelykfte in de
voomaamfte 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 Bou-
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Boukundig werd, 't geen hy uit verfcheiden fti
3en naderhant in zyne penceclwcrken heeft doen
blyken. Te Venetien was zyn penceelkonft inzon-
derheitgewilt, en hy door de zelve, en door
zyn hups gedrag by alle grooten bemint. Na dat
hy dus den tyd van tien jaren in Italien had door-
gebracht ,- fchryft du PiU\ (maar zyn Zoon de Heer
Willem Verfchuuring meld in een brief aan my ge-
fchreven van vyfjaren) keerde hy te rug na zyn
Vaderlant ; doch volbracht toen zyn voornemen
niet

} want nemende zyn reis door Zwitzerlant op
Vrankryk ontmoette hy tot Parys den Zoon van
den Heer Borgcrmeeiier Maarzeveen , die een
fpeelreis naar Italien ging doen. Deze lokte hem
(zonder veel moeite) van zyn voornemen af,- om
hem te verzelfchappen in Italien

, gelyk hy deed.
Hy bleefdaar driejaren,en kwam eindlyk in den Jare
i66z in zyn geboorteftadt Gorkom gezont, en
vol fchildervuur (om aan alle Konftminncnden te
doen zien wat hy gevorderd was) met voornemen
van daar zyn ruit te nemen.
Hy zette zig zonder lang dralen tot het oeffènei»

vanzynKonft, daar hy ftraks beminnaars toe vont,1

dat hem den luft meer en meer deed wakkeren, en
dus geen moeiten ontzien om de byzondere voor-'
werpen, daar zyn Konftzucht op doelde, natefpo-
ren. Dus begaf hy zich gins en herwaard in delc-
gerplaatfen en waar fchermuzelingen (inzonderheid
onder de Ruitery) voorvielen y waar hy dan een
affchetzing maakte in een Boekje dat hy tot dien-

einde altyd by zig had. Inzondèrheit vont hydaar
toe gelegenheit aan de hant in de jaren 1671
en 72, achtgevende op de wyze van Camper

m

%
orde in vechten, aftrekken, vluchten, en uil
plonderingcn- der dooden en gekwetften na den-

Vel
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JVeltflag , vorders den ganfchen toeflel en omflag

die tot een leger behoort. . Van welke gefchetfte

voorwerpen hy zig naderhand bediende, en ge-

bruikte voorts het leven tot de voornaam (Ie beel-

den en paarden : als my gebleken is aan een groot

Ituk woelig vol werk en konftig gefchikt, ver-

beeldende een ftroopery van Vee, en Menfchen.

't verfchiet vertoont een Zeeftrant, en Schepen
aan den wal, waar heen een ganfche dreef van

flachtvee , en geplonderde goederen vervoert word

.

Op den voorgront word een Heerfchop geweldi-

gerhand van de roovers gegrepen, d ie fchoorvoe-

tende tegens de vervoering ,; om verloffing uitziet,

terwyl zyn Vrou aan het hoofd dier bende , ruftig te

paard gezeeten , veelerhande Zilverwerk , met ge-

bogen knien daar voor aanbied. .. Dit alles is zoo
natuurlyk gefchildert , en fix geteekent , dat het

wel onder de braafrte Konft van onze Nederlant-

fche Meefters gctelt mag worden. Thans is de

Heer Gysb. van Aalft te Dordrecht daar bezitter

van.->. ,,..,.-..... *.....-.-

'a Door zyn geboorte, verftant, en pryflelyk ge-

dragbaar door hy by elk bemint was , werd hem
het JVIagiftraatfchap van zyne geboorteftadt opge-

dragen, 't welk hy met veel roem bekleed, heeft,

doch hy liet egter niet naidagelyks de Könft te oeffe-

nen, die hem goed voordeel by bracht, zoo dat

hy lullig en gelukkig leefde.

'

s
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 2.6 van Gras-

maand 1690. in den ouderdom van 63 Jaren.
. . . ..

£*\G. Wefthovius,Recl:or der Latynfché Scho-

.

3ST * h
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lenteGorïcom,zond my dit volgende byfchrifttfp

des zelfs afbeeltfcl (geplaatftj in de PlaatH i.) door

hem zelf berymt in een Brief.

Verschürings^//5»m word'in dit beeld'verbeeld^
De paerel aan de Kroon van Gorinchems banieren ,

Rechtfchapen kroofl als van Parrhafius geteelt^

Dat op zyn
1

trekken trekt met onnavolgbare zwieren*

Wil iemant klaarder licht dan uit dit beeld^ en

vaars ?

Zoek hem inloffpraakby het puik der Konftenaars.

Deszelfs ZoonU TLHEM VERSCHURING
heeft zig ook eenige agtereenvolgende Jaren in de

Schilderkonft geoeffent : eeift in zyn jcugt by
zyn Vader, naderhant by Johannes Verkolje te

Delf. Zyn geneigtheit viel op het fchilderen van

Gezelfehapjes , Beekjes, en ook wel Pourtretten.

'T geen hy door 't penceel gemaakt heeft doet ons.

Idaarlyk zien, en befluiten, dat, indien hyinden
yver voortgevaren had met de KonftoefTening,

hy tot de hoogte van den konftberg 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 voordeeligc

bezigheden die hy aan de hand heeft.

Hy is tot Gorinchem van elk bemint, en ged-

acht ,
gelyk zyn Vader , welke ook in zyn tyd al-

daar Regerend Borgermeefter was , gelyk ook voor

hem de vermaarde Konftfchilder , zyn tyt - en

Stadtgenoot JAKOBvanderULFT mede
tot de waardigheit van het Borgermeefterampt is

verheven geweeft. By wien gemelde vander
ülft de Konft geleert heeft weet ik niet : maar

dat hy zig door zyn Konft een naam gemaakt heeft,

en
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en zyn pcnceelwerk noch in de braaffte Kabinet-

ten plaats ingeruimr wort, is by elk bekent.

Hy fchilderde meeft Roomfche of Italiaanfche

jgezigten» markten of pleinen, endaar op in 't ver-

fchiet Kolommen, Gedenknaalden, Triomfbo-
e gen , Pronkbedden , of eenige oudtydfe zecgeteeke-

I nen , en dat wel zoo (fchoon hy nimmer te Rome

f

geweeft heeft) dat de genen die Italien bercift had-

den, de zelve met den eerften opflag van hun oog

i: kenden. En niemant moet dit wonder dunken

,

\
aangezien de meefte overblyffelen van oud Ro-
be in print, of door affchetzingen bekent, licht

} te bekomen zyn : maar dit is te verwonderen , dat

:men ziet, hoe natuurlyk en konftig hy debouval-

ligheid , reeten of fcheuren , en de bedropenheit

[
in de zelve heeft waargenomen 5 en nog meer als

\ men ziet hoe geeftig hy doorgaans zyne werken met
menigte van klcyne beekjes, en die vaft geteekent,en

|
konftig by een gefchikt, fraay koppelen: ja ook

\ zomwyle gebeurde Heidenfchc Hiftorien vertoonen,

I heeft weten óp te lieren. Een Konftftukje alleen

j 't geen op 't Amfterdamfe Raathuis hangt ende het

[ zelve verbeeld, nevens den Dam, en daar op

[
toont het dagelyks gewoel van allerhande foort

I van Menfchen in hunne eygen enkennelykedragt,

is a%en genoeg om eeuwen aan hem en zyn eedle

< penceelkonft te gedenken.Daar benefFens was hy wel
de voornaamfte Glasfchilder van die Eeuw:zo dat ve-

[ Ie Kerkglazen omftreeks Gornichem,en in Gelder-

[
Jant,pronken met zyn penceelkonft:. Hy wendde

ï veel yver, en moeite aan, om de kracht, fchoon-

|
heit , en doorfchynentheit der Glaskoleuren uit te

[
vinden, gelyk Dirk en Wouter Crabet (die de

[
glazen in de Kerk tot Gouda befchilderden) gehad

'i hebben. Dog te vergeefs > want die Konlt is al

N j te
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te lang met de Meefters begraven geweeft , om J

'er op 't onzeker naar te delven. Ook zyn de toe-

gangen tot de Elizeefche Velden thans niet bekent:

Anders mocht m'er de fchimmcn der overledenen

naar vragen , gelvk zulks outyts van den Room-'
fchen Puikdichter Nazo is verdicht.

Wy hebben nn te fpreken van JAN TEU-
NISZ. BLANKHOF geboren tot Alkmaar (daar

zyn Moeder Stads Vroedvrouw was) in 't jaar 1628
op * Koppeltjes Maandag. '

'

Zyn eeriie onderwyzer in de Konft was Arent
Teerling, gebynaamt Sinceer. Dezen vinden wy
1632, op de naamlyft van de Alkmaarfche Kon-
ftenaars als Meeller geboekt ; dog ik gis dat hy
in dien tyd een van de geringde der Broederen zal

hebben geweeiï , aangezien hy zig tot den klad-

pot begaf : om dat de de Fortuin miiTcbien zyn
PenceeloefFening niet gunftig was. Het zy daar

mee

* DeKopperdagwasvanouts een Bacchus en Ceres-dag,

waar in alle overdaad en geilheirgepleegt werd, en als of dan,

alles met Caracallageoorloft was; diezyn eigen Schoonmoe-
der misbruikte, daar die fnoode zeug nog op zeide; z,oo gy
tvilt , het is u geoorloft; om dat gy Keizer zyt. Die van 't

Papendom plegen op dien dag door Siam metkoper^Co-
corillen te loopen , op den Rommelpot te fpelen , e^aüe
overdaad te plegen, en werden dus voor yverige Papilten-

gehouden. Dog dit doen is door deKriften Overhdt van

tyd tot tyd bemoeit. Zie Abr. Magyrus, in zyn Hijiorie-

'van de Ahnanachs Heiligen, pag. 31. :
:

Onze Schilder , die wat van zyn geboortedag fchynt

aangeerfl: te hebben , was los , ongebonden van leven, woe-

lig , en tot veranderingen geneigt , waarom hy zig ook op-

de laatfte Vloot die tct ontzet naar Candia onder 'tbeftierv

van den Graaf van Waldek fcheepte, begaf. Dit was in

de Lente van 't jaar i£6o , toen het in Slachtmaant van 'V

zelve jaar, na een twintigjarige belegering door de Turken,

van de Veneiianen ingenomen vviert. Zie den Hollamfen Mer-

hiriiis op 't jaar 1669.
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mee zoo 't wil , hy was de Leermeefter van on-

zen Blankhof en van Johannes Bulot. Nader-

hant geraakte Blankhof byPieterScheyenburg,

en van daar om de Kon ft voort te oefTenen by
Cezar van Everdingen , en Gerrit de Jong, tc£

dat hy zig door reisluft geprikkelt naar Rome be-

[gaf , daar hy tweemaal (anderen zeggen driemaal)

op verfcheide tyden geweeft is.

in de Schilderbent werd zyn rechte naam ver-

andert in Jan Maat; wy zullen hem voortaan

Dok zoo noemen om dat hy dien zedert behouden
heeft j en hy daar beft by bekent is.

De cerfte voorwerpen van zyn Penceel waren
Lantfchappen , en inlantfche Strand- en Water-
gezichten , die hy vaardig vlak en kwik wilt te

ichilderen, 't welk vermoeden geeft dat zyne

Reizen hem aanleiding tot het Zeefchilderen heb-

ben gegeven. Zyn waardigft geachte ftukken

,

fcyn die, in welke hy Italiaanfche Stranden, en

Zeepoorten , met der zelver vremde vaartuigen

,

heeft afgebeelt.

Hy was los van leven , en los in 't fchilderen j

waarom zyn aart die woelig was zyn penceel tot

vaardig fchilderen gewende. En de Konftkenners

hebben opgemerkt, dat, wanneer hy wat meer ge-

dult nam , om zyn werk uitvoeriger en meer ge-

polyft te doen voorkomen, de zelve dan die gee-

ftige losheit , en pryflèlyke fixheit miften , hoe

wel ik weet , (dit niet tegenftaande) dat de net

Igepolyfte fchilderyen thans wel meeft gewile

[•worden. By den Konftfchilder Genit vander

Steur tot Alkmaar hangt een Strantgezicht

,

't geen. onder zyn befte werken magge-
'

telt worden , konftig en natuurjyk verbeelt De
' zwalpinge of oveibuitelinge der ebbende en aan-

N 4 vloe-



2,00 Schouburghder

vloejendc Zeegolven op den Oever is daar

levende in vertoont. En gelyk de zelve

door geftadig bewegen op en atgedreven wor-
dende geen ftant houden, kan het zelve toege-

paft op onzen fchilder ten zinnebeelt ftrekken,als

die t'elkens tot veranderingen geneigt , niet lang

itce op eene plaats hielt , waar door Johannes

Voorhout (met zyn Vrou van Jiier vertrokken ,'

uit vrees dat de Franfchen deze landen mochten
overftroomen) hem onverwacht in den jare 1674
te Hamburg ontmoette, 't geen hy my zelfheeft

verhaalt.
.
Over zulks is zyne leyensdraad vaneen,

langer bereik geweeft , als my was opgegeven

:

namentlyk dat hy tot Amfterdam zou geftorven

2*yn in 't jaar 1669. Zyn leerling Arnoüt Smit:
tot Amfterdam , volgde zynewyze van fchilderen na.

De bevinding heeft ons doen zien, dat men-
fchen, die een lagen geelt bezitten, 'er even aan

zyn , als die aan armen en beenen geboeit , geen
eenen Üap konnen voortgaan. De klcenmoedig-

heit 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 wie

'x geen hy beoogt , met roem verkregen wort.

Hier van is een voorbeelt in

BARENT GRAAT geboren tot Amfterdam
in 't jaar 162. 3 den 2,1 van Herfftmaant. Zyn
moeder koefterde hem met veel zorg en liefde op
tot zyn tien of elf jaren , waar naar 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 overdacht vaft 't een en ander middel

,

W^av door hy zig in tyd zoude konnen generen

,

nam,
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nam ook overleg met zyn Qom, die een fraay

Beeftefchilder was, in de wandeling genoemt
Meefter Hans. Deze ziende een grooten geeft,

en natuurlyke zucht tot de Konft in hem door-

keken , werd te rade , hem aanleiding daar toe te

geven, en nam hem in zyn huis. De yvertotdc

Konft groeide zodanig aan , inzonderheir toen hy
de handeling van de teekenpen begon magtig te

worden , dat hy de nachten zomwyl aan den dagh
fchakelde, en wanneer zyn Oom hem zulks be-

letten wilde, met hem het licht te onthouden,
wift hy 'er itraks een vond op. Hy ging na
d'Oude of Nieuwe Kerk tegens dat de avond-»

preekdienft verricht was (noodt zoekt lift) en wift

met behendigheit , de overgebleven enden der

kaarfen van de kandelaars te kapen , en zig daar
van in der ftilte by nacht te bedienen.

Dus eindelyk aan 't iëhilderen gekomen , liet

hy egter niet na yverig in het teekenen naar 't leven

voort te varen, ja was des Zomers gemeenlyk meu
zyne Portefoelie onder zyn arm al gereed tegens

dat de Poort open gedaan wierd , om in de Vel-
den Paarden , OfTen , Koeyen , Schapen , ofGeit-
jes naar 't leven ai te tekenen, 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 Meefter Hans, zich
weinig der huishoudinge bekreunden , en zich
meer aan 't onderzoek en, fpreken over gefchillen

den Godsdienft betreffende lietengelegen leggen

,

en zyn Oom niet anders dan op krukken konde
gaan, moeft Barent dikmaals voor keukenmeit
Spelen, 't; welk met zoo veel verlet verzelt, hem
weder (naar hy zes of zeven jaren by zyn Oom-
had gewoont) deed tot zyn moeder keeren, en

N f zynp
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zyne konftoeffening onverhindcrt' voortzetten.Ge?
lyk hy ook door yver zoo veer in 't beesjes fchil-

deren quam , dat zyne ftukken voor Penceelkonft

van Bamboots anders P. de Laar wierden aange-

zien; 't geen gebleken is aan een ftuk dat in open-

bare opveiling werd verkocht, voor een ftuk van

gemelden Bamboots , en de kooper bevond nader-

hand dat 'er B. Graat fecit onder gefchreven

ftont. Met dezen roem hield hy zig niet ver-

noegt , maar bevindende dat zyne fchouders ge-

wigtiger zaken konden torfchen, nam 'er proef

van. Dus plachten vernuftige Konftenaars (zeit *

F. Junius) hunne krachten vooröchtelyk foverwe-
gen , of zy namentlyk machtig genoeg waren , om uit

te voeren V geen zy ter hand namen , agtervolgens

den raad van Horatius, welke zeit : Laat ook uwe
fchouders van langer hand beproeven , wat z.e mag-
tig zyn te dragen of niet.

Hy ging dan over tot hetzwaarfte indeKonft,
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

grootheit) of aanmerkelyk van wegen hare nieu-

wigheit enz. En fchoon het in het begin moeylyk
valt, nochtans gaat het daar meeCzeitdeSchryver

der t'zamenfpraken over de welfprekentheit) als.

met de vlamme , die door genoegzame brand-

ftoffen gevoed , te heviger brant j De kracht, onzes

verflants groeit met de grootte der dingen, 'T welk
hy ook door zig dagelyks in waardige befpiege-

lingen te oerFenen ondervond.

Onderwyl beving hem de Reisluft, zoo dat hy
zyne Schilderyen, Papierkonfl, en aPc geen hem

op
* 3 B. p. 207.
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p de reis niet dienen konde, verkogt, en vaii

oor nam naar Rome te vertrekken. Maar dit

erd eerft door afrading zyner Vrinden en nader-

and door 't trouwen met Maria Boom,Weduwe
an Jan van Bellen , belet. Waar door hy te meer be-

ent werd onder brave luiden , 'en de handen vo\

7erk kreeg,' met het fchilderen, van pomtretteri

nzonderheit de vier Regenten van 't Oude Man-
en Huis m een (luk : ook de zes Overluiden

an 't Lcertouwers Gilt) Solder- en Schooriteen

ukken, en graauwen in Niilen en Poortalen*

)aar benevens was hy vrolyk van aart , potzig

h vermakelyk in gezelfchappen , ook fcherp ge-

oeg getant, om die hem aanvielen tebevechtenj

ntziende zig niet in alle gevallen de waarheid

e zeggen, veel min zyn konftkeurig oordeel te

jezwaiken om Foffegunft. te erlangen.

Vele voorname huizen pronken noch in Am-
lerdam met zyn gefchilderde Hiftorien , en Zin-

ïebeeldige befpiegelingen in Niflên , in Schoor-

iieenflukken en aan Zolderingen ; alsbydeHecren
Borgermeefter Velters, den Schepen Korn. Kal-
koen, Korn. Broek, Venkel, MeinderdDomp,
n 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 Koninklyke Academie , niet alleen

itoor zig zelven, maar ook voor anderen die zig

geneigt vonden door dien weg tot de kundigheit

van 't naakt te komen. De eerfte en voornaamfle
der Amfterdamfche Konflfchilders 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 fpoor te volgen, waar door het ge-

zel-
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zelfchap tot een twintigtal aangroeide.

Hy had een lichtvaardige en vatte wys van tee* 1

kenen , zoo met rood en zwart kryt als met het-

Penceel , en wift de zelve zonder veel moeyten

,

en v roeten, welftandig te maken en een natuurf

lyken zweem daar aan te geven.

Weinig leerlingen heeft hy tot de Konft opge-.
jj

kweekt , aangezien de bevinding hem had ge-.

]eert, wat al zweet en moeiten het koft deLau- i

lieren, die op den top vanden Kon Itberg groeven ij

te bekomen : en ried dieshalven den Ouders of Ij

Opzichters van Kinderen, die zy tot de Kond
f

wilden optrekken , dat af, als van een onzekere

onderneming en gevolg , zeggende : dat een am-

bagt te leeren veel wiiïer ging , van een nood-

wendiger gebruik was, en minder afhing van de I

verandering des tyds, en het wiiTelvallig lot. Egv
ter heeft hy 'er een, te wetenJoh. Hendrik Roos,

van Frankfoort , door zyn leerwyze opgekweekt»

tot een groot Meefter in 't fchilderen van aller-,

hande Dieren. Welke hem ook ten bewys van

dankbaarheit , naderhant van Frankfoort , zyn ei-?

pen afbeekzel, neven 3 Boekjes, met Schaapjes,

Bokjes en Geitjes , door hem zelf in koper geëtft
.

toezont. Dezen zullen wy op 't jaar 163 x gedach-

tig zyn, als ook defTelfs oudifen Zoon, die aleen-

vremde en geeftige rol heeft gefpeelt op den,

Schouburg van deze Waerelt.

De zucht en yver tot de Konft, alsookdeoef-

feninge in de zelve, bleef onzen Konftfchilder-

(fchoon hy tot een goeden ouderdom geraakte) tot

liet einde van zyn leven by : als uit dit volgende

Gedicht, (dat uit de pen van D. Schelte gevloek

ië. als onze fconftenaar het Schoorfteenftuk,ver^

beek
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Ieeldende een goede huisbeftiering , voor hem ge-

taakt had) te zien is, het geen dus begint:

'Tlieftallig aanficht (welk by V huisbeflierenpaft)

Zit hier aan V roer , en hout mcinyv're handen vafi

5c teugelroe^die Kindden Bood\irft fpoor doen draven.

Depaffer meet elks tyd , elks doen , elksfoute engaven.

D'ontbloote boezem toont , het rein en heusgemoet ,

De Huifflykheit verheelt hier d'ongefchoeide voet.

f)e Vredeolyfen , die het blonde hulfelfieren ,

Diegroeyenopdengront , van zulk een huisbe(lieren.

'T
'
(leenkleurig Kintje leert , dat^ die aan V huisfluur

ftaat ,

Door twee paar oogengluurt , hoe V voor , en agter

gaat.

Dejleutelsleeren) hoe dat hart , en mond ^ enkaffen^

Somtytsalsoor, enoogh^ toe, ofontfloten paffen.

De vruchtbare Koornaer^en de milde JVyngardrank^

(Die V hoofd omkranll) voorfpelt daar voorfpoed,

fpysendrank.

Dank Graat , die door V Penceel^nu viermaalacht-

tienjaren.

Bereikende^n dit (luk) doet Konfl met TVysheitparen.

Hy heeft na dit noch verfcheiden konftwerken

door zyn penccel gemaalt -, tot dat de draat zyns

levens dus lang gefponnen afgefneden wierd in den

'Ouderdom van 8 1 jaren, 1 maand, en 13 dagen,

op den 4 van Slachtmaant in 't jaar 1705?, nadat

h y zes weken had belegerig geweeft.

Op een zyner Schoorfteenftukken , verbeelden-

de Koning David en Bathzeba , veriiert met eenig

zinnebeeldig omwerk, maakte G. Bidlo deze

Puntdichten

:

De
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De weelde ontjïak de liefde in Koning Davidsziel,

^toen Bathzeba hem van zyn dak zoo fchoon beviel

Dit baarde onkuisheid ,die ^terwjlz.y (ireelt , al Jlil\

BekoorVre jongheit moord gelyk een Krokodil.

Straks zag men valsheit , en bedrogh van dubblen aart

Als twee gezufiers tot bederf der ziel gepaart.

De drift aan V hollen , zet de deur tot doodflag opè

En acht geen prys te hoog om V over/pel te hopen.

In 't eynd ontwaakt berouwde rufl vlied uiftgewet'en)
''

Maar vint vergiffenis by Gods Richterfloel gezeten "•

H

Ren Engel draft den Vorft , om Godsgetergden tooren. r

Doch die récht boete doet
, gaat niet geheel verloren^

Eindelyk luft ons noch een zynerzinrykfte teef

keningen (fchoon \vy ruim breed genoeg hebbetiF

uitgeweid) te verklaren 5 om de Ichilderjeugt , dia

op eigen vindingen toeleit, in diergelyk geval metr

een bekwaam denkbeelt te voorzien, alzooby ge-F

brek van dien de meelte mifllagen in de Konit. be-jf

gaan worden •, want het is haalt wel gemaakt datr

wel bedacht is.
'

Hy werd aangezocht, om van een groot ftuki1
-

't geen geplaatlt zoude worden tegens den mimnp
over de glazen van de Pleitkamer op 't StathuiV'

van Amfterdam, een fchets te maken, gelyk hy"-

deed. In het midden van de teekening zit de

Waarheit die door den Tyd ontdekt wort, ;

nevens haar de Onnozelheit door de Kin- 1

r

derties , «iLydzaamheit door 't juk ver- «

heelt,



Schildersen Schildereffen. 207
>eelt. Aan hare linker zyde ftaat een mannebeeldj
jekleed op de wyze der oude Roomfche Pratores^

erbeeldende den Hoofd Officier , ofOpperdienaar
[,an 't Waereltlyke Reght , Justitia of de
jerechtigheit nevens hem , en agter de
:elve de Raadsheeren , mede op de wyze van de -

Roomfche Prxtores of Schouten gekleed. . Hec
intje aan de voeten van den Pretor of Schout

oèteckent geruft Gewisse. Voor de trappen

laar het Recht en de Gerechtsdienaars op ftaan,

tiet men de Gemeente, zommige daar van
voor overgebogen , andere beladen met fmeekfehrif-

en , en andere papieren , verzek met hunne
Advocaten, ofVoorfpraken, die hen naar 't Recht
jvyzen, ofopleyden, aan dien kant waar zig de
Hoop op een verheven Galery doet zien. Aan
len anderen kant ziet men het Bedrogh, de

MOORDERY, DlEVERY, dl L E U G E N , als

)ok een dorren Boom omwoelt met een Serpent,

öf Slang , ten zinnebeeld dat deze gebreken hun-
ben oorfpronk uit de zonde hebben, verheelt.

In de benedelucht zietmen Herkules, verbeel-

dende de Deugt, welke deze monfters verjaagt.

,£en gevleugelt Kintje zwevende boven de Deught
Kroont de zelve met Palm , en Laurier, ten tee-

ten van Overwinning. En in de bovenlucht ziet

aien de GoddelykeWysheit, Recht-
taardigheit en G e n a d e , om de goed-
keuring der Waereltlyke machten te bevefligen,

welk opzicht zy ook Gods Dienareffe genaamc
irorr.

'T waar te wenfehen geweeft dat hy dit door
cyn Konltpenceel hadde afgemaalt h maar zulks

jtoerd door zeker voorval geitremt. Ook is

punmer, dat wy zyn beeltenis by 2yne le-

vens-
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vensbefchryving niet mogen plaatzen : want zy#

afbeeltzel is ons van zyn Schoonzoon tot dat ge-

bruik geweigert.

Wat nu de byvoegfelen aanbekngt , die tot elk

Zinnebeeld in het byzonder verey ft worden, zullen

dezelve kennelyk wezen, daar toe kan elk Kond*
öeffênaar een groot behulp hebben aan het bekende
Boek d'lconologia , of Uitbeeldinge des verftants.

door Cezar Ripa : o.fhy kan zig bedienen van'

myn Tafereelder Zinnebeelden. • Door dezen weg!
doet men de Schilderkonft, die anders ftom isM

{preken $ en de Konftfchilder weetzyn meening en.

oogwit hier door klaar t'ontdekken , als ook de

plaats, en tyd, waar in het geen hy verbeelt voor-

gevallen is$ aan te wyzen, op het voorbeelt vaa|

Nealies.

Deze (gelyk Plintus verhaalt) had een waterge-

vecht tuffchen de Egyptenaars en de Peruanen ar-

gemaalt : maar als hy nu het Nylwater, op het
i

welke zy elkander aan boord klampten , niet wift

van 't Zeewater te onderfcheiden , zoo heeft hy
door een vernuftigen vond zoeken te verklaren, 'c

geen hy anderzins door de Konft op geenerhande
f

wyze wift uit te drukken. Dat is : hy fchilderde I

op den oever een drinkenden Ezel , die door een

Krokodil befprongen wort. Terwyl nu deze wa-
tergedrochten zig in den Nyl onthouden , gaf din

een klaar beduid, waar die fcheepftryd voorge- •

vallen was.

Dus weet een vernuftig Schilder den inhoud van

Zyn Konfttafereelen ,
gelyk de Redenkonftenarert. i

den zin der enkele woorden, door het byvoegzel te 1

verklaren. *
Soort by Joort 9 zeit het fpreekwoort. Eenige

Glasfchilders van dezen tyd, diewy om hun Konft ;

nicc
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;niet voorby Happen willen, voeren wy teffensten

tooneel,fchoon zy in hunnen geboortetyd ver-

fcheelen , om geen vermenging te maken.
De oudfte die voor aan ftaat is de konftige

Ölasfchilder JOSEF OOSTFRIES,.scho-
ten tot Hoorn in 't [aar \6z8, en geftorven den 8
van Wynmaand 1661. Hy was een leerling van

Jan Maart z, Engelsman. Die een konftigglasfchil-

der was, en van wien nog verfcheiden Kerkgk-
z,en op Dorpen in 't Noorderkwartier te zien zyn ,

ds ook tot Hoorn in verfcheiden huizen, die

naar de Konft los en fraay behandelt zyn.

Van onzen Josef Oostfries, die vol geeft

|5n liefde tot de Konft , en geeftig in 't ordineren

was, zietmen ook Konftftalen zoo tot Hoorn als

in de omleggende Dorpkerken die zyne gedachte-

nis bewaren. Hem volgt

KLAAS vander MEULEN geboren
|tot Alkmaar in het Jaar 1642, den 10 van Slacht-

maand , en geftorven in 't Jaar 1 694.
Hy was een yverigmanj en van zyne Kon ft-

werken zyn eenige thans tot Alkmaar, en de Dorpen
omftreeks nog te zien, waardig om geroemt te

worden. Hem volgt

KATARINA OOSTFRIES, Zufler

van Jofef Ooftfries , en Huisvrou van Klaas van-

der Meulen geboren te Nieukoop in 't Jaar 1 636",

én geftorven tot Alkmaar den 1 3 van Slachtmaand

1 70 8 . Deze was zoo konftlievende dat zy tot in haar

twee entzevenftigfte Jaar dagelyks noch yverdeen

z.ig naarllig oeffende, zoo in 't teekenen als Glas

-

fchilderen. Nu komt.

JAN JANZE SLOB, geboren tot Edam in 't

Jaar 1643. een leerling van voorgemeiden Ooft-

fries, en de eenigfte, meen ik die in dien oort

II. Deel. O bc-
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berucht is , zoo dat die Kond thans op 't flerven

leit. Hy is tegenwoordig een man van 75* Jaren.

VINCENT vander VINNE, dien wy nu
gedenken moeten , is geboren tot Haarlem in 't Jaar

362.9. Van jongs af aan tot de Kond geneigt,

teekende en fchilderde hy naar printen oftekeningen,

200 los en geedig dat duidelyk genoeg daar aan

bleek , dat de natuur hem gondig , en hy by ge-

volge tot die oeffening geboren was. Deze Kond-
lud wakkerde met de jaren op, te meer toen hy
dagelyks met de Zonen van Frans Hals, dieinzyn

buurt woonden, verkeerde: 't geen zyne Ouders
beweegde om hem de Kond te laten leeren by ge-

melden F. Hals;daar hy in korte Jaren zoo by toe

nam , en des zelfs doute behandeling zig zoo ey-

gen maakte, dat hem dacht dat zyn wieken lang

genoeg gegroeit waren , om een vlucht te onder-

nemen. Hy trok daar op naar Duitslant , Zwitzer-

lant en Vrankryk, daar hyalzinsgelegentheitvont

om zyn Kond te oeffenen,en keerde in 't Jaar

16ff weer naar zyn Geboottedadt daar hy by alle

Liefhebbers van de Kond welkom was, en zich

inzonderheit door zyn vrolyken aart en Dicht-

kond by elk bemind maakte.

Hy fchilderde ondertuflchen alles wat hem maar

aan de hand kwam , Kamers , Zolders , Uithang-

borden en Konddukjes , 't was hem zoodanig on-

verfchillig datmen niet zeggen kon wat deel der

Kond hy tot zyn voorwerp verkoos : maar wel

dat hy de Natuur , in Lantfchappen , Gebouwen,

Stilleven, Beesjes, Vogels, Boertjes, Hidorien,

in 't groot of klein navolgde. Daar en boven was

hy gelukkig in 't treffen van Beelteniflen , die hy

met een dout penceel aantoctde, naar het voor-

beeld van zyn meeder F. Hals : die gewoon was
tot
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tot zyn leerlingen te zeggen : Gy moet maar ftout

tocfmeeren : als gy va/t in de Konft -wort zalde riet-

heit van zelf wel komen.

Door deze ftoute wyze van fchilderen wift hy
vaardig, en Avat uit de hand gezien wort welftan-

dig te vertoonen. En aangezien hy doorgaans toe-

ley op 't geen 't meefte voordeel aanbracht zag-

men in zyn tyd de winkelhuizcn binnen Haarlem
met fraiegefchilderde uithangborden pronken-, meer
als andere Steden, zoo dat de potzige JobBerck-
heiden pleeg te zeggen : vander Vinne is de Ra-
fael in bet fchilderen van Vithangborden.

Onderwyl liet hy niet na zyn Konit anders ook
te oeffenen , en door Zinnebeelden , en fprekende

BeeltenirTen (gelyk ook Goltfïus, Heemskerk en

Romein de Hooge gedaan hebben) zyn vernuft en
geeftige vindingen te laten zien. Thans willen

Wy ook een (taal of twee der potzige bedryven

Van zyn groene jaren gedenken -, die bewys geven
dat,wanneer hy door zulks te doen in 't naau raak-

te, hy zig van zyn vernuft, op zyn tyd , wel heeft

weten te bedienen.

Zyn reisgezellen die van Haarlem hem Verzel-

den naar Duitslant , waren Korn. Bega , Theodoor
Helmbreker, en Willem du Bois> doch zy ble-

ven alle niet by hem , maar dropen d'een voor en
d'ander na weder naar huis , na dat zy zomwyl al gee-

itige ontmoetingen (want onze vander Vinne tot

potzeryen geneigt was) by gewoont hadden. Te
Everdun in Switzerlant, maakte hy een Vlieger

?

dubbel beplakt, en met lichten van binnen be-

hangen, en liet die in den nacht met een goeden

wind opgaan. Waar door de Boeren,op veerena

de vernuitigfte niet,op de been kwamen, en elk

dit met verbaaftheid befchouden $ zoo dat

O 2, ftraks
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ftraks verfpreid wierd , dat 'er een Hemelsteelceiï

in die landitreek gezien was , 't geen zy te eerder

befloten, om dat dat Lantin dien tyd, door Bor-

gerlyke onluften , tot een bloedigen oorlog dreig-

de uit te fpatten , waarom als dit uitleekte , en hy

zag dat in al zulke potzeryen gevaar voor hem
ftak , hy zulks niet meer ter proef ftelde.

Te Geneve fchilderde hy in 't huis van den

Heer Rozet, een der voornaamften dier Stadt. En
alzoo over tafel van Hollant , en des zelfs verma-

kelykheden by winterdag op 't Ys gefproken

wierd, zoo gaf onze fchilder breed op van zyn

gaauheit in 't fchaatsryden j zoo dat de gaften uit

nieusgierigheit wenften 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 vanEfopus, zou kon-

nen zeggen : # Zie hier is Rhodus ^ en daar is de

fprong.

Maar

* Deze fpreuk is ontfproten uit een oude Griekte Fabel,

die melt van een Reyziger welke fwetfte en fnorkte over
vreemde ontmoetingen , en daden die hy verricht had te

Rhodus , inzonderheid over een wyden fprong dien hy gedaan
had ; welken Blaaskaak man bracht aan diergelyk wyd
water, zeggende : Toon ons hier een fprong als gy zegt te

Rhodus gedaan te hebben. Daar hy bekaaid afkwam. En
federdisaltyd,als ymant fnoefdedathy elders wonderen ver-

licht had , dit voor een fpreekwoort gehouden.

De Heer D.v. Hoogftraten welke deze Fabel berymt heeft

acit dus tot den ftolfer.

Wat hebt gy , goede vr'ient
, getuigen toch van doen ?

Zoo waar is 't geen gy zegt , bewys het met de zaken»

Daar mêe zyn allerbe/i uw woorden goet te maken.

Hier 's Rhodus : gy moet hier niet toonen met den mont]
Maar met de zaken zelfs , hoe fraai gy fyr'mgen kont

i
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Maar gelyk zulke die 's winters op zwem-
men, en des zomers op fchaatsryden 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 '65*5 zoo ftreng koud wierd, dat het water,

i
zelf het Lak ofMeir daar omtrent, met ys toeraak-

:
te, en fterk genoeg wiert om een Menfch te

I konnen dragen. Toen maande hem de Heer, en

i al 't huisgezin aan om nu zyn konft te toonen.

!
Zyn eerfte uitvlugt was, hy had geen fchaatfèn :

maar die werden hem befchikt van een Koopmans
Zoon, die in Hollant gewoont had. Nu kwam
't op 't nypen. W at uitvlugt nu ? want des an-

1 deren daags moeft het fpcl aangaan , en de Heer
had reeds verfcheiden luiden van aanzien op dit ge-

. zicht genoodigt.

Nu moeft 'er lift gebruikt worden, om deze

i luiden niet voor fpot te houden, die hem vooreen

fnorker, of zwetzer zouden aanzien. Hy bedagt

'er des nagts een daar geen agterdocht op viel , en

maakte die des morgens werkftellig. Hy fneed een

gadt in zyn fchoen, en kwam kreupel en hinken-

de voor den dag Als 'er gevraagt wierd , Mee-

fier wat fcheelter aan den voet ? was 't antwoort

:

ag! ik heb dien zoo deerlyk ge[looien ^ dat ik gaan

noch daan kan. Als ftraks gevraagt wierd '.wel zjilje

dan wel konnen ryden? onmogelyk niet , was 't ant-

woort. De Heer Rozet , hier in byfter verlegen

,

zeide, wat raad nu} 'k heb reeds myne vrinden

verzocht , en de tyd is gekomen. Ik weet raad ant-

woordde onze Schilder : Hier in de Stadt woont

een Schoenmakers gafi van Haarlem foojl Baile ge-

naamt , die by uitmuntentheit Jluks tejchaats is ^laat

dien halen uit mynen naam. Deze was ftraks ge-

O 3 reed,
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reed , en bly . Hy begafzig 's middags op 't Ys (ter-

•\vyl de toekykers op den wal (tonden) makende al-

lerlei drayen en zwieren, buitenover, dan op 't

een dan op 't ander been , 't welk van de aan-

fchouwers met verwondering en handgeklap ge-

prezen werd. Van 't Ys gekomen werd Jooft

JBaile van den Heer voor het vermaak dat hy hun
door 't ryden gegeven had met wyn befchonken.

Deze wilt door fynheit de rol mee uit te fpelen

en den Schilder boven hem in konft van fchaats-

ryen in 't gezelfchap op te zetten -, zeggende :

dan zout gy eens verwondert flaan kyken ! Dit

deed elk 't oog op den Schilder flaan , en wen-
fchen dat zyn voet mocht genezen eer het ys uit

het water raakte. Doch 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 ftaat ftelde van de

Konft langer te oeffenen. Egter deed hy zomwyle
2oo veel en zoo goed als hy konde tot den 24 van

Hooymaand in 't Jaar 1 702 , wanneer hy naar-

middags in een flaapziekte viel , en den volgenden

dag , 7 } Jaren oud geworden zynde , ftieii. Naarla-

tende drie Zonen.Laurens,Jan,en Izak vanderVinne,

die de een min , en de ander meer de Konft gehan-

teert hebben. Zyn Beeltenis ftaat in de Plaat I. 2.

MARIA vanOOSTERWYK is geboren op
den 2

o -van Oegftmaant i6$o. binnen Noodt-
dorp buiten Delf, alwaar haar Vader de Heer Ja-»

kobus van Oofterwyk Predikant was geworden in

plaats van zyn Vader, die te Delf was beroe»



Schilders en Schildereffen . 215-

Zy die al vander jeugt aan blyken gar van een
groot vernuft , en drift tot de Schilderkonfr.

,

I heeft dat krachtig doorftralende konilvuur door
I tegenftreven niet gedooft, maar in tegendeel het

tl zelve door moedgeving opgewakkert. Waarom
r
zy ook^ende dat hare geneigtheit tot het fchil-

L deren van Bloemen, en ander ftilftaande leven

| helde,voor zig een geacht en bekwaam Leermeefter

I uitkoos, namentlyk den vermaarden Bloemlchil-

der Johan de Heem tot Uitrecht.

De zedigheit , die in haar uitblonk , duld niet

dat ik de waarde van heur konft door een lang-

dradigen letterklank uitfehater, of haren roem
door een bochtigen bazuintoonuitbrom j

Fruftrafitperplura quodperpattciorafieripoteft.

,efis vrugt'kos dat me een zaak met veel omftandigheit

Van woorden uitdrukt , die in V kort kan zyngez.eit.

Hare wyze van fchilderen was uitvoerig kragtig,

zacht , en weer fncl , naar de voorwerpen die zy zig

voorftelde, gelyk bloemen die zulks om hare
dunheit, en helderheid, zoo men de natuur in

hare fchoonheit wil nabootzen , vereiflehen. 'T
was de konftluifter die hare Tafereelen zoodanig
bemint maakte, dat de mcefte Hoven , waar in de
konftliefdehuisveft,daar op verliefden. De konft-

kwekende Koning Ludowyk de XIV. heeft een
van hare Kon 11tafereelen in zyn Konftkabinet ge-
plaatfl. De Keizer Leopoldus en zyne gemahn-
ne ook een, die het zelve zoo hoog hebben ge-
waardeert , dat zy haar hunne pourtretten omzet
met Diamanten ten prezent hebben toegezonden.

Ook pronkten Koning Willem en Maria meteen
O 4 vaij
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van hare konMukken, daar zy negen honderd
gulden voor ontfïng. Eindelyk maakte zy drie ituk-

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 , nocht$$S vrolik,

en byzonder yverig in 't voortzetten van hare

Konit , 't geen langzaam , om dat zy de netheic

en uitvoerigheit betrachtte, voortging; waar om
'er ook maar een klein getal van bloemttukken

(en echter genoeg om hare gedachtenis te vereeu-

wigen) in de Waerelt is

.

Zy is in haar 6$fte Jaar , noch ongetrout zynde,

geftorven ten huize van haar Zufters Zoon Jako-

bus van AfTendelft, Predikant tot Eutdam in

"Waterlant, dien zy, (van zyne Ouders vroeg be-

rooft) als haar eigen kind had opgebracht, op
den 12. van Slagtmaand 16*9 3.

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 geneigtheit tot de Konft,inhare wyzevan
fchilderen onderwezen. En deze is zoo veer daar

in gekomen dat zy zich zelve daar mee geneert,

en, zoo ik 't wel heb, noch leeft en te Delft

woont. Deze heeft aan Nicol:Verkolj e die haar een

jaar of twee geleden te Delf ging bezoeken ver-.

haalt een geeftig voorval tufTchen haar Juffrouw

Mar. van Oosterwyk en den Konitfchilder *

van Aalft. Maria die veeltyts by haar Groot-

vader te Delf was, en ook haar fclülderkamer

daar

* Willem van Aalft , den neefvanEvertvan Aalft daar wy
pp'tjaarïóoz van gemelt hebben.

11!



Schilders en Schilderejfen* 217

daar had , wanneer 't haar gelufte zich in de

Konft te oeftenen., werd nu en dan eens van Van
jAalft , begeerig om haar Penceelkonfl te zien

,

ibezocht, die eindelyk ook bevallen in haar kreeg

:en de minnery maakte. Maria fchoon niet

«trouwens gezint liet zulks echter niet blyken,veel

(min (Het zy hem met eene bof (als menzeit) voor

't hooft, maar bedacht een geeftigen vond, waar
door zy zyn voornemen verlydelde. Zy was van een

jzeedig gedrag, yverig en naarftig in 't oeffenen

der Konft, hy een lofle knaap, en die dikwils

aan den wint ging. Dus maakte zy met hem ver-

ding, dat hy een ganfch Jaar alle dagen (uitge-

zondert eenige uuren, die hy voor zyne uitfpan-

ningen uit bedong) zekere beftipte uuren moeft
|fchilderen : en dat zy hem dan te woord zoude
ftaan om van minnery te (preken 5 maar indien hy
dit niet na kwam , zy dan van haar gegeven woord
ontflagen was, en recht zou hebben om hem af

te wyzen , gelyk ook gefchiedde. Nu fchikte het

zich zoo dat het huis, daarvan Aalft woonde, van
achteren tegen dat , daar Maria woonde, aan-

ftier, en zy van hunne fchildervertrekken elkander

konden zien en toefprekenj zulks zy altyd weten
konde of hy bezig was of niet , en wanneer hy
voor het beftemde uur, 'm gevolg van het verding,

als zy hem toeriep, niet antwoordde, fchreef zy

met kryt een fchreef op den poft van haar glas-

raam. Van Aalft, die wel giflïng maken konde
dat hy in dat ^aar meer fchuldftreepen op zyn
kerfftok gekregen had , dan hy met een ichoon

praatje zoude hebben konnen goedmaken , kwam
'er naderhand niet naar omzien.

Men moet (zeit de fpreuk) niet wyder trachten

te fpringen als zyn ftok kan reiken. 'T zyn ver-

O $ ftan-
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ftandigcn die hun vermogen kennen, en niersdat

te hoog is ondernemen. Vele die alle hebben
willen naftreven , hebben hunne dwaasheit te laat

beproeft , wanneer zy bevonden van alles wat te

weten , en geen een ding wel te verftaan. In te-

gendeel zietmen dat zulke die 't een of 't ander deel

van de konlt tot hnn doel hebben uitgekipt, en

hun cenig werk en toeleg maakten om daar in.

boven anderen uit te (teken, hun oogwit hebben,

bereikt, en een onverwelkelykcn roem behaalt.

Onder dezen moeten wy d'ecrfte plaats geven

aan WILLEM KALF, geboren tot Amfterdam, I

die 't Stilleven, en voornamentlyk Goud en Zil-

verwerk, Paarlemoer, Horens, en Agate heften \

van Meflcn zoo verwonderlyk uitvoerig en na-

tuurlyk wift te fchilderen, dat (fchoon fchilde-

j

ryen van diergelyke verkiezinge thans van geringe
I

waarde zynde, voor waardiger voorwerpen plaats

ruimen moeten) zyne konftwerken by alle konft-
j

kenners in groote achting blyven. Zyn onder-
|

wyzer in de Konft is gewcefc Henrik Pot.

Hy was een Man die veel gelezen, en een goed
oordeel had ; daar en boven zoo befpraakt , en af-

gericht op allerhande vertelfelen , dat yder beval-

len in zyn bywezen had. Waar door hy hen
ook wel eens een Hachje over in de Herberg
met d'oorcn aan zyn bespraakte tong klui-

fterde. Daar benevens was hy byzonder gerieffe-

lyk om yder (fchoon het met zyn verlet verzelt ging)

dienft te doen; zulks zyn Vrouw wel dikwilszei-

dc , dat hy meer naar een anders voordeel dan naar

zyn eigen zag. Zyn Beeltenis ftaat in de Plaat H. 2.

Kornelis Hellemans, Konitverkooper,heeft my
verhaalt dat Kalt hem had uit verzocht om print-

handel met hem te dry ven -

3 dat 'er indien tyd a-

vond-
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vondbedeftonden waren ingeftelt j dat hy die uuren

Van vyven tot zeven waarnam, zyn winkel op-

(loot, naar hem toeging en handel met hem dreefj

met beding dat Kalf des anderen daags om zyn
geit zoudq komen. Maar die niet en kwam was
Kalf, daar hy van dach tot dag op wachtte, tot

'dat hy een Begraafnisbrierje kreeg, waar aan hy
'zag dat hy noch dien zelven avond als hy by hem
beweeft had overleden was, daar Kornelis zich

Iniet weinig over verzette.

Hy had eenigen tyd te voren wel een krankte

gehad, maar was weder herfteltj had dien dag op
de Vcrkooping van Schilderyen op 't Heeren
ILogement, en s'avonts ten half negen uuren noch
aan 't huis van [an Pieterfz. Zomer geweeft , ging

;i naar huis, ftruikelde 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. Ditgebeur-

I

de op den 31 van Hooymaand 1695. Willem
vander Hoeven maakte t'zyner gedachtenifTe dit

volgende Graffchrift

;

Genaakjerbiedig dez.en drempel^

O Schildergeeft , op Konft beluft ,

Weet dat hier 't waardig lichaam ruft ,

Der Schtldren Vuur baak, # merk. enftempel

Des braven WilHEMS , die denjehat

Van Krefus wonder wijt te malen ,

Zelfmet dienfehat niet te betalen

Wylhy nooit z.ynsgelyken hadt.

Help de gedachtenis van dezjen Fenix vieren ,

Daarv lecht z,jn maalftok, en pinceclen met Lawinen.

Ter

* Zyn goed oordeel over de Schilderkonrtin^t algerneen,
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Ter Zeiver tyd bracht de Maagt van Dordrecht,

Hollants oudfte Stadt, een fchoone Konftblocm

in 't W interfayzoen voort, waar op de gryze

Merwe, het hooft uit haar bevrozen kil van

verheuging opfïak, en de Ryn haar gebuuritroom

haar met een biy gezicht toewenkte. Maar dit

gewas ontydig uitgefproten,verging weer voor zyn

fchoonften bloeytvd.

KORNfcLIS BISSCHOP of* BISKOP, ge-

boren in 't jaar 1630 den 12. van Sprokkelmaant,

hadtotonderwyzer in de Konit Ferd. Bol. Waar
na hy door vlytig en itadig zig te oeftenen in de

Konfi grooten voortgang maakte.

Hyis wel deeerfte, zoo niet de belte,geweeft,

welke allerhande ibort van Beelden , op hout ge-

fchilderr. met levende koleuren, en uitgehakt,

dienende om ergens in een hoek , of poortaal te

plaatfen, wel het natuurlykft gemaakt, en 'tgee-

ïtigft verzonnen heeft. Ik heb 'er van gezien die

ophunneftantplaatsgeftelthetoogh miileit, en de

zelve voor levende beelden zouden doen groeten

hebben. Hy fchilderde ook zommige 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 verhaalt dat zoodanig een

beek om de klucht van zeker Heer, wanneer hy
gatten onthaalt had ,

geplaatit zvnde aan de deur of

den uitgang van de kamer, zommige der zelven

die het voor de huismeit aanzagen, voor die

gerieflykheithaar met een drinkpenning befchenken

wilden,dog hun hand daar tegens aanltieten,"en zich

bedrogen, en dit dus Hot tot lachen gegeven heeft.

Dusdanige verleidingen door Konit noemt Filof-

tra-»

:

>

L
* volgens de fpelling v an L. Smits,
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tratus de jonge, een genoechelyk en onfchandeljk,

; Bedrog. Maar die tyd is voorby geloopen , en
; men ziet thans van dien aart nier als vodden , door

krukken en brekcbeenen verzonnen, of naarde

I voorgemelde fraye beeldfchilderyen gebrekkig

j
nageaapt.

Niemant moet denken dat ik met dit verhaal de

brave konft van myn Stadtgenoot tracht te ont-

luifterenj want ik ben gedrongen van hem te

[zeggen, als F. Junius van den ouden Pyrcicus:

\Dat hy behwaamheit genoeg had om de grootfie za-

\ken in de Konfl 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 Konftenaar Protogenes. Dat hy tot zyn vyf-

tigiie Jaar Schepen gefchïldert heeft.

Onze Bisschop hield zich ook met zulk doen

niet te vrede ; maar oeflende zich ondertufTchen

tot 9 groote ondernemingen. Een Edelmoedige geefl

(zeit zeker Spaans Schryver) wil In ver middelma~

tig wei.en in verheven beugheit , dan uitmuntende in

een middelmatige 3 want die zig vergenoegt met mid-

delmatig te zvezjen m een geringe bezjgheit , 't is een

bewts dat die geen Edelmoedigheit kent Men moet

Kon/t en Geeft hebhen , en daar na legt het behartigen

daar de laatfte hand aan. Gelyk ook zulks met
hem gebeurt is, als aan menig kondig pourtretin

Hollant , Zeelant , Brabant en elders te zien is.

Daar benevens heeft hy ook verfcheiden Hiftory-

ftukken gemaakt, die zyn roem in eeuwigduu-

rent cement voor het vergaan behouden zullen.

Een der zelve (beftaande in twee of drie beelden

by Kaarslicht en voor een groote fom geit in

Vrankryk verkocht) pronkt nu noch in 't Kabi-

net van Konink Lodewyk. Hy werd door den
Ko-
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Koning van Denemarken tot Hoffchilder aange-

zocht* doch de dood daar tuflchcn komende, is

hy in de kracht van zyn leven en Konft gekor-

ven in 't jaar 1^74, oud zynde 44 jaren, en liet

eit kinderen na. Dus \vy met reden de fraaye

Ipreuk van Gratiaan, welke zeit : Alle de geenen

die men wel noodig had dat zy leefden
5

zjdlen veel-

tyts vroeg fierven j en degenen die nergens goet toe zyn\)

leven lang- Daar op toepaflen.

Onder deze waren drie Zoonen van welke 'er:

zig twee, als ook drie Dochters,tot de oeffeningc

der Konft begeven hebben.

JAKOBUS BISSCHOP de oudfte, wasby
het leven van zyn Vader al aan de Konft, en zoa
veer dat hy het beeldefchilderen (daar van 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-

kwaamheit raakte, dat hy zulks kon beheeren,

met behulp van zyne Zufters,ontiloeg zig de oudfte

daar van voor een tyd , om zig te oeffenen in waar-

diger verkiezingen en begaf zig tot het onderwys

van den braven Kamer- en Zolderfchilder Augult
Terweften , zedert welken tyd hy zig ook aan hec

fchilderen van zolders, kamers en wat daar toebe- 1

hoort , gehouden heeft.

A BR A H AM de jongfte had die gelegentheit

niet die zyn Broeder vond , maar moeft zig hec

beeldenfchilderen (een zeker inkomen voor het huis-

gezin) getrooften. Doch dit belette hem' egter niet

de leydingen van zyn natuurdrirt by de minfte ge-

legentheit die hy vond , te volgen. Hy begafzig

tot het fchilderen van allerhande vogelen , inzon-

derheid Hoenderen:daar hy thans door byzonderen

vleit#
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,'lyt, in geftadigzig 'naar 'Lieven te oeffenen,in ge-

vorderd is, dat men hem wel onder de bekwaam-

ste in die oeftening (tellen mach. Dus veel ver*

»
mach de natuurlyke aandrift , en het onvermoeic

roeren. Waarom ook Ariftoteles al wift te zeg-

en .' Om een uit[tekent man te worden in eenige

heffeningen^boedanig die ook.ivez.en mag , moeten drie

%aken te zamenloopen^ Natuur , Vljt enOeffening.

Kieeds heeft hy verfcheide groote ftukken , om
Bi'uime zalen te fleren, zoo in Zeelant als elders ge-

haakt, daar hy allerhande foort van gevogelten in

|i;e pas gebracht heeft, elk in hun aart zonatuur-

;yk krachtig gekleurt, en dun, en helder gefchil-

Ibxt dat ik my daar over heb moeten verwonde-

rden. Ik fpreek vryborftig, en weet 'er (fchoon't

Imyn doen niet is) beter van te oordeelen , als de

jSifTchop van Mechelen van de Dichtkonft deed,

Km wien vertelt wert dat, toen J. van den Von-
tlel zyne onverbeterlyke Altaar geheimeniflen aan

fchem opdroeg, hy aan hem fchreef, indien hy
llioo voortging met rymen, dat hy dan noch een

tweede Jak. Kats zou worden.

1 Gclyk eertyts Griekenlant inzonderheit, nader-

i iand ltalien,als de Baarmoeder der Konften is ge-

«jroemt geworden > zoo mag men ook Brabant over

't voortbrengen van zoo groot een menigte Kon-
Kenaren, die den opbouw van de Konft hebben
Ir helpen bevorderen en voortzetten, wel roemen,

f Onder deze mag men ook tellen PETER van
flBREDA geboren te Antwerpen 1630. Hy was
veen braaf Lantfchapfchilder, en wift de lantfchap-

pen daar en boven met Roomfche gebouwen,
1 vermakelyke Hoven , Prieelen , Fonteinen , en

j ikleine Beeldjes en Beesjes op te fleren. Ik ken

1 ' des
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des mans werk niet, maar Kom. de Bie zeit 'er

'

van dat het is
--

Zoo edelzjtiver , net, volmaakt gelyk het leven ,

Dat ook. Natuur zelfgeen vilmaaktheit meer kan geven, i

Hier by verfchynt de brave Konftichilder

JANSONvan KEULEN, wiens geboor-

tetyd ik niet weet , maar hy woonde 1630 aart

't Hof te Withal. Hy had al voor Ant. van
DykaandatHofgeweeft, en Koning Karel had

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 aan-

wendde , hem fchold voor een brodder en knoejer

,

en hy overzulks zyns leevens moede was. Waar op

van Dyk hem trooftte : zeggende dat hy zulk

zeggen niet agten moeit. Dat hem zulks al mee o «*

verkömen was , en hy het door geduld had
overwonnen. Wanneer Karel Smart d'ecrfte, met
het Parlement in onlufu raakte, en de oproeren da-

gelyks vermeerderden, vertrok hy met zyn Ou-
ders naar Hollant daar hy ook federt gebleven is y

tot dat hy in 'tjaar i66y kwam t'overlyden binnen

Amfterdam. Anderen willen dat hy , na

dat hy zig aan verlcheyden Hoven ver-

maard gemaakt , doch wel zyn meeften

levenstyd te Londen (daar hy uit Hollantfe ouders

geboren was) doorgebracht had, naderhand te

Uitrecht gewoont heeft ., en daar geftorven , is.

Waar

3'.

"
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/waar noch veifcheiden van zyne uitmuntende pour-

tretten te zien zyn.

In dezen tvd woonde ook de beruchte Konft-
fchilder GERARD PIETERZE van' ZYL,
(belt by zyn gemeenen naam Gerards bekent,)

te Londen.

My fchynt toe dat hy tot leyding zvner

konftdrift het.fpoor van Ant van Dyk gevolge

heeft. Immers meent men dit de reden geveeit
te zyn waarom hy in Engelant, en zelf- over zyn
deur in Wettmunrter ging wonen. Hy hield

groote vrintfehap met van Dyk,en had de eer van
hemdikwils te zien fchi':deren,waar door men gelooft

idat hy hem de konftbehandeling (gelvk Grac.

van Brouwer) heeft afgezien. Want als men den

tyd narekent zal men bevinden da: hy toenmaals

den grond zyner Konft gelegt heeft. E'nweitei:

rechter tyd, aangezien van Dyk 1641 kwam re

fierven , als wanneer Gerards weder na zyn
geboorteplaats Amftcrdam overfcheepte.

Van den Jare 16 j 5 tot f8 woonde hy in de

Havteftraat op een agterkamer, oefTenendede Konft
byzich zelf in der ftiite. En die hem" doen gekent

hebben, zeggen my, dat hy op dien tydt een

Jongman van omtrent veertig Jaren was. Zyn
jkonlHge penceel handeling heeft hem den bynaam
van Van Dy^ in '/ kleyn, doen hebben.

De meeite lchilderven die men van hem ziet zyn
[rrolyke Gezelfchappen van Juffrouwen en Heeren
jaar dies tyds gewoonte gekleed , alles naar 't icven

lildert, en meeft naar fchoon leven. Inzon-

3ei
T eken de hantjes der Yroutjes , zoo in

.konll van ichi!deren,als teederheit,en ichoonen om-
trek uit , even '

als ik van van. Dyk gezegc

heb.

11. Deel. P On-
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Onder zyne befte konftftukjes word getelt dat

,

waar in hy verheelt heeft den verloren Zoon, af-

fcheid nemende van zyn Vader , in welks wezen
men de bekommertheit en zorg befpeurt , terwyl
hy zyn Zoon te paard gezeten vaarwel wenft. Dit
itukje is kondig geteekent, natuurlyk gloejenden

helder gefchildert , en buiten zynegewoonte fraay

gekleed. Ik heb het vele jaren gekent , en
dikwils met genoegen gezien: maar in wiens ka-

binet het thans is weet ik niet.

Zommigen zeggen dat hy een Amfterdammer is !

anderen willen dat hy geboren is tot Leyden , daa|

zyn Vader een Lyitemaker was , Pieter Gerretzc

genaamt.

Jan Vos heeft op de afbeelding van den Heere
Willem Pauw door Gceraarts van Zyl gefchildert

dit vaarsje gemaakt :

Dus nietmen Pauw , die met zyn kiel , infpyt der baa-

ren^

Dwars deur de middellyn , kwam bruizen tot in 7
Ooft.

Uy vreesde nooit voor V vjoên der teegenvoetfchefchaa*

ren.

JVie eer en voordeel zoekt is allen ramp getrooft*

Zoo-pleegde hy zynplicht tot bwjting vau zyn eeden.

Wie voor zyn meefiers zorgt , verdient hun dankbaar

heeden.

Dit is al wat ik by gebrek van meerder bericht,

van dezen braven Konftichilder weet te zeggen. Als

'er van zommige Konllfchilders geen nagedacht f;

overig is, or kenniffen meer zyn die geheugen,

dragen van hun levensbedryf , moeten wy het

zelve getrooft wezen, en het aan J verloopen van.

den

GD
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den tyd wyten. Maar ik ontmoet zomwyl men-
Tchen, die hier omtrent gans oriverfchiliig zyn,
1

en dien 't evenveel fchynt te wezen of men iets van

hunne voorouders of vrinden te boek fielt, of niet,

en dus agterhoudende zyn, of niet uitkomen, om-
trent zaken die my dienftig zouden wezen, om te

|

weten. Weer andere , die uit een ftyfkoppige on-

jgerieflykheit niet alleen agterhoudende, maar ook
Jongenoegt zyn datmen van hunne voorzaten onder

denreyder fchildersin openbare fchriften meld.

i Geloof my, wanneer ik aanzoek deed by luiden

j'die door geltmiddele.i en ee T-mpten boven het ge-

meen uitlleken , wier voorzaten de kon ft geoef-

fent hebben, was 't even of ik voor een doormans

\
deur klopte : 'T fchynt dat zy my dies aangaande

niet willen zeggen , om dat 'er geen gedachtenis

zou blyven van 't geen waar van zy zig, uit een

I
verkeert begryp, fchynen te fchamen.

Oulings en in later tyd hebben Waereltvorften,

(luiden van den eerften rang en geeftelyke perfoonen

de fchilderkonfr. geoeffent, en de gedachtenis toE

Slluifter van hun geilacht naargelaten. Onder de

oude Grieken was zelf een wet (gelyk Plinius ge-

tuigt) welke gebood dat niemant de kond van
fchilderen vermocht te leeren, ten zy hy edel ge-
boren was, en werd ook zulk een hooge prvs

voor die de zelve begeerden te leéren geftelt, dac

gemeene luiden daar niet om mochten denken.

!, Meer (talen van die koleur zouden wy ui: uien

winkel der outheden vertoonen, zoo wy 't elders

niet gedaan hadden.

Tabius Piïïor uit een oud adelyk Roomfch ge-

dacht heek de Schilderkonfc geoeffent en in 'c

vierhondert vyitigltc Jaar na degrondle^gingevan

Rome den tempel des Geluks, welke tentyden \->-\

P * Kei,
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Keizer Klandius verbrandde , van binnen befchilderfj

en zyn naam daar by gefchreven, 'tzedert welken
tvd dat gedacht vermaart door groote eerampten

en verwinningen , den bynaam Ttclor, Schilder heeft

behouden.

Quintus PediuSy de Zoon van Ghiintus PediuSj

die triumferend Borgermeeftcr is gewee ft., ook
Erfgenaam met Auguftus van Julius Gezar,

heeft de fchilderkonft geoeffent tot zyn doodt

toe.

Hadrianüs devyftiendeRoomfche Keizer heeft y

behalve de meet- aard- en hemelloopkunde, fpeel^

en Dichtkunde, beeldhouden en gietkonft,ookde

fchilderkonft geoefFent, volgens de getuigenis van

van Manier. En Korn. de Bie melt van verfchei-

den geeftelyke Perfoonen als den Kardinaal Fran-

ciscus van Verone en zyn Broeder Hieronimus die

een Predikheer was. Innocentius vin Imola. Don
Bartolomeus Abt van St. Klemens van Arejfo,

welke de fchr.derkonft met veel roem outyts ge-*

oeftent hebben. Dus meld ook Pater Abraham
van St. Clara in zyn Boek Iets voor allen op pag.

3S0 van eenen Johannes de Friefbe van de Domi-
niknaner orden die de fchildcrkonftoeffende, enten

tyden van Michiel Angelo leefde , die dikwils

2.eide: Dat Johannes in den Hemel klom, en aldaar.

dcBeeltenilTen derHeiligenfchilderdc.Maar't is zon-

der grontdat gemelde PaterAbraham den Heer Kri£

tus mee onder de fchilders telt,omdeze rede;Wanneer

de zaligende Heilant van Capernaum naar yeruzji-

lem ging , en te gelyk op den weg predikte , was ''er

een fchilder Ananïas genaamt vanden Koning Aba-

garus van Ede(fa gezonden om de waarde Beeltenis

van den Heilant door V penceel na te boot z.en; maar

konde den zelve geenzins treffen, door de glans die

van
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van het heilig ivez.en affiraaide. Dus Uèt

Heer Krifius roepen, nam een doek en drukte de

'volkomen afbeelding van zyn wezen daar op, zoo-

.danig dat het geen fchilders penceel beier zoude heb-

ben konnen treffen , en zont het naargemelden Kt

Dit gelykt eer naar fpotiernv , fchoon hy ztïv.dat die

zelve doek huidendaags nog, in de Kerk van St.

Sahator tot Romen bewaart voort. Die I

tek de waerelt al meer munt aan die niet e

baar is. 'T gaat thans zoo niet als het plag. De
meeiïe menfchcn willen zig als de hedendaagfche

ifraliten geen munt laren in de hand floppen , of

zy moet van goet alooy en wel geftcmpelt we-
zen.

Philips Harog van Orleans, thans Regent
van Vrankryk heeft in zyn jeugt de Schil-

derkonft geleert by den braven Konitfchilder Cou-

i'pel, en de zelve met yver en zucht geoeffent,

zoo veer dat hy voor zig zelve in een der gale-

j ryen van zyn paleis verfcheiden ifukken geichil-

f -dert heeft, daar met roem van gefproken wort.

Koningin Maria , eer zv tot de kroon quam, heeft

(behalve dat zy konltig met de bordnurnaald ge-

wrogt heeft) ook in waterverf gefchildert, '

;;toe zy zekere uuren daags beiïipthad, diez\ we-
lig en naarfïig in acht nam. De Konilfchllder

Math. Wulfraadt heeft my verhaalt dat hy rer-

fcheiden Beekjes en klevne Lantfchapjes van haar
;penceelkoniï uitvoerig bewerkt gezien heeft, die

de monifering van een keurig oog konden uit-

ftaan. Zy had tot onderwvzer meelter Gibffon,

•die fchoon bejaart zoo kleen van peilbonwas, dat

hy pas op een tafel kon zien.

De Prins van IFaiss , Zoon van Koning Jako-

P 3 bus.
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bus, die door zyne ftyfnckkigheit, en met zich

regens de wetten van Engelant te kanten, dien

Prins het kroonrecht benomen heeft, hccit inzy-

ne bailingfchap noch de Konft geoeffent. Fran-

ciskus Roetiers van Antwerpen Zoon van den item-

pelfnydcr van de munt van Brabant was zyn on-

derwyzer in de Konft. Deze had een wyze van
teekenen als la Fagie en fchilderden Hiftorien.

De Heer Wakkerbaart,Generaal van de Keur-

Vorft van Saxen,was een yverig oefFenaar van de

Konft. Als hy in den Jare 1605 te Rome was,

begaf hy zig onder de Bent. Zyn Bentnaam was
Alexanckr Magnus. Hy teekende naarftig naar de

antique Ruinen , en alles wat hy zyner keure waardig

oordeelde te wezen. De Konftfchilder Izak de

Moucheron, die toen ook te Rome was, en om*
gang met hem had, heeft my verhaalt, dat hy

twee afteekeningen van hem heeft gezien op groot

papier, 't eene van Rome en 't ander van Vene-

tien, konftig naar 't leven afgeteekent. Ja zyn

fconftzucht ging zoo veer, dat zyn lyfknechts by

beurten zig moeften oeffenen in de Konft. Zoo
deedt ook de Zv/eedtfchc Krygsgeneraal Steenbok.

Deze,na dat hy Altena uit order van zyn Koning
in brant gefteken had , werd naderhant met zyn

troepen , door de Deenen (hun Koning dit doen

euvel nemende) omcingelt, en tot Krygsgevan*

gens gemaakt , verfcheiden jaren in de gevangeni»

fittende vermaakte hy zig door 't pcnceel,fchilde-

rende verfcheide Lantfchapftukken, waar van hy

zommige aan zyn Koning vereerde. De Am*
iterdamfche Courant , heeft 'er in dien tyd ook van

gemelt.

De Konftfchilder Wil. Schellings melt in het

&agregi(ler zyner vierjarige Reisbefchryving*
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Van eenen Renatus Koning van Sicilien,van wiens

eigen hand een konftftuk te zien is te Avingon in

't Koor van een der Kapellen van de Kloofterkei k
der CeleJïinen.'Dit was een zinnebeeld van de Dood,
of flerflykheit > voorheen aan een geeftelyke Doch-
ter tot een Nieujaarsgift gefchonken. Onder al de

gefchilderde voorwerpen in dit (luk is te verwon-

deren een fpinwebbe aan een doodbaar, zoo kon-

ftig en natuurlyk gefchildert dat men 't voor een

ware fpinweb zou aanzien. Onder het zelve (laat

eenLatyns vaars : gejaarmerkt 1481. 't geen ver*

taalt de voorbygaanden dus toefpreekt

:

jtanfehouwer blyf voor V ^tafereel wat (laan 5

Daar yder Bloem , de broosheit van uw leven

Vernield-, dewyl boe luifterryk verheven ,

Zy9 eer men *t weet, zalonverwacht vergaan.

Ook gedenkt hy in zyne Reisbefchryving van

Engeïant aan Maria Stuart Dochtervan Jakobden
V Koning van Schotlant geboren 1 541 , en ont-

halft 1 587 in Sprokkelmaant, na dat zy 20 jaren

gevangen gezeten had op 't Kalteel Frodigua , om
het konftig geteekent en geflikte behangfel , waar
van wy in de levensbefchryving vanW.Schellings
zuilen melden.

Wy zouden daar beneven een ganfche lyfl van
Konftfchilders in vroeger en later tyd konnen op-

tellen welke door Keizers Koningen en Vorften

tot de waardigheit van Ridders en Baronetten zyn
verheven,verfcheidenookdiehetBorgermeefterampt

bekleed hebben , als D. v. Delen te Arrauiden in

Zeelant, vander Lis in s'Gravenhage, 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 tcffens ook Ridder was, en meer
anderen, als ook een reeks van brave mannen die

cenccrlykcn en godrruchtigen wandel gelcit en in

deugt,den waren Adeldom vaneen Kriftcn, hebben

uitgeblonkenJa daar zvn geen Maatfcbappei^Koniz-

genootfehappen , or Gildebroederichappen welke
zecrtalryk zvn, of ik maak my fterk om aan te.

toonen dat 'er meer fchurfte fchapen onder loo-

pen, als onder St. Lucas Brocderfchap. Behal-

ven dit wort de konft doorgaans van hun ge

oertent: buiten bedrog, en ecrlvk behandelt, de j

Handelaars uitgezondert ; want die gaan (als Pa-

ter Abram zeit : ) wel altyt met Waaren om
,

maar niet alle, of altyd met de waarheit. By ge-

volge vind ik geen reden dat zig ymant behoeft te

fchamen, dat 'er van zyngeflacht onder de Konft-

fchilders gctclt werden 5 zoo min als onder de

Dichters 3 waarom ook And. Pels, in zyn vertaal-

den Horatius pag. 34 met recht zeit:

Voor V ov'rig hoeft gy u der Dichtkonft niet tefihaa-

men,

Als of zy kwalyk aan den grooten zon betaamen.

ó Neen-, want Orfeus, zoo in zyncn tyd geacht

\

Die tolk der Goden , beeft het menfchclyk gcflacht

Door vaarzen afgefchrikt van 'moord , en beeftig

leeven

;

tyaarom die brave naam den held is nagebleven ,

Dat by de Leeuwen, en de Tygers temmen kon.

fa Vorfl Amfion , die oud ïhebc zelf begon

fa bouwcn,kreeg dien naam , dat hy de hardeJieenen

Kon leiden door zyn luit , en vleyehi dicht waar hecnen

Hy wilde, enz.

Dit pleit heb ik voordachtig in dit tweede Boek-
deel
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3eel willen voordellen , om dat zomraigen , die als

loch met hunne berichten ffchoon ernftig daar toe

verzocht) agter weeg blyven, daar door mochten .

overtuigt worden vanhun dwaas opzet , en ik daar

door g.vlegentheit vinden, om de levensbedryven van

myne Konftgenooten, in meerder volkomenheit

ijten Tooneel te brengen.

Thans luft het ons met de pen te weiden tot

jjPruiiTen daar MICHIEL WILLEMANS gebo-

i:ren werd in 't Jaar ió^oj om dat hy Am-
ferdam voor Rome tot de Hoogefchool van zyne

K'-ntloefFeninge verkozen heeft, om door 't be-

Ifchouwen van lorlyke voorbeelden, en uit den om-
[gang met de braaffte vernuftelingen , zig in den

iopbouw van zyn Konft te bedienen.

Zyn Vader was een gemeen fchilder, enteLu-
Ibek geboren.

Hy tot de Konft gekomen nam daar zoodanig

in toe, dat hy met zyn twintigfte jaar zyn tyd- en

ilarïtgenooten overtrof. Dit was hem nietgenoeg,

tmaarhy vertrok naar Hollant, daar hy om zyn be-

lleeft gedrag en Konft, by de Konftoeffenaars en

[konftlievenden welkom was. Hy voegde zig in

Igezelichap zynde, wel meelt by J. Backer en

[Rembrant, in wier Konft, byzyn, enRedenvoe-

I
ringen hy zoo veel genoegen nam , dat hy zyn

I voornemen van naar Italien te reizen fchortte, maar

f
beiloot een ruimen omtrek door Duitslanttedoen,

I gelyk hy ook deed , en heeft in de meefte Hoven,

I
inzonderheit de Keizerlyke Stadt Praag, zyn brave

\ Konft doen zien, en kwam naar een tienjarige reis

[ te Lubek , daar hy zyn naam van wegen zyn

\
Konft iberucht maakte.

Onder zyne veeltallige Konftwerken wort getelc

: de verbeelding van Vulkaan, fmedende in zyn bc-

P 5* rook-
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rookte grot de Wapenen voor den Krygsgod MarSj

't geen hy gefc ! ildert heeft voor de KeurvorM: van
Brandenburg. Ook twee groore Tafereelen te

3$catefïau / verbeeldende het oordeel van Salomon,

cn van Kambifes.De meefte Kerken en Paleizen

van Duitflant (om kort te gaan) pronken met zyne
penceelkonft.

De liefde tot de Konft drong hem noch in zyn
zestigfte jaar aan, om zyn Schoonzoon Kristof*
fel. Luca daar in 't onderwyzen , gelyk hy
zyn Dochter Anna Eliz/vbet Willemans ge-»

daan had, waar van men in Duitflant vele fraje

ftukken ziet.

WILLEM DOUDYNS is geboren 1 6 j o

,

den laatften dach van Wintermaand. s'Gravenha-

ge mag met reden haar Oyevaars blazoen met deze

Konftpaarel Heren, voortgefproten uit een Bor-

fermeefter, en Kolonel der Schutters dier plaats»

.yn eerfte onderwyzer in de Konft was Alexan-

der Petit.

Naderhand door reysluft aangenoopt, trok hy
naar Rome om de Kon/t 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 gcaclufte Room-
fche Konftfcukken, af te teekenen, ook om zig

eene wyzc van fchilderen te gewennen die hem na-

derhant zoo beroemt gemaakt heeft, fan de Bis-

kop heeft zig inzonderheit naar den koftelyken

voorraad zyner teekeningen bedient in zyn geè'tftc

plaatwerk.

Hy is een van de eerfte, ofwel devoornaamfte
geweeft die in den jare i66i 9 het Konftgenoot-

ichap, en d'Academie tot opbouw van de Konft

hielp oprechten in s'Gravenhage, waar van hy ook
na-
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derhand vcrfcheidenmalen Diretlcur, ofRegent
geweeft.Hy leende de hand daar ook aan tot het

nde van zyn leven, het geen hy bereikte in 't

ar i 69 7 , in den ouderdom van 67 jaren 5 de dood

zig niet bekreunende het groot verlies datde Konft>

'fchool door het miiTen van dezen Diomedes (dus was
1 hy gebentnaamt) te duchten front.

Hoe groots hy in zyne ordonantien was , hoc

| vaft in het teekenen van zyne naakten , hoe breed

en natuurlyk hy zyne kleederen plooide , en hoe

ftout en krachtig, (om het tegen de braaffte Ita-

1 linanfche te konnen ophalen) hy zyne Konftftukken

ifchilderde, daar omtrent zou te vergeefs zyn veel

te melden? aangezien bet werk, genoeg bekent,

zyn maker pryft. Onder vele van zyne beruchte

Konftwerken wil ik den Lezer,alleen tot een ftaal,

na de Haagfche Vierfchaar wyzen , daar hy Salo-

monseerfte recht in drie vakken verbeek heeft : en

't geen wy meer te zeggen hadden elders toefparen.

Nulaten wyARY vander KABEL geboren

te Ryswyk buiten den Haag in 't jaar 1631 volgen.

Zyn rechte naam was vander louw : maar zyn
leermeefter 'Jan van Gojen potzig van aart zynde,

zcide : dat zulk een toenaam te gering en veracht

voor hem was , aangezien men denken mocht dat

hy na dat foort van Touw , daar men de halsfnoe-

ren van maakt, waar mee men zulke die doorfn&«

digheid vinden dat niet verloren was opknoopt,
vernoemt was : en dat het grootzer ftont datmen
hem na een Kabelteuw benoemde. Zedert welken
tyd zy hem altyd vander Kabel genoemt hebben.

Hy is te Lions in Vrankryk geftorven,maar in wat
jaar weet ik niet. Hy fchilderde meeft iantfehap-

pen en watergezichten , had ook een Broeder

Engel genaamt die de JÉCopft oeffende. Dog wat

hy
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hy fchilderde weet ik niet : maar zyn tyd eq
konltgenootJAN van ASSENgeboren totAmfter-

dam fchilderde Lantfchappen en Hiltorien met
een vaardig en kloek penceel, die , wanneer men
de zelve wat in afilant bezag,een goeden wel ftant

hadden. Hy was een man van goed oordeel, dog
bediende zig om 't gemak veekyds van de printen

van jint. Tempeeli^ inzonderheit in zyne ftukken

die buitenslants verzonden werden , gelyk hy ook
dik wils verzendingen had naar Indien. Hy ftierf

lópy, ruim óo jaren oud zynde.

Gelyk het Koorengraan , door den norfchen

Jkouden winter , die den grond met kille

fneeuw bedekt, en de oppervlakte tot een

yskorft doet vriezen , verfmoort , of geker-

kert blyft, totdat de aangename Lentezon den
grondt verwarmt, de zaden bezielt, en doet op-

fchieten , om in hun zaayzoen vruchten voort te

brengen j zoo fchiet ook het Konftzaat, door

andere bezigheden gedooft, wanneer de Liefde

tot de Konil , met een fchitterenden gouden zon*

negloet gehult, de zelve met blinkende voordce-

len toedraait ; en een wakkerder leven byzet, in

't prilfte van den Zomertyd zyne vruchten uit.Dit

zullen wy in de volgende Levensbefchryvingevan

LUDOLF BAKHUIZEN beveiticht zien.

Deze was geboren te Emden in den jarc 1631.

op den 1 8 van Wintermaand. Zyn Grootvader

was Predikant in Ooftvrieslant , zyn Vader Ge-
rard Bakhuizen geheimfchryver, en hy Klerk op 't

Comtoir tot zyn 18 jaar. Dan hy verliet Emden»
en kwam tot Amfterdam wonen indenjare i<5fo,

om den Koophandel te leeren. De Heer Barte-

lot, die zyn Patroon, was, had veel dienit van

hem
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hem' , alzoo hy het Boekhouwen , en de Schryf«

konft meefterlyk verftont. Maar hy bleef daar

)inict lang, alzoo de Konftgodin hem tot hare
j oefFenfchool lokte j gclyk hy zig dan met zyn 19

mar begaf tot het teekenen van den Scheepsbouw

ijriaar 't leven , zonder dat hy ooit de wyze van te-

I kenen , of de behandeling van de teekenpen ge-

I zien had. Het leven was zyn voorwerp 5 en de

Idrift zyn onderwyfter.

'T was in dien tyd de Gulde Eeuw voor de

/Konft , en de goude appelen (nu door akelige

a wegen en zweet naau te vinden) dropen dcnKon-
I'ilenaars van zelf in den mondt. Weynigtydhad
fi'hy maar toegeleid op het teekenen van Schepen,

JÈ
wanneer hy zyn zweet door loon verzoet zag 5

iï want hy kreeg voor een teckening 10, 20, 30,1

i:eindelyk ico en meer guldens j het geen zyn yver

I niet weinig aanzette. 1 .

In middels kreeg hy kennis aan deze en gene
konftoefTenaars , die hem aanmoedigden tot de

1 pcnceeloerTening , daar hy wel geneigtheit toe

I had , maar niet wift hoe de zelve te behande-

^ len. mildert van Everdingen was d'eerfte die hem
I een palet met verf en pencelen in de vuift ftak om
I 'er een proef af te nemen. Dit ging zoo 't beil

mocht, met maken en hermakenj evenwel het

werd een ftukje fchildery, en hy kreeg 'er 19
gulden voor. Dan vraagde hy eens dezen, dan
eens genen, aangaande de tempering ofvermengin-
geder verwen, maakte zig door zyne leerbegeri-

gen aart by elk bemint, en kwam hen op hunne
fchilderkamers , en in hunne bezigheit bezoeken,
©m af te zien hoe zy 't een en 't ander behandel-

den. Groeten toegang had hy tot den Zeefchil-

<ler Hendrik Dubbels , toen den oudften onderde
bend
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bend der konftenaren tot Amfterdam , doof
wiens openhartig bericht hem groote dienfl ge-

fchiedde.

Op dien grond boude hy voort en kwam eyn-

delyk zoo veer dat de roem van zyn Konft eert

groot deel van de waerelc overklonk.

Hy was nyVerig , ftil , en borgerlyk van levert :

deugtzaam van aard en befcheidert tegens elk.

Nam hy cenige uitlpannigen , 't was altyt naar den
Amftei , ofYkant , daarmen verfchot van Vaartui-

gen vint , en altyt een Maitbofch van de toppen ziet

wimpelen. Beftont Eool dan eens uit zyn wind-

kolken te brullen , of de ftormrioolen met zynf

vaiftop terrammeieni waar door de waterbarert,

flag op flag fchuimbekkende elkander vervolgen

,

den Zeeman met ingebondef reeven nootdrukkende

om een goed heen komen te zoeken , naar de ge-

reedlte haven : dan geluftte 't hem (de minfte zou-

den daar veTmaak in vinden) zomwyle in een ftei-

gerboot te frappen , en zig te laten voeren tot

voor den mond van de Zee y zoo om de barninge

van 't Zeewater tegens 't fïrant, als de verande-

ringe van Lucht en Water in die gefteltheit af te

zien. En wel inzonderheit deed hy zulks , wan-
neer hy voornemens was iet dergelvks te verbeelden

op paneel j op dat hy daar van een 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 zich te laten

komen , tot dar hy zyn oogmerk in 't fchilderen

bereikt, en aan zvn denkbeelt voldaan had.

Met een woort gezeit : hy wift de menigvuldige

veranderingen in die licht veranderende Elemen-

ten wonder wel na te bootzen.

'T
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*T is veel gereeder , en ook met minder gevaar

vermengt, Kool, Wortelen, en Rapen, Pot>
icn, Pannen, Bezem, en diergelyk keukenge-
reedfehap, naar zyn fchilderkamcr te torfcheöy
Dm 't zelve naar 't leven af te beelden j ten min-
te kan ik begrypen dat Konftfchilders, die mee
iiergelyke denkbeelden zwanger gaan , geen groo-
:en lalt daar van hebben, veel min bezorgt hóe-
ven te wezen dat hun d'indrukzelen zullen ont-
schieten, aangezien dat hunne voorwerpen van.

Üen aart zyn , dat , daar men ze eens geplaarft

ïeeft, zy daar ftil blyven ftaan. Egter hebben ve-
en met het fchilderen van beuzelingen hun voor-
kei bejaagt, 't Mag my noch heugen dar de
Xonfrichilder Gerard Dou, boven zyn bedongen
0011, voor het fchilderen van min daö if worm-
gaatjes in een oud Spinnewiel 2 f guldens kreeg.
Wat zal ik hier van zeggen? Als myn Meefter
S v. Hoogftraien aan 't Keizerlyke Hof was, wa£
ier ook een die zyn werk maakte van kleine pour-
|:ret jes in waterverfte fchilderen , die hy zoo beval-
ig voor de Hofdames, met fchoone koleurrjes
vift op te pronken,dat zy 'er op verzot waren. Hoog-
haten die vryborftig genoeg was , vreef dien
fchilderbaas

, (wanneer hy eens met hem alleen

vas) onder de neus : Dat al 'tgeen hy maaktegeen.

ïonfi mocht genoemt worden. Die daar op tot
mtwoort kreeg , na dat hy een hand vol goud
lit zyn beurs gehaalt hem liet zien. Mag dat geen
Konji genoemt worden , daar zulks van kom?V\Tzz
al ik anders zeggen , als dat het hedendaags
K>ch beurt, dat menfehen zig aan beuzelingen,
lie niet om 't lyfhebben , en ftyve | nettigheit zich
fergapeny en Konfcwerken die groots vanvindm-

ge>
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ge, vaft geteekent, en wakker gepenceek zyrij

over 't hooft zien?

Wy hadden van onzen Bakhuizen gezeit

:

dat hy de natuur wonder wel wift na te boot-

zen , en vervolgen ; Dat zulks ook de Reden is

geweeft, waarom zyn Konft aan de meefte Hoven
gewild was.

In den jare lóóf, lieten hem de Heeren Bor-
germeefteren van Amfterdam een groot ftukfchil-

deren, vol gewoel van allerley Schepen, enJach-

ten en hun Koopftadt in 't verfchiet, waar voor
\

zy hem gaven 1300 gulden, en noch een vereeringl

of gefchenk daar en boven. Dit Huk diende tot i

een prefent aan den Koning van Vrankryk Lode-
j

wyk den XIV , die 'er groot genoegen in nam ,<

en het in de Louvre^ by meer fraye penceelkonft
|

]iet plaatfen. De Groot-Hartoog van Toskane,,

de Koning van Pruiflen , de Keurvorft van

Saxen, en verfcheiden Duitze Prinfen, hebben

niet alleen van zyne Konftwerken gekocht, maar'

hem ook in eigen perfoon komen bezoeken toO

Amfterdam, om zelfkeur te doen uit het geene hy

gemaakt had. Gelyk hy ook de eer gehad heeft,' .

dat de groote Czaar van Moskovien , hem niet
.

J!

alleen (terwyl hy eenigen tyd alhier zyn verblyf

nam) heeft komen bezoeken,maar ook begeerde dat-'

onze Bakhuizen in zyn byzyn verfcheiden llag van

Scheepen voor hem afteekende, en zyn Majelteic

teekende op de zelve tyden (als inzonderheit ge"'

neigt om de Scheepsboukonft in den grom te lee^

ren verftaan) mee eenige op papier. Op zyne'

Scheepsboukunde , en op de agting , die buitenla 1 it-

fche Konftbeminnaars voor zyn Penceelwerk hebl

ben, zinfpeelt de puikdichter D. vanHoogain n

in dit volgende vaars, daar hy tot zyn lofdus fpre< ,t:

71

at

w
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ti Kunftjuweel van Atitfterdaml

o Eer, o luifier van uisf fiam \

De late nazaet zal u kennen ,

Zoo lang alom penceel en pennen

In waerde zyn en boog geacht >

Zoo lang de Scheepvaert blyft in kracht J
s

De Scheepsboü , boog in top getrokken 3

'2"
'gezicht der kenners kan verlokken.

Dan (treeft uw Schepefchildery

Mie andre kmiftenaets voorby,

En praelt in 7 oog 'der Amflelaren^

Die ddnkbaer uwen naem bewaren ji

Uw1

naem, niet hier alleen verbreit $

Maer door alle oorden mtgefpreit ,

Tot in de Vorflelyke Hoven,
Die 7 werk van uwe handen loven.

Dan helpt gy Dichteren aen ftof,

Om uit te weiden in uw'' lof.

Dan nooptge Apollen en spellen ,'

Om u een eeuwige eer te /pellen.

De Schilderkunfi en Po'ezjy i

In onderlinge maet/chappy

Getreên, vereeren u met kran/fen^

En hefen u aan 7 hemels tran/fen i

Daer uwe pen, z.00 onbevlekt,

Zoo net , zoo eêl, het al voltrekt a

De yver tot de Könft bleef hem tot het einde van*

fcyn levenstyd by: alhoewel hy toen inzonderheid

veeltyts met den fteen , ofhet graveel geplaagt was |
dat hy voor een bode hield die hem zyn aftocht

kwam voorfpellen j waarom hy zig ook by ty ts

tot diegroote reis zoodanig gereed maakte , en ge

-

Srooft vervaardigde y dat de minfte fchrik en vèrarv-

ïl
?
Deel. (£. de."
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deringe ^ toen de uure naderde om te moeten
van hier vertrekken , in hem (dus wort 'er getuigt)

niet kon befpeurt worden. Hy overleed in 't

jaar 1709, op den 7 van Slachtmaant, oud zyn-
de 78 jaren.

Zoo men alle de Kon ftwerken, die hy ge-

maakt heeft, eens by malkander zag, men zou zig

moeten verwonderen over 's mans vlyt: en noch
it meer als men daar by bedenkt j hoe veel tyd

hy noch heeft moeten hefteden tot het ondervvys

in de Schrylkonltj daar hy wiskonftige gron- 1

den of vafte leidingen toe uitgevonden hadj en die

hy aan verfcheiden voorname Koopluiden kinde-

ren (alzoo hy daar in beroemt was)geleert heeft y

nevens een menigte uitgevoerde teekeningen , en

geetfle platen. Waar uit men befluiten moet dat

By naau een uur van zyn tyd ledig heeft laten1

deurflippen y een yver daar deZeeJedichterJer.de
j

Dekker heel leerzaam en nadrukkelyk in dit vol-

gende Vaarsje op zinfpeelt :

Laat het koftelykft van al

Z? niet roekeloos ontflippen >

Dat 's de Tyd, diefnel gaat glippen :

Nimmer hy weerkeeren zal.

Och! hoe weinig is 7 getal ,

Dat z,yn uuren meet by (lippen !

Éen zaak die zeldzaam is , en waar van ik geen!

jj

ander voorbeeld weet , (taat my noch te melden.

Gelyk men tot Amfterdam voor gebruik heeft ,•

dat men de gene welke de overleden ter begravin-

geverzelt hebben, met een glas Wynbefchenkty

en dat door de naaftbeftaanden verzorgt word

:

200 had hy daar omtrent die zorg en beftellinge'

op'
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óp zig genomen. Want hy had den Wyn tot zyn
Begraaffenis noodig zelf by Zyn Wynkooper
gaan uitproeven, en den zelven verzegelt doen
wegleggen. Men vond ook na zyn Dood
een zakje met geit, én daar in zoo veel guldens *

als hy jaren oud was, afgepaft voor de genen die

hem ter aarde zoude dragen,nevens een gefchreve

lyft van de namen der Konftfchilders die hy daar

toe uit de Bende uitgekeurt had ; met belading

van het zelve 't zamen te verteeren.

Hier benevens, om aan te toonen dat hem de
konltluft tot den avond van zyn leven is bygeble-

ven , ontbrak noch te zeggen , dat hy plaatwerk

onder den Tytel van denYitroom,en Zeegezichten

enz. in het 71 jaar zynes ouderdoms geëtft. heeft.

Hy had ook altyt een zonderlinge geneigtheit tot

de Dichtkonft, en dus vriendfehap gehouden met
de geachtfte Dichteren van zynen tyd, inzonderheit

met de Heeren Francius, Broukhuizen, Antoni-

des vander Goes, en D. van Hoogftraten. Onder
verfcheiden Gedichten op hem en zyne beroemde
Kon ft gemaakt word het Latynfche gedicht van'

J. Broukhuizen boven alle geprezen, waar van
cle zin door gemelden Hoogftraten vertaalt hier op
oitkomt :

E 00 l, van niemand na te volgen ,'

Wanneer gy woedende en verbolgen

Het nat der zee ten hemel fmyt,

Daar alles beeft en kermt en kryt
9

En V yjljk onweer aengefloven

Roert alles van den grond naer boven 3

En loeit met weerlicht , floot op floot ?

En bulderenden dönderkloot j

Of ftreelt d'aplopntheid der bareny
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En al den hemel op doet klaren ,

Rn (liert de fchepen aen de ree;

O flomme dichter van de zee,

Wat zal ik eerft in top 'verheften ?

Uw arbeit , die dit net kon treffen^

Of uw weêrgadeloos verftand?
Als gy 7 penceel neemt in de hand.
En maelt de holle zee naer V leven ,

Begint Leanders hart te beven ,

Daer vaft het minnen hem berout.

Ulij/es fchrikt voor *t woefle zout.

Het oog aen d'andre kant vaert [pelen f
En ziet den harder vrolyk quelen ,

Al leggende op den oever neer ,

By 7 ruifchen van 7 Ionifch meer.

IVie heeft u deze kunfl gegeven
,

Bakhuizen, om zoo hoog te ftreven ?

Wat mee/Ier voerde u zoo ver heen ?

Dat was geen menfchenwerk. o neen.

Maer gy hebt dit gefchenk genoten

Van Venus zelve , uit zee gefproten.

Zyn Beeltenis hebben \vy geplaatfl: in de

Plaat I boven aan, het Lyitfieraad met eei

Scheepskroon gedekt, en onder aan eenfGhryfpen

vertoont.

tv y hebben reeds een dtel wakkere mannen in

de Konft ten tooneel gevoert , en zulke die uit

een konftkundig begryp , de vöornaamfte zaken in

hunne konftwerken nebben doen fpreken, als ook
hun meefte konft en vlyt daar optoegeleydtomde'

byvoegfelen naar de rede welftandig in te vlechten,-

geprezen , en tot voorbeelden (om dit loflyk fpoor

te volgen) de Schilderjeugt voorgedragen. Thans-

lufc
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luft het ons zommige gebreken, daar omtrent be-

gaan, om de zelve te vermyden, voor te ftellen.

Philips Angels in zyn Lof der Schilderkonft , is

van begryp dut een rechtfchapen Konftfchilder er-

varenheit en kennis van alle Hiftorien hebben

moet , om voor te komen alle mifïlagen , die uit

gebrek van onkunde voortfpruiten. Onder vele

(zeit hy) is my voorgekomen een (luk van een voor-

\naam Schilder dien ik niet melden wil. Dez.es

toeleg was te verbeelden de Weduwvan Sareptamet

'haar zoontje buiten de Stadt hout fprokkelende , al-

waar de Propheet Ely haar ontmoet : daar van gy
lezen kont i Kon. 17- Omtrent deze Hijtorie wort

vereiil een brandije drooge Lucht , dorre Velden en

xjwart verzengde Boomen , dewelke om de droogte die

een ganfch jaar agter een duurde , hun jonggroen ver-

loren hadden : maar in plaats van dit in agt te nemen ,

\had hy de lucht vol nevels en wolken en (lormwind

verbeeld. Dit laat(Ie had hy willen uitdrukken door

een Korenmolen dien hy op de Stadtswal geplaatft had,

gezwicht aan de vier einden van de wieken : daar be-

neven had hy de weyden verzien met een menigte Vee,

en de Boomen zoo groen verbeelt als in V pril/Ie van
den May. Wel aangemerkt van onzen Schryver,

ten bewys dat de Konitichilder voor af de Hiilo-

rifche befchryving niet eens z\\ hebben gelezen, ten

minften geen acht gegeven op dit zeggen van den
Propheet : zoa waaragtig als de Heer de God
Ifraels leeft , voor wiens aangezicht ik da , indien

Vr Don of Regen op 't lant vallen zal, enz.

Hoe dat ook die Konitichilder die Windmolen
in 't hooft gekomen is (op die wys als zy thans in

gebruik zyn) weet ik niet : aangezien die daar even

zoo ontydig te pas gebragt is, als de Pekelharing

in een Auk van fan Steen, daar hy de Fabel van

QLj. Mitrê
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ftïitra, uit Nafo verheelt} daar dat gebruik varj

Haring en anderen Vis in te zouten , pas 300 jaren

geleden uitgevonden is door eenen Willem Beukei-

fen van Biervliet. Zie Batavia Illufirata, pag. :$6f„
1

Dicrgelyke mifïlagen van fchilders , nog in leven

willen wy niet op de kaak zetten. Dog wie ouling»

den Duivel , daar hy den Heere Kriftus in de Woe-
flyn door verzoekingen aan boort klampt, met
een Monnikskap verheelt heeft, is onder de Kon (l-

oefferiaars, en Pi intbeminnaars bekent* als ook dat

groote meeiters gekapte broeders by het Kruis vau
Kriftus en de Hemelvaart van Maria hebben ge-

plaatft j dat even zoo veel te pas komt als of men.

Jonas den Boetprediker onder den boom der Ni-
ïiiviten verbeeldde 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 noch eenigzins verfchooning, als

men bedenkt dat zulke tafereelen voor de Geefte-

Iyken gemaakt zyn, die het licht dus hebben ge-

wilt, en dat zulke luiden die gewoon zyn alleen

te praten, geen tegenfpraak dulden willen.

De groote Paulo Veronees heeft meermalen de

beelden, in oudtydfche Hiftorien , naar de Moden van

ayn tyd gekleed. Dus doet hy ze ook met gelei-

bande kasjakken, gepikeerde broeken, enSpaan-

fche kragen aanzitten , daar hy de Bruiloft te Kan*
in Galilea verheelt. Dat ook zoo min te pas komt,

als 't geen Pater Abraham in zyn Boekje van de

jïmbachten van een Schilder uit OoAenryk ver-

telt, die de opwekking van Lazarus had verheelt,

en daar by een Doodhaar , waar op een gekruift

jCridus beekje lag, en nevens het zelve twee bran-

dende' kaarfen, met een wywatervau

My gedenkt ook een fluk van den grooten
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Rembrant gezien te hebben , verbeeldcnde

daar Martha aan Krittus klachtig valt, dat Maria

zig der huiszorge ontrekt en die alleen op haar laa^

i aankomen. Hier zat Martha afgebeelt, koeken te

£ bakken onder den fchoorfteen , op de wyze als men
j
hier te land gewoon is, in een Lui kfeyzere pan, in.

leen tyd eer Luik eens Luik genaamt was.

Al zulke mifllagen ontfpruiten uit gebrek van

Hiftory- en oudheitkunde.

Maar in deze wyze van berisping fchynt my F.

jjunius, (menigwerf van my om zyn verftandig

ïoordeel geprezen) verfterkt met fpreuken uit Ho-
|Tatius en anderen, tegen te ftreven , in zyn } Boek
pag. 351, daar hy dus zeit : Ten is myn meening

\ganfch niet dat men naar de opperfle volmaaktheit , tut

de alderminfle deelen in de voorgejïelde t&fercelen

gekende , elk ding door een vieze en knibbelige kor-'

zelheit aan het fpitszinnigfte begryp der Kon/Iregelen-

\z.al toet/en j want men de overvliegende ver(landen,,

van groote meefters wat toe geven moet , wel ver-

gaande dat men in klyne misgrepen beleefdelyk /lap zy ,

\zonder in grove en onduldelyke gebreken de zelve door

de vmgcren te zien. Het fchynt in der waarheit of
men z.ig boven andere menfehen wilde ftellen : of ten

minften niet gedachten dat wy mee menfehen zyn die

dolen konnen , als men gans geen fouten in anderen

wil verfchoonen.

Maar Junius, dit raakt my niet.'T is ook myn mee-»

ning niet alles aan het ïpitsvinnigfte begryp der

'iKonitregelen te toetfen, en voorts alles te wra-

5 ken , en te berispen wat daar tegens aanloopt , wel
wetende dat groote meefters wel eens milllagen

begaan. De groote Homeer pleeg zomwyle wel

\ fins te Jluimeren zeit Horatius , met wiens konftigen

Q^ ver-
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vertaler Andr. Pels, ik van de Schilderkonft zoq

fpreeke, als hy van de Dichtkonft:

Niet dat ik een gedicht juift zoo volmaakt begeer
,

Dat ik geen mifflug in den Dichter zou verfchoonen
t

In V Luitjlaan geeft zomtyds een' fnaar wel and'r'è

toonen

,

A'Is hart, en hand begeert; men grypt by avontuur ,.

jil denkt men in B mol te grypen , in B duur.

Qok treft de pyl niet (leeds, daar oog, en boog op,

mikken.

Dus weet ik eene vlek , of twee wel in te fchikken ,

Die uit verzuimenis , of's menfehen zwakheid fpruit;

'Steekt maar hetgrootjle deel des werks voortreflyk uit.

De Konfi is lang, en ons leven kort zeide Hip-

pokraat. En Vondel zeit in opzicht van de Dicht-:

konft : men klimt al hygende en zweetende , van
langerhant , defeilte van Parnas op. Deze fpreuken

geven te kennen , dat de Konften langzamerhand

bekomen worden , en de loop van ons leven te

kort is, om tot de volmaaktheit van de Konft (die

eenen langen omweg heeft) te geraken , de meeften .

zinken ter halver wegen zynde in 't graf, de •

minften bereiken het topeinde:jawatzeggeik.nie- '

mant heeft het zelve ooit bereikt , or de konft in'

haar volkomenheit bezeeten.Zommigen zyn wel tot

verwonderinge daar in gevordert ; maar niemant

heeft daarin ooit onberispelyk volmaakt geweeft,en
?

geloof my, 't zal ook nooit gebeuren, dat ymant
bevonden zal worden volmaakt in allen deelen van

de konft. Rafael, wiens penceelkonft alsGodde-

]yk word geëerd, heefc mee zyne gebreken, doch

zoo veel minder , dan hy meerder wort geroemd
^V aarom hy als nog den ïoem hond , dat hy is de

Piin$
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Prins der Schilders. Over zulks zal zig nie-

mant belgen dat ik zoniwyl eens de gebreken in-

geflopen in 't werk van wakkere mannen aanwy-
tzej aangezien de zelve (trekken tot bakenvie-

ren ; om zelf de onbekende klippen van gebreken,

: daar de konftroem fchipbreuk door lyd, zorgvul-

dig te mydcn.
Ik wil my zelven zoo min verfchoonen, als an-

ii.deren berispen , want heb anderen op 't fpoor vol-

ogende dikwils mee gedoolt. 'T is ook myn mee-
|ning niet, niemant te achten voor een groot mee-
lifter in de konft, ten zy hy van alle feylen vry is.

f'
*T kan niet wezen. Immers wy hebben als noch

1 geen voorbeeld dat ymant zoo veer in de konft ge-

f' vordert is, dat men van zyn werken zeggen kan

f
datze volmaakt zyn j want wy zyn alle menfehen

f die de gebreken onderworpen zyn , en by gevol-

ge de berispinge. Derft ymant te voorfchyn ko-

l men, die buiten verwaantheit zeggen kan op vaften

f grond, en door zichtbare ftalen betogen dathyde
I Konft volmaakt verftaat, wy zullen hem onder den

f
lommet dier blinkende eerekroon , met de ganfche

I Konltfchool roem offeren.

Tot meerder verfchooning moeten wy ook zeg-

I gen dat wy met een goet hart van onze grootfte

f Konftfchilders zeggen, het geen Pels van de be-

| roemde Dichters :

[
En't moeit me in''t hart , als Hooft , ofVonfalzom-

tyts mijfen.

De gebreken of misgrepen (laan onder de beris-

ping even als de Scholieren onder dien welke hun
onderwytt; en dus is noodig dat de fouten aange-

wezen worden, on? de zelve te verbeteren, ofna--

Q-f der:
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derhant te myden. Of waar het beter, dat wy-

uit fchroom van de beenderen der overledenen te,

ontruften, de leerbegerige Jeugt , de werken der

beruchte meefters bundeling voor Orakelen in de

vuiit (topten,, en lieten hun het pryflyklte teffens

met het gebrekkelyke maar dommelings volgen?

zoo was 'er nooit geen verbetering in de Konit te

wachten.

Daar zyn gebreken die uit gebrek van Konft-

kunde ontlkan ; daar zyn 'er die by vergiffing of
verhaafting influipen ; weer andere die uit gebrek

van verftant fpruiten. De tweede foort zyn door.

opmerking licht te verhoeden. De eerfte hebber»

wat meerder werk aan , dewyi men om daar toe te

geraken den Konllberg met vlytenarbeit wathoor
ger moet opklauteren. Maar de laat fte zyn dege?
breken die voortkomen uit gebrek van verftant

,

deze zyn ongeneeflyk; want gelyk de onwetende
zich zeiven niet kennen , zoo hebben zy ook geen
drift om te zoeken 't geen hun ontbreekt. Hier
van daan komt het tZeit Gratiaan) dat ^ hoewel de

hemelfpraken z.00 zj>ltzaam zyn y men baar niet meer

van nooden beeft ; aangezien niemant haar komt
vragen. ,

Ik wil als hetfpreekwoortzeit : Niet hard Kin-

den 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 zachte onderwyzing zal laten deur-

gaan.

Immers zal yder, by wien de reden is gehuisvefr,

myu doen pryzen, inzonderheit wanneer hy eert

recht begryp van het nut dat uit dusdanige beris-

pingen gebaren word kent. Let maar eens

met
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aandagt op het zeggen van den grooten Leo-
lard da Vinci.

'T is met de Schilderkpnfl , zegt hy , niet gelegen

nis met de Mufykkonfl, dewelkefterft en te ondergaat

,

f den zelven oogenblik alsze geboren wort, enbyge-
' wig verdwynen de faalgrepen ook met haar tegelyk j

maar de fouten in de Teeken- en Schilderkonft begaan

ylyven lang tot ontdekking van des meefters onver-

ftant in V leven overig.

Meergemelde Philip Angels , na dat hy den in-

houd van een Tafereel door Jan Lievens ge-

Tchildert, om des zelfs geeftige vindingen, enby-
tvoegfelcn byzonder geroemt heeft, en gezeit dat

zulke ongemeene eygentlykheden geoorloft zyn

,

jen ten hoogften pryflelyk wanneer een Schilder

die betracht, zoo vervolgt hydus : Oopheeft deze

geeft zyn wonderbare nagedachten te kennen gege-

ven in de Hiftorie van Bathfeba uit ie beelden^ waar
van wy lezen 2 Sam. 1 1 . Dat Dqvid, na dat hy

'Bathfeba van zyn dack zjch had zien waffchen^

by ftraks boden zond om haar te halen, en geen om-

standigheden meer. Zoo heeft deze wydvermaarde

geeft tot verfieringe van zyn werk, treffelyke na ge-

\ dachten gehad : Eerftelyk dat ongetwyffelt deze bode

:
z.al geweeft zjyn , een oude Koppelarefe die tot zulks

in "'t gemeen worden gebruikt , en die boodfchap niet

: alleen met den mond, maar ook door een briefzalheb-

ben ie kennen gegeven. Waar in hy wederom zyn

zoete bedenkingen die hy hier over heeft gehad te

kennen geeft , door dien hy een blos van eerbarefchaam-

te op de wangen van Bathfeba doet ontfteken op 't le-

zen van dien Minnebrief. Vorders had hy boven in

de lucht Kupido afgemaalt, niet met een ft ale flits ,

maar met een vlammende pyl waar van een dunne

rook opging) waar door men zynpoejle Uden^agwe-
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melen, mikkende op die naakte fchoonhtit om haar
boezem tot wedermin te ontftzken.

Deze byvoegfelen zyn geeftig genoeg bedacht,

en drukken de vvyze, 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 aanj doch die vriend Jlaat den bal (als het

fpreekwoort zeit) mis; in opzicht dat het een By-?

belfche Hiitory is, waar omtrent den Schilders'

Zoo veel vryheit niet wort toegedaan , als wel in

waereltze Hiftorien , en Fabelen. Buiten dat is 'er

geen voetfpoor , om te konnen befluiten ,dat Ko-«

ning D&vid, door een oude Koppelaarrt.er zyrl

brandende geneigtheit aan Bathfeba zcVu te kennen.

gegeven hebben j aangezien het dan in haar keur

geilaan zoude hebben, of ry zulks doen, of niet

doen wilde, 't Stryd ook met de grootheit der

Vorften , de gemeene wegen te gaan , die gebie-

den maar , en het gefchiet : boven dien is niet

denkelyk dat de Koning het oogwit van zyn
zending 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 befte van dat gezalfde Hooki denken, dat 'er

in opzicht van die zaak zoo veel tuflchentyd niet

verloopen is, als anders zou geweeff. hebben:

maar dat hy haar ilraks 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-

voeglels zyn een een nootwendig lieraat , en die»

nen, om het voorname, of hoofd(luk van een

Ta,
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fafereel op te helderen , en begrypbaar te ma-
ten voor den aanfchouwer. Want gelyk door 't

ivel plaatfen der kommaas en punten de woorden
,:ot het recht beduit der zaken bepaalt worden

$

talks zoo haaft men een boek leeft weet en ver-

gaat wat het beduit en zeggen wil dat men leeft

:

'.oo geven de zelve in tegendeel, door ver-

Liiim van agtgeving of onkunde niet recht ge-

Dlaatft, niet alleen verduiftering en verwarring in

je zinduiding, maar maken zelf de zaken heel

?erkeerd en onbevattelyk , zoo dat wy niet weten
<vat wy daar van zullen maken , of ramen konnen

:wat de Schryver daar mee voor heeft. By voor-

'.beelt, ik lees naar waarheit en in een goeden zin:

'De meefte Menjchen deugen niet , goed is God. Zoo
nu de (,) alleen niet wel gepiaatft, in ftee van

; igter niet) agter deugen ilaat, zoo is het niet alleen

tegens de waarheit, maar godslafterlyk gezeit.

;En weet ikniet wat ik denken zal van 't geen ik

lees. Dus is het ook in opzicht van de Konft

met de byvoegzelen gelegen , zoo die niet tot de

(zaak paffen, of wel ingevoegt zyn.

Nog eens. De byvoegfels zyn een nootwendige
iverfiering, als de zelve eigen zyn aan het ver-

• heelde. Gelyk het kantfchrift dient, om de zaak-

lykhedenindentext geftelt met den eerftenopflag

i te weten , ot de zelve op te helderen : overzulks

dienen de fieraden of byvoegzelen om het verbeel-

de te eerder, en ftraks te kennen, in ftee van 't

.zelve door 't byvoegfel te verduifteren , als wy
fin 't laatfte voorbeeld gezien hebben.

Alle, welke de fpreuk : Een Schip op 7 Zand',

is een baken in Zee , re recht kennen , zullen onze
berisping niet laken, maar pryzenj befpeurende

dat onze Redenvoering de Schilderjeugt hier door

ten
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ten lootsverftrekt, om dusdanige klippen zorg-

v uldig te vermyden.

De oude wyzen hebben een opmerkelyke zin-

fpreuk ingevoert die zeit :
'ï is beter een z.aak niet

te doen, dan kwalyk te doen. En hier op ziet

dit volgende verhaal. Myn Meefter Sam.
van Hoogdraten had voor gewoonte, dat hyzvne
leerlingen wekelyks, in hun buitentyd een fchets

van cenig Hiftorilch geval (waar toe hy ons het

voorwerp aan de hand gat) deed maken. 'T ge-

beurde dat ik een werkelyke fchets, over een

Schrirtuurlyk voorwerp gemaakt, aan hem ver-

toonde , daar by ik tot vulling van het werk ee-

nige omftandigheit tot fieraad verzonnen had,'

meenende daar door mv wel degelyk te hebben

uit geilooft; maar myn broek was zoo nieuw niet

als ik my wel verbeeldde : want hy ten eeriten

(wyzende op dat byvoegfel) vraagde, wat wil dat

zeggen? Ik antwoordde, 'k heb dat kwanztas

zoo gemaakt : waar op hy tot my zeide, men

moet geen kwanzuizen maken ; maar van alles dat

men maakt reden ge-ven , waarorn men het g
maakt beeft , of anders niet maken. Dus kreeg ik

in plaats van Bon, een meefterlvke fchram.

Even de zelve grondles geeft meergemelde Pels

ook aan de Tooneeldichters in zvn Gebruik em

M::bruik des Tooneels op pag. 47. dat wy op de

Schilders toepaffen 't geen wy voortaan zullen

doen, daar het te pas komt in ftee van op 't

einde onzes Boeks, gelyk wy belooft hebben.

Hy zeit;

7 Zy ver dan , dat ik^geenfieraden z.ou begeeren ;

'k Bemin die , maar voor al bemin ik, door degunft
Door Zanggodinnen

, ftof, enfihikking na de Kunft.

V'oor
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Voor V overig , üufe» z£ 'er voegen , kuntge u dienen

Van Kleed"ren, van Tooneel, Vliegwerken, en Machie-
nen

Op 't vremdft , en koftlykft ; maar ik raadu , zoo V fy-
raad

Zoufinden met de Konft , datgy bet achterlaat.

Om voort te gaan. Hoogftraten was een uit-

nemend bekwaam man om het wezendyke van
de Konft zyne Leerlingen in te prenten; maar
gedoogde ganfch geen de minfte vryheit, die af-

week van de vafte regelen der Konft. Gebeur-
de 't dat d'een of ander tegens den text derHifto-
rie voordachteiyk iets daar by invoegde', wanen-
de zyn vernuit daar door te doen blyken , kreeg
die itraks tot een les ; Dat men zig altydt moef} be-
vlytigcn om waarheden te verioonen ; of dat men
anders de valfche Denkbeelden hielp ftyven en
voortplanten. Hy zag op iets waar in zy Rembrant
en Laires hadden naargevolgt. En wilje weten
wat Lezer, 't was de verbeelding van de Parad vs-
flang , welk de eerft gemelde tegens de letter van
den text aan in een print verbeeld had , van ft al als

de verzierde Draken in de AUtamorphofisvmOvi-
dïus : de tweede door een wanfchepfel met een
Vrouwenaangezicht. Wat Reden Laires daar
voor mocht gehad hebben, ontfchuldigt niet; ja

my verwondert dat zulk een groot Licht in' de
Konft zulk een breuk voordachteiyk teaen de
letter 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 zinlykheit voor
zyn regel hield 5 waarom de brave Dichter
Andr> Pels 9 in zyn toomslwetten^m hem zegt:

Wat
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IVat is 7 eenfchade voor de Konfi , dat zig zoo haaf
Een hand , niet beter van haar ingeflortegaaf

Bedient heeftl wie had hem voor bygefireeft in 'tjchil-

d'ren ?

i&Caar ach ! hoe eed
1

Iergeeft , hoe meer hy zal verwil-
deren

,

Als hy zig aan geen Wet , offnoer van Regels bind ;

Maar alles uit zig zelfte weten onderwind.

Die geen beproefde leiding volgen wil kan licht

dolen j en die door een ftyfnekkige verwaantheit

de zelve veracht, raakt nooit tot volkomenheit.'

Daarom heeft Gratiaan , (hier wel ter fnee)gezeit:

fommigen zouden wys werden , indien zy dat niet

geloofden te zyn
t

Dus wil ik de fchilderjeugt toc-

fpreken met de woorden van den Prediker daar hy
zeit : Indien gy het oor leent gy zult leeringen ont-

fangen , en indien gy vermaak neemt in toehooren ,

zoo zult gy wys werden.

Al wie toeleg maakt tot het verbeelden van Hi-

ftorien doet beft zulke te verkiezen, die hy oor-

deelt dat elk die wat belezen is ftraks kan kennen,

en met den eerften opflag zien wat zy verbeelden y

zonder dat men angftig daar na ramen moet, of

de aanfehouwer der Tarereelen lang in den dut

gehouden wort : het geen in opzicht van zulke'

alleen veroorzaakt word, wanneer zy in de duidelyke

kenteekenen vermenging ofverandering maaken, en

dus oorzaak tot duifterheit geeven. By voorbeeld :

Ik zie een troep- menfehen met eenige huis-

dieren als vluchtende verbeeld, wat zal ik daar van'

maken : of waar op toepaflen ? maar zie ik ver-

beeld een troep yzerfmeden , welke nevens een dee!

Hanen ter Stadts poort uitgedreven worden, ftraks

zal
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?al my op het zien van 't zelve in gedachten ko-
men dat de Sybariten een volk tot alle weelden
en luyheit overgegeven, de Hanen nevens de

Smeden ter StadtJ uitdreven ; om in hunnen wel-

juftigeri (kap niet ontruft of geftoort te werden \

en nevens my allen, die Pet. Francius Zo/m&Tz i^z?

den Haan gelezen hebben. Even dus , wanneer
men een Griekfe oeffenfchool verbeeld ziec, en
daar inkomen een man met een geplukten Haan^
Zal elk die het kluchtig levensfpel van Diogei.es

gelezen heeft, ftraks zien dat die man met den
Haan Diogenes verbeeld , die daar door de reden-

voering van Plato befchimpte.

Het zy dan dat de Hiftorien, 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 verltandig in zyne Inleiding

tot de Penningkunde dus zeit : Dat 'er niets tot

byfieraden moet ge-plaat$ 'worden , dan 't geen op

het bedoelde oogwit zyne betrekking heeft , en aan.

het zelve eigen is. Even gelyk. op het tooneel geen.

Perfoonagien worden geleden , welke niet tot het ten

einde brengen van het fpel wezentlyk mede werken -
y

èn word dat Tooneelfpel voor het volmaakfte in dat

deel gehouden , daar alleen zoodanige Perzoonagien

worden ten 'Tooneel gevoèrt , die alle mede haar we-
zentlyk belang hebben ,• in het ontknoopen van de ver-

toonde zaak-, en düs zyn alle byvoegfelen welke inplaats

-van luifier by te zetten, de eenvoudige grootsheit,

èn 't wezentlyke komen te verdooven &c. p. i o \ .

eindelyk , De byfieraden moeten de hoofd'

ferfoonadien zoo kennelyk maken , dat men niet ge-

nootzaakt is daar boven tefchryven^ dit is die>&c.
II. Deel. R Even
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Even gelyk de kladfchilder va» <&» Branie deedt,-

van wien de Brabanders noch opzingen

:

Mie(Ier Guiliam van den Brande^
Grcit van perfoin , «z^/V /é/^/^ van verftande*
Schilderde op een en den zelven ftond ,

Eenen 'aas en.
y

aazene wind 'ont;

Rn om te toinen dat 'y was eenen baaze ,

Schreef 'y dair boiven^ dit is den'onte, cnditisdeü
'aaze.

Meer voorbeelden van dien aard zotiden wy
2connen bybrengen , zoo wy de langheit van onze
redenvoeringen niet vermvden wilden. Die op-
merkende is zal aan de ftalen wel konnen zien vart

wat aart dat het weefzel zou zyn.

Nu krygt zyn beurt BENJAMIN BLOK ge-

boren te Lubek 1 6 ] i . Hy was de Zoon van

Daniel Blok) waar van wy op 't jaar 1580 ver-

meit hebben. De reden die wy daar toe hadden

,

te weten om dat des zelfs Vader in 't Sticht Uit-

recht geboren was, ei ft ook dat we " den Zoon
gedenken, te meer wyl de zelve als een andere E-
neas zyn Vader en Moeder uit den brant , door

het woefte Krygsvolk gefligt te ^chÜJCtm / ge-

red had.

Daniel 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 toevlugt totdeKonll

namen te weten Emanuel, Adolf , en onze Ben-
jamin.

Het fchynt my toe dat Frederifc Adolf Hartog»

van Mekelenburg medelydig over dit ongeval

,

het huisgezin dienil gedaan, en onzen Benja
urtê
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M i n onder zyn opzigt of bezorginge genomen
heeft.

Het eerfte proeffhik van zyn Kond en vernuft

dat hy maakte was het pourtret van den Hartoog,
ten voeten uit met de pen , waar over yder die

het zag zig verwonderde. Dit was in 't jaar 1647
en kort daar aan fchilderde hy met levendige ko-
leuren het ganfche Hofgezin van Saxen. Daar na
heeft hy in Hongaryen voor den Graat Franeiscus

verfcheiden Tafereelen en Altaarftukken gefchil-

dert, welke byzonder geroemt worden.

In denjare 165*9 is hy met voorfchryven van
gemelden graaf naar Italien gereift , waar door
hy toegang kreeg tot de befte Konftkabinet-

ten. Na dat hy nu te Venetien, Florencen,en
Romen ecnige jaren had in de KonitoefFening

doorgebragt, en vele voorname luiden, onder an-

deren ook de Beeltenis van denbcvuchien Pater A~
thanazius Kircherus geichildert had, is hy we-
dergekeert in Duitslant, en troude 166% met
Anna Katrina Dochter van den vermaarden Jq»
hannes Tomas Fifcher van Norenburg.

Deze ANNA KATRINA frak uit ïh 't fchil-

deren van Bloemen zoo in Oly- als Waterverf, en

had voor heur trouwen altyt haar werk gemaakt
van de Vorftin met hare Dochters daar in te on-»*

derwyzen.

Sandrart-getuigt .* dat hy 't geluk g;ehad heeft

dat zy tweemaal vanhemgefchildertisgewcefccr,

dat zywanneer hy zyn Boek van de Schilders fchreef,

noch in leven was.

De fteile' konftberg , die velen zoo zwaar in 't

beklimmen vak dat hun het zweet uitbreekt eer

iy ter halver wegen zyn (per afpera ad ardua »

R 2 lüHgt
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langs fluiten klimt men naar hoven) heèfc

weer anderen licht gevallen als blyken zal in de

volgende levensbefchryving van KRISTOFFEL
PIERSON geboren in 'sGravenhageden 19 van

Bloeimaand 163 1.

Deze voortgeiproten uit een geacht geflacht

heeft zyne lentejaren zoo met het ïeeren van

de Latynfe en Franfe talen , en Tcekenkonft, als

ook naderhant met het fchryven op een Comtoir
doorgebragt. Maar van jongs af tot de Schilder-

konft geneigt , en door omgang met * BAR-
THOLEMEUS MEYBÜRG, (die maar een

een jaar of drie ouder als hy, en na zyne

iongheit een braaf Schilder was) aangefpoort , nam
beiluit om tot de Schildorkonft over te gaan.

Waarom hy zig dan op zyn 20 of 2 1 fte Jaar by
gemelden Mkyburg begaf. En zig maar een jaar

by hem geoefTent hebbende ondernam hy
floutmoedig Pourtretten en Hiftorien te fchilde-

ren, nemende zyn woonplaats tot Schiedam. Dog
zyn oude Meefler en goed vriend fpoorde hem
in den jare 16^3 aan om een reu met hem te doen

«aar Duitslant ,
gelyk gefchiedde.

!n het te rugreizen (het Zweedze Leger op
dien tyd omtrent Bremerveurde leggende) maakten

zy kennis met den Veltmarfchalk Wrangel wiens

beeltenis zy nevens meer andere Generaalsperfoo-

nen door hun Konftpenceel afmaaiden, waarvoor

zy rvkelyk beloont werden. Gemelden Veltmar-

fchalk was daar mee zoo wel voldaan, dat hy hun
op alle wyzen trachtte te bewegen, om te trekken

naar het Hof van de konflminnende Koningin
Chril-

* Deze was te Mazelantfluis geboren, een braaf Pourtret-

rn Hiftory Schilder. Hy heeft naderhand aan verfcheiden

Duitic Hooven gefchildert, en leefde noch in IJ aar i££iy
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ChrifKna ; hun aanbiedende brieven van voor-

fchryving om haar Hoffchilder te worden ;

waar toe Meyberg geen genegenheid had , en

Pierson daar toe niet kon befluiten, om dat hy
ruim een halfjaar te voren getrout was : dus zy

dien roemruchtigen Veltheer voor zyne aangebo-

den gunfl bedankten , beleeft hun affcheit namen
?

en hun reis naar Hollant bevorderden.

Van Schiedam vertrok Pierson 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

welftant gefchildert , welke zoo in die Stadt als

elders by Konftminners gevonden werden.

Ziende ook dat het Jaghttuig, Vogelkouwen, en

Schietgeweer gefchildert door Leemans toen ia

byzondere agting was en wel betaalt 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 ftukken

in handen van vele Konn" kenners blykt, die zoo

natuurlyk gefchildert zyn dat yder ding in 't byzon-
der fchynt van den wand af te hangen, waar door

menigte van menfehen bedrogen zyn geworden.
Door hem zyn ook alle de glazen inde St.Jans

Kerk tot Gouda , door de beruchte Crabetten en
anderen Kondig befchildert , in 't kleen op perka-

ment afgeteekent. Welke tekeningen onder de
Heere Borgermeefteren beruften.

Van Gouda begaf hy zig wederom in 't jaar

1679 met ter woon [tot Schiedam op 't verzoek
van zyn tweede Vrouw, die daar woonachtig
was en heur vrinden had. Hier bleef hy tot den
jare 1691 , wanneer hy zig voor de tweedemaal

iot Gouda nederzette , daar hy tot het uiteinde

R 2 yan
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van zyn leven met veel luit en yver Penceel en
Pen gevoert hebbende op den 1 1 van Oegftmaand

1 7 14 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 Schilderkunfr, berucht.

Wy zouden zyn Beeltenis by zyne levensbe-

fchryving geplaatit hebben , zoo zy ons niet te

laat was toegezonden : doch de konftlievende

Arn. van Halen heeft zig van de zelve bedient,

en ze in zyn Kabinet onder debeelteniflenderNe-

derlantfe Puikdichtersen geplaatft. Welk getal

reeds tot over de hpndert is aangegroeit.

De gryze bevinding heeft dikwerf doen zien

dat het vernuft den Vrouwen , wanneer het zig tot

eenig Konftwerk zet, dat der mannen niet hoeft

te wyken, waarom ook de Dichter van 't Vrow
voenlof) (na dat hy eenige ftalen daar van heeft

aangewezen, zeit

;

Want Vrouwen zyn heel[neeg , hegrypende en ver-

fiandig,

Qezwint van oordeel
9 en ook moedig en knaphandig

Om groote zaken , met een mannelyk. beflaan

Snel uit te voeren , na 7 wel wikken en heraan.

Om een voorbeeld aan te wyzen brengen wy
Juffrou RQ ZEE op 't Tooneel onder de

Schilderefïèn.

Deze geboren tot Leyden in 't Jaar 16; i , heeft,

(ik weet niet door wat wyze van doen, ofwat voor

werktuigen zy daar toe gebruikt heeft) van aller-

hande koleur van uitgcpluisde zyde op paneel we-
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ten te verbeelden Lantfchappen , Bloemen, Ge-
dierten , Pourtretten enz. zoodanig dat men in een

weinig afftant niet anders kon zien dan dat de

zelve dingen, met verf, door een wejbedreven

penceel gefchildert waven.

Een van hare Konftwerken , waar in een oude

ftam van een boom kwam, een fpin in haar web,
en voort een Lantfchap, werd voor ƒ00 guldens ver-

kogt, de ftam was zoo natuurlyk met zynfchovs,

kwallen, en moft bewaiTen, alsook de fpin met
haar fyne weeflêl , naar 't leven afgebeek , dat het

werk elk tot verwondeving ftrekte, 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 have Konftwerken gezien heeft, zeit:

dat zy eenpour trefgemaakt had , dat welgeleek, zynde

de koleuren van V naakt zjoo zacht in eengedoynmelt

en fmeltende even of het met olyverfgefchildert waar
geweeft.

Een ftuk van haar befte wevk is by den gvoot-

Hartooge van Florenzen , en andere eldevs , daarzy

veel gek voor gekregen heeft.

Zy ftierf ongetrout in 't Jaar 1682., in den ou-

devdom van ƒo Jaren

Haar volgt de brave Amfterdamfche Konftfchilder

WILLEM SCHELLINKS. Deze wan-
neer hy de Konft meefterlyk verftont en tot reizen

geneigt was, vond daar toe een fchoonc gelegent-

heit , wyl den Heere Jakob Thierry de Jonge een

zucht bekroop om vreemde landen te bezien mee
wien hy tot gezelfchap mee ging. Deze reis

nam aanvang op den 14 van Hooimaand i6ór en

duurde tot den 24 van Oegftmaand 166$. bin-

nen welken tyd zy Engelant , Vrankryk^ ltalien r

R 4 Si-
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Sicilien^ Malta , Duitslant^ Zivitzerlant enz. bezien

hebben : niet ter loops als het fpreekwoort zeitj'

maar met naauwe achtgeving op alles wat opmer-

kenswaardig is,zoo ten opzicht van de gelegentheit

der plaatfèn,als van de gewoonte der volk«i,oude ge-

denkteckenen , graffchriften , konftwerken enz.

waar van Schellinks niet alleen een naaukeü-

rige aanteekening gehouden heeft , maar zelt een

menigte van afteekeningen van Steden , Kafteelen

,

Bergen , Schepen enz. naar 't leven gemaakt.

De teekeningenzynverftrooit onder de liefheb- <

bers maar de memorien zyn bewaart -, want zynde hy i

van de reis weder totAmfterdam gekomen zyn dezel-
j

ve, met aanmerkingen van de befte Schryvers in

drie boeken [verzamelt , waar van thans meerge-

melde Arn. van Halen bezitter is. Wy deze
i

gefchreve boeken doorbladerende hebben hier eti

daar van 't geen wy oordeelden dat den lezer zou-

de behagen (buiten 't geen de Konft raakt) een

kort uittrekzel gemaakt.

Onze reizigers te London gekomen gingen

eerft den 'To'wr en alle de ge'weerkamers bezien,

alwaar ook de harnaflen en fteek- en fchietgeweër

van verfcheiden Koningen vertoont worden , daar

Schellinks zoo naauwe aantykening vange^
houden heeft , dat hy de Zivanshoefelyn van Ko-
ning Henrik den VlIIften die daar mee vertoont

werd, en hóe alle Vrouperfoonen gewoon zyri

een fpelt daar op te fteken , en daar een weer van

af te trekken, om de kittelachtige gedachtenis daar

by te vernieuwen , heeft befchreven.

Wy.volgen onzen reiziger tot de Beurs van Lon-
den, daar hy een naamlyft op maakte van der Ko-
ningen en Koninginnen beelden die rond om in

niflenftaan, van denjare 1060 tot den jare itföo.Hy

merkt;
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merkt ook aan , wanneer de Beeltenifle van

Karel den Iften voor de tweedemaal werd opgezet >

dat Olivier Kromwel het eerfte beeld de

: handen had doen arfmyten, en boven het zelve

met goude letteren fchryven CAROLUS PRI-
MUS TIRANUS ESTjen naderhant het zelve ge-

heel doen verbreken.Van daar quam hy lotTVeftmun-

\fter om de groote Hal, 't Hof van Juftitie te

i 'zien , door Koning Eduard den tweeden gebout; die

l'io jaaren 7 maanden en f dagen geregeert heb-

|
bende ftierf 132.7. of zoo anderen willen door Ric-

j
hard den Uden die 13 99 ftierf, na dathy 22. jaren 5

i maanden en 1 4 dagen hét ryk beftièrt had. Voort zag

I hy ook de zitplaats van 't Hoogerhuis om de heerly-

! ke tapytzeryen , waar mee de wanden bekleed zyn,

i
én waar in alle de Zeedagen onder de Koningin

Elizabet en Eduard konftig afgebèelt zyn, neffens

de beeltenifïèn der Zeeoverften, die in lyften op-

hangen, inzonderheit het konftig * geborduurde
1 behangfel, agter de zitplaats des Konings te zien.

Als ook de verfcheiden Konftkamers met de keur-

lykfte oude en nieutydze Italiaanfche en Neder-
lantfche penceelkonft behangen. Dus melt hy ook

i van een lange groote zaal rondom tegens den muur
behangen met de pourtretten der Profeflbreh , en

afbeeltzels der aloude Artzen , in de Universiteit

te Oxfort. Aanmerkelyk is de Beeltenis van

R y Ka-

* Hier in ftaat in 't midden een Vrouwenbeeld verbeel-

dende de Lente ieer fraay en konftig van teekening en
iwier, dit is met allerhande levende koleuren en goud en
zilverdraad met de naald gewrocht, door de Koningin Ma-
ïia Dochter van JakobdenV Koning van Schotlant en Moe-
der van Jakob den I Koning van Engelant die na Elizabeth

op den troon &wam, als zy op het Kalkel Irodigua gevan :

genlat.
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Karel den Iften zoo 't fchynt konftig met de pen ge?

teekent, maar van na by bezien, zyn de arceerinrii

gen en de omtrek van het wezen en de kant van-

de kraag, leesbare gefchreven letteren , en kan men
<de Pfalmen van David , en noch andete texten uit

de H. Schrik daar uit lezen. Dus melt hy ook

van eenige oude Konftftukken die hy gezien heeft

te Cambi'idge in St. Jans Kollegie gefticht 1508
door Margareta, Comtejfe van RicBemond de Moe-
der vanKoning Henrik d^n Vilden.Namentlyk haar

beeltenis knielende voor een tafel daar een boek op

leic. De beeltenifïen van Johan Williams Bifïchop

van Lincoln en andere begunftigers van dit CottegU

zyn 'er meer.

Van hier ftappen wy met hun over in Vrankryk tot

St. Cloud door menig konftig pourtret der voorname

Edelen van Vrankryk opgeciert. Van daar in 't

Paleis van Lutzenburgh daar een menigte van kon-

ftige fchilderyen, ook in verfcheiden heerlyke

ftukken in de groote galery het leven en bedryfvaij

Maria de Medici», door Rubbens gefchildert , te

zien zyn, van welke wy in 't leven van Rubbens.

gemelt hebben, waarom wy den inhout der zelve

pverflaan. Hier ontmoette hun de Konftfchilder

W. Valliant, waar van Jak. Thierry zyn pourtret

liet fchilderen.

Te Fontaine Bkau^vsar van onze fchilder een bree-

de befchryving doed , melt hy van een kamer met
konftige kleene tafereelen metgoudelyften,ookde
hcCchilderdeJ^oliere of 't Vogelhuis.

De groote zaal waar in konftig verheelt ftaat de

aankomft van Maria de Medicis tot Marfeillien , ne-

vens alle de Veltflagen ofverwinningen van Koning
Henrik den IV. De Hartengalery waar men in

zeyen groote vakken , gemelden Koning Henrik

konj

1
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:;onftig afgebeelt ziet, jagende een wilt zwyn, of
lart, ofeenig ander wild na. In 't verfchiet Fon-
\ame Bleau^St. Germain , of eenig ander aange-

naam gezicht, enz. La Chambre Neufc , in welke

l'oor den fchoorfteen Madame Gabriele^ Matres^
>ran Koning Henrik den IV , in de gedaante van
Diana verheelt, konftig afgefchildert ftaat.

Te Florencen gedenkt hy de konftige Griekfche

fchilderyen in fresco op de muur van een galeryin

K, Marco, en noch een andere galery eer men
».n de Kerk komt door Andrea del Sarto gefchildert.

Ook melt hy van verfcheiden zalen en kamers in het

Paleis met heerlyke kond van oude en nieuwe mee-
Iers , welke onfchatbaar zyn.

Te Siena gedenkt hy aan de beruchte Boekka-
jitr in de Domkerk welker wanden konftig in fres •

co met beelden en Hiftorien befchildert zyn, en met
goud gefiert.

1664 op den 1 van Grasmaand kwam hy te

Rome daar hy van den braven dichter Reynier

Anflo verwelkomt werd > en op Palmzondag was

hy in Monte Cavallo , daar hy de eer had van de

pantoffel van Paus Alexanderden VII te kullen,

van wien hy ook een gewyden palmtak ontfing.De

Heer Hontom van Amfterdam was met hem. Hy
melt in 't byzonder dat hy in de Kerk Madonna
dell.i Scala , ofL. V. der Trappen een konftig ftuk

gezien heeft van Honthorft, zynde Kaarslicht , ver-

beeldende de onthoofding vanjohannes, verfchei-r

den van Rubbens, en boven 't hoog autaar een

Konftig ftuk van P. Cortone.

Te Napels zynde gedenkt hy aan het overkofte-

Jyk Konftkabinet vanCaracciolo, Prior van Malta

,

en aan het gewelf en de muuren van de Kerk St*

Sevcritio kondig in Fresco\ gefchildert door Bellifa-

rius
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rius , die van de fteygering dood viel. Hy fchryft

vervolgen dat hy in het Convent der Catbuizer \

Monniken van St. Martyn een flervenden Kriftus :;

heek gezien door Spanjolet verwonderlyk konftig 't

en krachtig gefchildert. In verfcheiden vakken ieJi

het lyden van Kriftus verbeeld door Lucas Canfia- ::

gie en Cavallier Jofepin. Het welfzel van Lan**,:,

franco. Tuftenen het welfzel en de Kolommen de U
Propheren door Spanjolet. Zeker ik moet van de- V

zen zeggen, dat hy voor een der groot fte meeftertfc;:

in de fchilderkonft mag geacht werden : want \kp%
een naaktenProteus van hem gezien heb teLondon it \n

deKonftzaal desHartoogs vanGrrt//#o»zoofchoorviy
i;

en vaft geteekent , en zoo natuurlyk en krachtig ,uc

gefchildert, dat 'er geen penceelwerken tegen kon ^
den ophalen. In 't gemelde Kloofter was bova é
het hoogaltaar gefchildert de geboorte van Kriftoj m
door Guido Reni. In een der Kloofterzalen haf;
laatfte avondmaal van Kriftus, door P. Feronees^c
en weer in andere niet min konftige penceelwer-

::2

ken van Michiel Angelo Caravagio , van Mico
, q y

Dominicino , en Luca Jordaans.
'

r
Met veel roem fpreekt onze fchilderookvaneec

groot Altaarftuk in 6 perken afgedeelt door Poly- p;»

door gefchildert in 't Capuciner Kloofter te MeJJma
Het menigvuldig getal van uitnemende Konft-

werken van onzen reyziger opzyndaglydgeboekt
j

als hy te Rome was, zullen wy voorby itappen

alzoo die van ons elders aangeroert zyn , en ove
zulks maar eenige byzonderheden aanmerken , na

melyk dat hy van Napels naar Rome , reisde in
'

gezelfchap der Heeren F. Kerfleboom , en G. Sa-

be\ en de Konftfchilders N. Donkers en Alex. Pe-

ilt , en dat hy te Rome vond den Konftlievenden

Heer Beereftein van Delft, J^faw Pattiant , vandtt

Ca-
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Inleid en Rammelman , met de welke verzelt hy

e Kamer in de herberg, waar de Bentvogels ge-

voon zyn te komen , ging zien , daar de muuren
n 't rond beteekent zyn met de pourtretten der

>Jederlantfche Konftfchilders, als ook van andere

I -jeweften : doch de beelteniflen der Francen waren

3 ?>p dien tyd uitgeveegt , of daar was fchram over ge-

geven, zoo dat van de zelve niets te zien was.

. Met dit zelve gezeltfchap verzelt heeft hy het

IKafteel St. Angelo wezen bezien j en fpreekt hy met
I *grooten lof van verfcheiden Konftzalen door Pe-
' *yn del Vago , en Daruel de Volterra in Fresco ge-

childert.D'en zeiven dag zag hy de Academie van St.

uLucas, zynde achter het Capitool, by CampoVac-

\ '-/«o,daar een menigte van boodteerzels
5 modellen en

^xekeningen ophing, door de Jonge Konftoefre-

i ïiaars om ftryd , ofom de prys gemaakt. In deze
paal in 't rond behangen met de pourtretten der
ijberoemtte oude en nieutydfche meefters, is ook te

l;zien het ware doodshoofd van Rafael d'Urbyn i
pftaande op een pedeftal, met een Latynfch by-
fchrift : waar van de zin aldus is

:

Wit is die RAFAEL* natuur begon te heven

Als overmant van hem , en (liet hem uit het leven.

.

Naderhant ging hy met R. Anflo meergemelt,
het beruchte kabinet van Pater Kircherus te Chiefa-

f-Novo bezien vol van wondere en zeldzame Rari-
! teyten.

Te Malta zynde heeft hy (geneigt zynde om al-
1 les na te fporen) de Ruynen , of overblyffelen
van het oude Meute, op en dicht by het zelve op
nieus herbout,en Malta genaamt, gaan bezien en

' verfcheiden afteekeningen daar 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 zieri

i een uitgeholde rots als een portaal waar in fzoo

men zeit ) de Apoftel Pauius na zyn fchipbreuk

zou gcflapen hebben.Hier in werd in 't jaar 1 624 een.

deurgang gevonden tot een onderaardfe Kapel , of

eer een begraafplaats, want men in de zelve alzins

dootsbeenderen en bekkeneelen ontdekte. 2. de

verheven plaats van waar de Apoftel den MeliterS

het Evangelium gepredikt heeft , daar een gedenk-

teeken opgerecht is. 5. De overblyffelen van St;

Paulus Kerk , door de eerfte Kri{tenen gebout op
de plaats waar de Kruisgezant de adder van zyrf

hand afflingerde in 't vuur. 16 16 is hier nevens

aan een Kerkje gedicht door de Grootmeefter

Jllofi de Wignacouri , wiens beeltenis konftig ge-

fchildert, zig boven 't Altaar doet zien in het ta- 1

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 Larynsf

fchritt :

Vipera ignis atla calorefruJlraPauïi mdnum invadilt

is infuïae benedkens anguibus& herbis adimit

omne virus.

Dat is :

Een adder door de warmte gaende geworden vat de

hant van Paulus , die het eilant zegenende den

Slangen en Kruiden alhun vergifbeneemt

.

Te Lorette zynde heeft hy alles naaukeurig be-

zien en aanteekenipg daar van gehouden , maar

niets?
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niets 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 konftig

.
befchildert met Bybelfche en Romeinfche Hiftorien

i: door Rafael van Urbyn. Koningin Kriftina van
I Zweden , in bedevaart daar zynde , had groot be-
I vallen in de zelve , en hiel daar om fterk aan by den
(Paus, waar door zy 'er een verkreeg. Men zeic
! dat yder der zelve 700 Scudten, waard gefchat
worden. Het is eerder te gelooven dat dezePot-

j
ten dus door hemgefchildert zyn, dan dat Maria

tin dat houte huisje zou geboren wezen, en ge-
woont hebben, 't geen wel het voornaamfïe is

idat te Lorette mee vertoont word , omdat vele
f willen dat Rafaeïs Vader een Potte- en Schotel-
) fch ilder geweeft is , en hy in zyn jeugt hem 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
opzicht van teekenen en ordonantie, veel ge-
lykheit , naar zyne Bybelfche Tafereelen die in print
uitgaan.

Te renette liet hy zig met gezelfchap voeren
na St. Georgio zynde een overheerlyk Convent der
Bencdicliner Orde, gelykende eer Koninklyk als
Geeftelyk. Hier pryft hy ongemeen twee ftuk-
ken in het Koor door Tintoret gefchildert, het
laatfte Avondmaal van Kriftus, en 't verzamelen
van 't Manna in de Woeftyn. Noch de Marte-
Hzatie van Cosmo en Darniaans : de iteeniging
van Stefanus.de hemelvaart van Maria, en andere
ftukken van den ouden Bajfan. Ook een Kers-
nacht, en Martelizatie van St. Lucia. En in de
Boekkamer 5 ftukken, Zinnebeelden van een leer-
ling van P. ds Courtone. Hy roemt ook het Pa-

leis
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kis, de Kondvertrekken en groote Eetzaal Van

den Doge, om-de heerlyke konft; van "Tintoret i

Bajfan en anderen j ook het wonderkonftig ftuk

van 'Titiaan verbeeldende de Hiftorie van P. Mar-
tyr , in St. Salvator. Welke Kerk ook met
pragtige begraafplaatfen , van Mannen die voor

die RepuhJyk geftreden hebben is opgefiert, als

van Marco Antonio Paragadino, welke if7o op
Cyprus , door de Turken belegert zy-nde aan de

opeifchers dier Stadt antwoordde.'dat hy zig liever

wilde laten villen,
1

't geen hem ook te beurt viel j

want de Turken dezelve veroverende,als hyinhun*
handen viel , werd hem keur gegeven, ofzyn geloof

af te zweren of zig levendig te laten villen. Hy
verkoos het laatfte i en alzoo geen Turk dit doen

wilde, gebruikte hiertoe eenJood , dog het vel hem
ten halyen lyfafgeftroopt zynde, ftierfhy. Met me-
nigte van diérgélyke vremde gevallen heeftlhyzync

Reisbefchryving doorweven.Dog zy behooren niet

tot onze kraam. Dus willen wy hem fpoedig volgen

van Venetien tot Padoa, ovt\'Verona,Mantua, Tren-

ten, Munchén, daar hy alle de Zalen van het Pa-

leis des Hertoogs van Beyeren, met konftige

Schilderyen' en Matmere Statuen befchryft, dat'

wy overftappenj alzoo wy elders daar toe gele-

genheit vinden. Dus fpoeden wy met onzen

Schilder door Augsburgh, Regensburgh, Norem-

burg) Hanauw, Frankfoort, tVorrns, Franken-

daal,Heydelbergh,Spiers,Straatsburgh , Brizack,Ba-

zel, Zurich, Baden, Bern, Mentz., Keulen, Mulheim ,

JDuldorf, Kleef, Nimwegen en Uitrecht , van daar hy

quam den 1 3 van Oegftmaant 166f , tot zynge-

boortcftadt Amfterdam, zynde toen 3 1 jaren oud,

als ons gebleken is aan de onderteekende Gezont-

heits Brief, naa onderzoek van het Collegie der

ArtA
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jfrtzente McJJina^ op zyn 30 jaar, 1664. om te

Napels te vertoonen. Overzulks hebben wy
hem geplaatft. by zyne Kond- en Jaargenooten op
't jaar 162,1.

Wat nu zyne Schilderkonft aanbelangt, daar

in is hy een geroemd Meefter geweeft, en zyn
penceelkonft waardig gefchat in de befte Konft-

|
kabinetten geplaatft te worden. De Konftlieven-

i de Heer Jonas Witzen had in zyn leven een voor-
l' naam ftuk van hem , 't geen dikwils myn oog naar

j
zig lokte-, om de fraje teekenmg, welftant, en

1 houding die konftig daar in . waargenomen was.
S De verbeelding was het te fcheep gaan van Karel ócn
I tweeden op 't Hollams ftrant, om met de Vloot,
I die zig in 't verfchiet vertoonde te Zeilen

Jnaar Engelant. Hier in deden zig honderden van
I beekjes by troepen verdeelt op 't Duin en S trant,

ï en menigte van Koetzen zien , die elk. in 't byzon-
|jder konftig geteekent en gefchildert waren. Zyne
Kwyze van ichilderen in opzicht van de koleurhad
ïveel gelykheit naar die van Karel de fardyn^ en
jde verfchieten als met een blaau floers overtrok-

iken veel overeenkomft met de behandeling van
ÏJok Lingelbagi dog doorgaans uitvoeriger. Ook
(heb ik elders een ftukje met Paarden en Beekjes
ivan hem gezien 't geen veel gelykheit had na P.
fWouwerman; zulks men hem onder de brave
I fchilders van Nederlant wel mag tellen.

Hy ftierf t'Amfterdam op den 1 1 van Wyn-
Imaand 1678, en zyn Broeder Daniel Schel-
h links, die een braaf Lantfchapfchilder was, op
den 1 8 van Heriftmaand 1 70 1

.

N1COLAAS MAAS, geboren te Dordrecht
in 't jaar 163a. had de teekenkonft inzynjeugt

rby een gemeen Meefter, de Schilderkonft by
II Deel. S Rem*
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Rembrant geleert , maar verliet vroeg die wyze
van fchilderen , te meer toen hy zig tot het fchil-

deren van pourtretten begaf, en wel zag dat in-

zonderheit de jonge Juffrouwen meer behagen

namen in het wit dan in 't bruin.

Hy had een vaardig en vleyend penceel 't geen

hem wonder wel diende in 't fchilderen van pour-

tretten , daar hy zig geheel toe begaf, en 't geen

hem ook zoodanig toegevallen is, dat ik niet

weet dat 'er een Schilder voor of na hem is ge-

weeil, die gelukkiger is gewee ft in 't wel tref-

fen der gelykeniifen van der menfchen weezens.

Terwyl ik fpreek van wel gelyken , komt my
in gedachten dat de potzige K. v. Ryflèn daarop

zinfpelende een geeftig puntdicht gemaakt heeft,

waar in hy zulke fchilders met de Doodgravers in

zeker opzicht gelyk itelt. Denk niet , Lezer, dat ik

dit tot verkleining van dat deel der Kond te pas

breng -, maar om de geeftigheid : en om dat men
van de braaftte pourtretten niet , als van Hifto-

rien, zoo ten opzigt van de welvoeglyke fchik»

king , verdeelinge van Groepen , Houding , enz.

kan fpreken ; maar daar alleen van kan zeggen

:

dat dezelve kondig gefchilderd zyn en wel gely-

ken j daar de Dichter aldus op zinfpeclt

:

Die der Doodgravers , en der Schilden doen he*

merkt :

Kan zien , hoe dat den een" den andren tegenwerkt.

Deez 1

zoekt door leven , die door Doodzyngeit tejlry
ken-,

Maar hier in zjn zy V eens^zy houden bei van Lyk en-

Maas trok met 'er woon van Dordrecht naar

Amfterdam in den jare 1678, daar hy ook geftor

ven

n

r
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ven is, in de Wintermaand van 't jaar 1693
oud 61 jaren.

Hy zig met zyn huisgezin tot Amfterdam nccr-

geflagen hebbende kreeg de handen zoo vol werk
dat het voor een gunft gerekcnr wierd , als den eenen

voor den anderen,gelcgentheit wierd ingefchikt van

te konnen voor hun ponrtret zitten, en dit bleef

200 duuren tot het einde van zyn leven , waarom
'er ook een groot getal pomtretten onafgedaan zyn
na gebleven.

Wat zyn wyze van leven aangaat , die was ftil

,

beleeft, borgerlyk, vergenoegt, envrolykj uit-

gezondert in zyn laatfte levensjaren, waar in hy
deerlyk met de Jicht geplaagt werd. Hywasby
uknementheit yverig in 't voortzetten van zyn
Konft, kwam zelden of nooit by gezelfchap, en

had een zonderlingen afkeer van de kroegen , en

zulken die zig daar aan verflingercn. Egter nam
hy (wanneer hy een geruimentyd zonder tufichen-

poozen geblokt had) wel eens een uitfpanning y

om zyn geeft wat te vermaken. Gelyk hy tot

dien eynde eens een fpcelreys naar Antwerpen ge-

daan heeft, om de overheerlyke penceelkonft van

Rullens* van Dyk, en andere hoogvliegers te

zien, als ook de Konftenaars te bezoeken. Dar.

ik daarom voordachtelyk aanroer , om dat 'er in

die reis iets aanmerkens waardig voorviel. Tc
weten t'Antwerpen gekomen, ging hy dezen

en genen Konftfchilder , onder andere ook den

vermaarden Jordaans bezoeken. Aan 't huis ge-

komen werd hy van een jongen ingelaten die hem
:

in een zyvertrek liet gaan , daar veel Konft van

brave Meefters aan den wand hing.

Hy, die op de komft van 'Jordaans ftont te

"wachten, liet onderwyl zyn oog dan hier dan

S 2 daar
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daar overgaan , bleef zomwyle ook op 't geen hem
belt beviel wel wat itaan, 't geen van Jordaans
door een fpleet van de Deur werd afgetuurt. Ein-
delyk binnen gekomen, en hem verwellekomt
hebbende, zeide dat hy al befpeurt had dat hy een
Schilder, voor 't minft een Konitkenner moeft
wezen , aangezien hy 't oog itraks op 't waardig-
ste , dat in zyn Konftvertrek hing , veftigde : vraag-

de voorts wie hy was , en van waar hy kwam. Na
dat zy nu een geruimen tyd met malkander over
en weder van de Konft gefproken hadden , en
"Jordaans aan hem ook zyn Konftwerk vertoont

had , vraagde hy eindelyk , en wat maakt gy ?

Maas al wat verlegen, ziende dat zyn Konftlicht

maar als een nachtkaars by de Konftfakkels die

hem voorgeftelt werden te vergelyken was ant-

woordde met een flaauwe Item , dat hy een Pour-
tretfchilder was. Waar op Jordaans de handen

*t zamen ley , en zeide , Bruer ik heb deernis met

OU) ben dy me van die Martelaren? ziende op die

verdrietige berifpingen , en ilaaffe onderwerpinge

van ieders geneigtheit , '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

fcboonfte niet was , liet haar pourtret van hem
fchilderen , 't welk hy zoo even , als het was met
al de pokputten en naden had nagebootft. Zy
opgeftaan zag zoo vies als zy wel mocht , zeggen-

de tegens hem : Wat Duivel , Maas hebje daar

voor een monflereuze troony naarmy gemaalt ! ik be-

geer V zoo niet gemaakt te hebben , de honden zou-

den V wel nabaffen , zoo 7 over de firaat gedragen

wierd. Maas, die toen haaft bemerkte wat er

voor hem te doen itondt, zeide: Mevrouw, 't en

is
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is noch niet voltooit, en verzocht haar ander-

maal te zitten : nam een Vispenceel en verdreef

al die pokputten , zette een blos op de wangen
en ze; ide,Mevrouw nu is het gedaan, ubelieve het

nu eens te zien. Zy het gezien hebbende zeide :

Ja, -zoo moed 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 de rede waarom hy zulks

deed, zeide:

'K maal dy

Eygenliefde met een blindtdoek voor haar
oogen,

ÏVaarom ? omdat V ahyd zich zelve eerfi heeft bedro-

gen.

Vorder zeggen wy

:

Dat een , die van Natuur metfchoonheit is befchonken,

Mn ziet dat alle met verwond'ring baar belonken ,

Daargroots op is , word noch gebillykt , ofgeduldt 5

Maar dat een leelykbek , zwart , krepel en gebult ,

Zig zelvefchoon waant , zig verblint (leeds kan beha-

gen,

En wil dat elk zulks waant , is niet om te verdragen.

JOHAN HENR1K ROOS,geboren re Frank-
jfoort , wiens beeltenis hier tegens over in de plaat

K. boven aan te zien is , heeft de Konft geleert

tot Amfterdam by Barent Graat , daar hy zig in-

jzonderheit 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 Karel
Ludowyk Keurvorft van de Palts,voor wien hy vee-

Ie konftwerken die roem verdienen gemaakt heeft.

S 3 Ka,



2,7 3 Schotiburgh der

Naderhand is hy gaan wonen met zyn huisgezin

te Fran kfoort , 'daar hy menigte van pourtrettcn ge-

maakt heeft, waar in elk een goed bevallen bad;

aangezien hy in den agtergrond, of een fierlyk

lantfchap, of Beesjes te pas bracht : gelyk yook
dikwils verfcheiden pourrretten tot een Hittorie

fchikte, zoo uit den bybel als andere oudtydze ge- .

fchiedeniffcn , daar Bceiten en Lantfchappen by
verei ft werden , waar door hy niet alleen veel geld

won^ maar ook veel overleyj en dus door een

levendig voorbeeld aan zyn Zonen (die hy alle in

de Konil opkweekte) liet zien, dat de oude

fpreuk : Sparen is een goede fchat , waarheit zeit.

Egter droeg hy zig als een braaf Man be-

taamt,en had verkeering met de braaffte en aan-

fcieniyksfte luiden van die Stad. Maar (wie kan zyn

noodlot ontwykcn?) hy verloor alles wat hy ge-

fpaart had op eenen ftont door een lellen brand op

't laat ft van 't jaar i68s« Deze brand ontüont

door agteloosheit in de Stadts Pakhuizen, of

wel eerlt in de Broodbak kery voor de Stadts Sol-

daten, welke agter zyn huis aankwam, en

floeg van daar voort , en zette een groot deel van

de Stadt in vlam. Hy die in dien nood noch wat
van zyne goederen meende te bergen , vloog door

de vlam , om weg te dragen , 't geen hy onbe-

fchadigt vond, onder andere een Porcelynevlcsje

met een goud dekzel; maar alzoo hy daar mee ne-

vens ander goed in alleryl kwam aantorfen

,

ontvie 1 hem het flesje en brak. Hy in verbaaft-

heit niet wetende wat hy deed,bukt naar het zelve

om 't dekfeltje te krygen, maar word inmiddels door

den ftoom , en zwaren rook bevangen,en zygt neer.

Sommigen dit ziende drongen daar op in, en Heep- *

ten hem zoo zy beft konden , doch tot zyn onge*'

luk
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luk, met het hoofd om laag de trappen af uit den

brand. Ot nu dit ongemakkelyk torfen, of de

fchrik oorzaak van zyn dood geweeft zy , weet

men niet, maar hy ftierf dien zelven morgen
naarlatende 4 Zonen en een Dochter. Alle zynze

brave Schilders geworden , maar niet een die zyn

Vaders voetftappen in wyze van leven nagetreden

heeft.

Van F 1

L

I P ROOSj van zyn Bentbroeders

Merkurius genaamt , de tweede Zoon van Jan
Henrik Roos, heb ik alleen berichten gekregen,

zoo in opzicht van zyn brave penceelfconft, als

van zyn levensgedrag, daar noch al iets in voor-

gevallen is, 't geen den Lezer, wiens hart bewo-
gen om het droevig treurgeval van zyn Vader
toefloot , nu ftoffe geven zal tot lachen.

Deze geboren te Frankfoort in den jare i<5ff

was met een buitengemeenen Konftgeeft van de Par-

nasgodinnen bezielt, waar door hy al by zyn Va-
ders leven, van den Lantgraaf van HefTenkaflèl aan

't Hof gelokt wierd, die groot bevallen in zyn
Kon ft nam, gelyk hy hem ook naderhand (ziende

zyn grooten geeft doorftralen) een goede fomme geit

gaf, om zig te Rome naar loflfelyke voorbeelden

voort te offenen. Ondertuflchen vleyde zig de

Vorft dat hy hem eens wederom zoude zien , en

zig verluftigen in de befpiegelingevanzyneKonft-

werken : maar niet minder als dit. 'T ging met
hem als de fpreuk zeit : weldaad word 7 eerft ver*

geten. Waar van wy de bewyzen voor heteynde

zullen zien.

. Hy was een welgemaakt fchoon Jongeling,'

vlugtig van gedachten en vaardig met het pen*

ceel , zoodanig dat Krifioffel Ie Blon die hem te

'Rome heeft gekent, my verhaalt heeft, dat hy
S 4 'm
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in vaardigheid van (childercn nooit zyns gelyk ge-
zien heek, gelyk aan zommige ftalen blyken zal,

waarom zy hem ook in de Roomtche fchilder-

bent met den naam van Markurius gedoopt had-

den.

Le Blon, met zommige Nederlanders elk met »

hunne portcfolien onder hun mantel waren by den
* Colloje om te teekenen, als onze Roos daar

by geval mee kwam aanilappen terwyl zy onder

malkander redenwiflelden over deze en gene gec-

itigc bouvalligheid. Onderwyl viel het oog van

Roos ook op iets dat hem teckenagtig docht te

\ve7en,waarom hy zeide: (alzo hy geen tekengereed-

fchap met zig had mee gebragt) tegen den jongitcn

van 't gczclichap , dat hy hem een blad papier en

2yn tekenpen eens zoude leenen, om die geeili-

ge brok af te fchetzen, gelyk gefchiedde , en

maakte een volkome teekening binnen de tyd van

een halfuur, zoo geeltig en ltout geteekent dat

het te verwonderen was , en dce daar een prezent mee
dengenen die het papier en pen daar toe gelccnt

had. Hoe konitig deze teekening was blykt

daar uit, dat , terwyl zy die over en weer
Honden te bekyken, 'er gevallig een Ro-
mein, die Konitliefdig was, voorby quam gaan enze

ter lo^p-J beichouwende , een piltool daar voor

bood. Maar ze mocht niet vloten ; want de

cy-

* De ronde Schoubtirg, door Ve^pafiantis gebout. Hier
in ftont een wwonderlyk groot Coloffus beek, van welk
die plaats naderhant Colofftum, nu Colïjeum genaamt word.
Dit was de pragtigfte Sclioi.burg van Rome , waar van
thans mar.r eenige overblyfzelen , bewyzen van des zelfs

groötheit te zien zyn , welke Waar doen zien dat van zyu
otnkrin?,cn S 50000 menfehen, (gelyk de Schryvers getui*

gen) de fpclen hebben konden beïchoüwen.
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eygenaar wilde dit ter gedachtenifTe 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 zommige beesjes

naar 't leven te teekenen die daar in 't velt graasden,

't Geval wil dat de vermaarden Italiaanfchen Hi-
ftoryfchilder Hiacynto Brandt daarjvoor bvkwam,
zyn koedts deet itil houden en hem riep zeggen-

de : Laat my eens zien ^watgy maakt? Hy vraagde

vorder naar zyn naam, en wat lansman hy was.

Welke vragen hy met veel beleeltheid beant-

woorde.

Nu moet ik tudchen beide zeggen : datdelta-

liaanfche meefters voor gewoonte houden, wan-
neer zy den eenen ofden anderen jongen Konftenaar,

in een Kerk,Paleis, ofby eenige Statue vinden teeke-

nen, 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 zom-
wyle wel een ftuk gek ten prezent, om hem aan

te moedigen in zyn vlyt : een middel waar door

zy zich by allen bemint en geacht 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
konft te zren , aanbood , waar in hy niet verzuymig

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, tot in den Hof j voorgevende met
S j- ge-



i$% Sjchouburgh der

gedult daar wat te willen vertoeven tot 'er gelegcnt*

heit zouw wezen om Brandi te konnen fpreken Aan
dezen Hot paalde het vertrek van de Dochter, die

hy * terwyl zyn oog in 't ront weidde voor de yzre

traliën van haar vertrek zag ftaan , beleeft groette,

en zonder lang dralen bewyzen van zyne geneigt-

heit door teekenen (fpreken dor ft hy niet wagen)

gaf. Dit gebeurde meermalen, tot dat zy

mede bewyzen van hare genegenheit tot hem te

kennen gaf. Hoe geheim nu deze twee verliefden

hunne Domme minnery waanden te wezen, was het

egter afgetuurt, en den Vader overgeklikt die hem
zyn huis en gunft ontzeit, en kort daar op zyn
Dochter in een Kloofter (leekt, zeggende : dat

hy haar voor geen beejiefchilder had opge wiegt.

Hier door werd hem de gelegentheit ontnomen',

van met zyn verliefde een tydclyk middel tot ont-

komen te beramen. Nu was goede raad dier, en

zyne Merkuriale geeft werkte op allerhande hulp-

middelen in het Laboratorium van zyn herfenpanj

want een jeugdig en fchoon meisje, met veel geit,

was een popje dat hem in zyn kraam diende ; des

liet hy zig daar aan gelegen wezen 5 kroppende

die verachtelyke benaming van Beefteichilder op.

Na lang overleg bedacht hy een fyne vond

,

die hem gelukte. Hy verftoutte zig te gaan by den

Kardinaal Vicaris-, en bood zig aan , omcenbely-
der van denRoomfchenGods Jienft te willenworden,

en zynen Godsdienft te verzaken , fmcekende met

een den Kardinaal om zyn gunft en hulp, in zeker

geval , 't geen hy dan eyndelyk aan zyne Eminentie

openbaarde. Ofnu de Kardinaal,om dat 'er een zielt-

je by gewonnen wierd , tot zyn dienft zig geneigt

toonde, of dat hy óen zelve door fluweele woor-

den en fmeekingen tot zyn gunft heeft weten te

be-
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bcleezen , dat is my onverfchillig : maar het kwam
Izoo veer dat de Kardinaal Vicaris , dat is, Opper-
I hoofd van de Inquijitie zyn, Heiligheid Innocentius

den 1 1 ging fprekcn , en hem die zaak voordroeg».

De Paus vraagde daar op : wie de Jongman was wie
\de Vader van de Dochter , en wat zy beyde deden.

ij En als hem gezeid wierd dat het beyde Konftfchil-

Éders waren, zeyde hy : dan is het jfoort by foort

:

1 en gaf order dat de Dochter uit het Kloorter ge-

ijihaalt,en met Roos getrout zou worden,het welk
I; gefchiedde , moetende de Vader , hoe noode hy dit

Ihad, zulks om des Paufen woord, getrooft aan-

I' zien. Ook zou hy zekerlyk met den Vader in vrind-

Ij fchap gekomen hebben, indien hy den dach na de
I trouvv,dien mifflag welke hem naderhand wel rou-

Ide, niet bedreven had. Hoewel wy gelooven dat

II hy die zaak zoo erg niet gemeent heeft, als ze

I wel wierd opgenomen , en dat hy daar door maar
I alleen heeft willen te kennen geven, dat hy haar

f buiten eenig ander inzicht als uit liefde tot haar,

{ getrout had,ook haar op zyn beeftefchilderen , als in

haar vorigen itaat , kon onderhouden.

Hy (lont 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, bondthettot
een bondel te zamen , en liet het aan haar Vader
brengen , en daar by zeggen : dat de Beeflefchil-

der dit niet noodighad^ dat hy zyn Dochter alleen

naakt begeerde te hebben. Dit nam Brandi zoo
euvel op, en het fmartte hem zoodanig dat hyzig
daar over kwelde, en kort daar aan ftierf, na dat

hy al vorens haar onterft had van zyn nalatenfchaps
ók tot een groote fom geit begroot werd.
Terwyl nu alles tot de bekleedinge

°P
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op nieus moefl gekogt en gemaakt worden , moefl:

het jonge wyfje in het bed voor naakte waarheit

fpelen, welk, indien dit in de tyd der hervorming

was voorgevallen, licht den ihoepluitigen Jupiter

wel zou hebben uitgelokt, om in een veranderde

gedaante by haar onder te kruipen.

Dit overgeflagen , moet ik zeggen dat zy in haar

getroude dagen al meer veranderingen, die zy niet

gewoon was, ontmoet heeft, want behalve fuk-

kelingen en armoede, was zy dikwils eenzaam en

alleen, aangezien hy byzonder op jagen van wild,

en op zyn Bendgezelfchap verflingert was, zulks

hy zomwyle weken en dagen buitens huis was,
zonder dat zy van hem quam te hooren.

Hy bewoonde een huis, dat een groot bouval-

lig gevaartwasteTivoli buiten Rome, in welken
ruwen opilag, hy allerhande foort van dieren groot

en kleyn, (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 verzeltmet een knecht

naar Rome zonder eenige Goude of Silvere muntby
zig te hebben , en zette zig tot fchilderen in de

een of de andere Herberg daar hy dan in haaft

een of twee (tukjes (alzoo hy by uitnementheit

vaardig was) afmaakte , en zyn knecht zoo nat alszc

quamen van den Ezel daar mede zond door Rome
om de zelve te verkoopen,'t zy dan tot een hoogen of

lagen prys , zoo als het dan uitviel , want 'er dan

geit moe 11 wezen om zig zelve en zyn paard te

loffèn uit de herberg, aangezien hem niemantin

Rome borgen wilde. Le Blon , en anderen heb-

ben my verhaalt, dat wanneer zyne Bentbroeders

hem maai van veere aanzagen komen , zy ftraks zien

konden ofhy geldig was of pietj want als hy ma-
ger
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ger van geld was, en ymant van zyne kennis zag

aankomen, droop hy door een anderen weg uit

hun gedicht, maar als hy vettig was tradt hy als

een paauw hem te gemoet,en liet niet af tot dat hy
met hem in de naatte Herberg ging , om zyn

geit te helpen verteeren. Dus fpeelde hy de rol

van Licht gewonnen licht verteert.

Aangezien hy nu vaardig fchilderde , kwamen-
der zoo vele ltukken van zyn hand alom door Ro-
me dat de prys van zyn Konlr, verminderde,

daar zyn knegt die agterdenkender was dan hy, en

veel ligt door zyn vrinden met geit geflyftwert, zich

van bediende. Want als de keelbeulen daar de waar-

de niet voor wilden geven,en hy met de {lukken we-
i der te rug kwam,en 'er evenwe geld wezen moeit,

i

hield hy zig als of hy de zelve hun ging brengen

,

|

maar bragt die op zyn kamer daar toe gebuurt,

i ftapelde de zelve op , en bragt zyn Heer zoo
i veel geld als 'er voor geboden was. Daar de Knegt
\ naderhand,wanneer hy buiten dienir, van zyn Heer

\
was , en de prys van zyn Konft hoog rees , dui-

\ zenden aan gewonnen heeft.

Hy had een vleyend penceel, fchilderde alle die-

| ren inzonderheid, Osjes, Schaapjesen Bokjes na-

i tuurlyk en kwik,en hoe groot een menigte van fluk-

;| ken men van hem ziet , nochtans is de fchikking der

|
groepen verfchillig, en elk heeft zyne verandering,

3 zelftot gronden en agterwerkinkluis, dat een be-

I wvs is van zyn ryk vernuft en geert, zynde hier

I in veel gelukkiger dan de beruchte Bajfan die

\ zig maar had gewent tot zeker getal van Beekjes

i en Beesjes die hy in alle zyne Konfhverken te pas

I bracht.

Nu luft het ons noch (eer wy een eynde van 's

I mans levensbefchryvinge maken) een verwon-
der*
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derlyk ftaal van zyn vlug penceel aan te too-

nen.

De Keyzerlyke Amhaffadeur de Graafvan Mar-
tinitZ) en de Generaal Roos, een Zweed van ge-

boorte en groot Duellid^ waren met malkander in

gezelfchap te Rome, en kwamen van de vaardig-

heit van onzen Merkurius tefpreken. Den Gene-
raal Roos fcheen zulks te wonder en hy wilde 't niet

geloven. Des ontftont 'er tuiTchen hem en den Graaf
Martinitz. een wedding om zeker getal goude Pi-

fiolen i dat hy hem zoude doen zien , datdeKonft-

fchilder Roos een flukje fchildery zou vaardig

maken in dien tyd dat zy een zeker fpel met de kaart

('t geen gemeenlyk een halfuur duurd) uitfpeelden.

Straks werd onze Schilder die niet veer van de

hand was geroepen , en gevraagt : ofhy zulks wil-

de onderneemen , en als hy antwoordde ja, werd hem
belaft te beginnen. Palet Verwen E zei en een klein

doek je, by de Romers # Tela te Tefta genaamt

,

wierd in de zaal gebragti en Roos maakte

aanvang met fohilderen , de anderen met fpeelen

,

maar het fpel was noch niet ten eynde als onze

vlugge Merknrins al opftond en zyn ftukje ten

bewys dat hy 't gewonnen had , gemaakt vertoonde.

In dit ftukje waren 2 of \ Schaapjes or Geitjes,

een half beeldje, met hun voeglyk bywerk of

lantfehap gefchildert , tot verwondering van den

Zweedze Generaal die zyn wedding verloren gaf.

Martinitz nam eenige Piftolen tufTchen 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 (Tefia) Een doekje 200 groot dat 'er een men-

fchen hoofd op gefchilderd kan worden.
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Ook heek my Ie Blon verhaak dat hy een groot

ftuk , dat naar gifïïng meer dan 40 voeten over 't

Jtruis was , heeft gezien , waar in alle foort van

dieren wel tot 600 in getal, en vele van die le-

vensgrootte, als Paarden, Stieren, enz. op den
voorgront, de reit verminderende door hem ge-

fchildert waren , indentyd van \6 dagen, en dat

zoo natumlyk en kragtig, dat byna niet te ge-

looven is, hoe zulks heeft konnen gefchieden.

'T waar te vergeefs, zoo ik myn Nederlant-

fche Konftgenooten een breed bericht gaf v/an

zyn vloeijend penceel , natuurlyke en kragtigever-

menginge zyner verwe, geeftige koppelingen en

vafte teekening die in zyn werk befpeurd word j

aangezien de Konltlievenden toegang hebben tot

her berugte Konftkabinet van den Heere de Ia

Court , vander Foort , tot Leiden, daar een groot

iluk van hem te zien is , dat van zelfipreekt,meer

dan ik zeggen kan , waar in een woedende Stier ver-

beeld Haat, 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 met loopen

zoekt t'ontkomen. DeKonftfchilder Krifloffel Ie

Blon heeft hem die {lukken (toen teRomezynde)
zien fchilderen.

In den jare 1 698 of 99 kwam de Lantgraal

van HelTenkaflel zyn eerite patroon te Rome , en
vernam naar onzen Roos of hy noch leerde, en
naar zyn levensbedryf,en zeide, als hy hoorde dat

hy van Godsdienfl: veranderd was, dat kan ik

hem noch vergeven, maar dat hy my nooit een jluk-

je van zyn Konfi ten hewys van dankbaarheit toe*

gezonden heeft kan ik niet vergeten. Hem werd
aangedient dat de Lantgraaf te Rome was, maar

in
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in ftee van hem te gaan verwelkome wilt hy niet

waar zig van fchaamte te bergen. Egter door

vele aanradinge fprak hy den Lantgraaf , die hem
verzocht wat voor hem te maken, met belofte

van het zelve rykelyk te betalen , 't geen hy be-

loofde, maar niet nakwam > want zyne Merku-
nale geeflen allengs vervliegende, werd hy 1705
al onder de dooden getelt. Beter verftont • zyn

ongelukkige overleden Vader, hoe men behoor-

de te leven in de Waerelf, Want die aan B. Graat

zyn Leermeefter tot erkentenis van zyn goed on-

derwys in de Konft., van Frankfoorteenige boek-

jes, met Schaapjes en Geitjes, van hem zelf

geeftig in koper geëtft nevens zyn pourtret van

Kiüaan gefneden overzond , van het welke wy
ons bedient hebben in de Plaat K.
Wy willen ook niet verzuimen te gedenken

aan zynenOom THEODOOR ROOS,Broeder
van Jan Heniïk Roos , daar wy even te voren af

gemelt hebben, geboren te Wezel in 't jaar 163S

in Herfftmaant. By gevolge zeven jaar jonger.

Deze inzonderheit tot de Konft geneigt weid

met zyn twaalfde jaar beftelt by Korn. de Bie,

zeit Sandrart. Maar hier ontrent moet een ver- .

giffing of drukfeil zyn ingcflopen , aangezien Kor-

nelisde;Bie geen fchilder, maar Geheimfchryver

te Lier geweeft is , en die alleen ter liefde van de

Konft een Boek van 't leven der Brabantfche

fèhilders in vaarzen uitgegeven heeft. Doch des

zelfs Vader Adriaan de Bie was een braaffchilder,

en kwam van Rome in 't jaar 162.1 , naar Brabant

daar hy nog in 't jaar 1660 woonde ; en by ge-

volge moetmen voor Kornelis, Adriaan lezen,

by wien hy beftelc werd om de Konft te

leeren.

Na
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Na dat hy drie maanden geteekent had (bewys

Van fnedige opmerking en groot vernuft,dat herri

dus veer by zig zelven had doen vorderen) rteldê

hem zyn onderwyzeraan'tfchilderen, waar in hy
in twee jaren zoo veer vorderde dat hy met zynë

Ouders 1653 naar huis toekeerden, daar hy de

Konlt onder handleiding zyns Broeders Voort 'oef*

fende , zoo veer dat hy eerfr. te Ments , te gelylc

|met zyn Broeder voor de Klooflerlingen Jieeftge-

ïfchildert; daar na door de Lantgraaf van He/Terï

\

ontboden, fchilderden zy drie agter een volgende

;
jaren te Ryntvek, daar onze Theodoor inzon-

iderheit zig naarftig en onophoudelyk oeffendc iri

(de Kond, zonder zig door de vermaaken van 't

Hofleven te laten, aftrekken van zyne oeffenin-

gen.

Als nu zyn oudfte Broeder zig in den jaré 1 6f

7

jin den egten ftaat begeven had , vertrok onze:

fRoos in 't volgende jaar naar Manheim,daarhyde
'Colonellen van drie Borger Regimenten met
iiunne Hopmannen naar 't leven afmaaide 3 welk
i!tuk aldaar op 't Raathuis noch te zien is.

De Keurvorft van de Palts dit fluk gezien heb-

pende befchonk onzen yveraar met 20 Ryksdaal-

rjlers, welke gift zoodanigen lult in hem wekte,
ijkt hy alle ydele tydverdryven van de jeugt vaar

:>elzeide, en al zyne uure tendienftVafideKonft

jefteedde.En wanneer de Keurvorftin vanclePaks

iroude met den Hartoog van Orleans,fchilderdehy

;der zelver Beelteniflenj het geen hunne Fïöóghëden

too wel beviel, dat hy een goude keten met een

Jenning waar op des Vorften Beeltenis geftëmöeït

, vas te fchenk kreeg Straatsborg, 't Hof vin

Velde, vanBirkenrelt, Bade , en Hanpu , pronkt

net zyn Konft* Agt itukken maakte hy in zevert

II. Deel* T maan.*»
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maanden aan 't Hof te Wirtenburg,en werd bo-

ven zyn belooning vereert met denTytelvanWir*
tenborger Hoffchilder.

Als Straatsborg aan de Franfchen overging was
hy daar binnen , maar aangezien dat hy vele Beel-

teniflen der Krygshoofden voorheen door 't pen*

ceel gemaalt had, en dus by de zelve bekent was,

verfchoonden zy hem van den laft der Soldaten,

waar door de Borgers door der zelver inwoning
geplaagt werden.

JURIAAN van STREEK hier op volgende

is geboren in 't jaar \6t
)
t, Hy verkoos tot zyn

voorwerpen allerhande foort van Stilleven; Ge-.

pluimde Heimetten, Boeken, Brieven, Speek
tuigen en alles wat daar toebehoort; ook wel een

Dootshooft ofiet diergelyk om het ten zinnebeeld

van de vergankelykheit 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 wift hy wonder wel waar te nemen, enhacj L

een ftout penceel, waar door zyn penceelwerk in [

kracht tegen de natuur dorft ter monftering ko- U

men. Hy heeft ook zomwyl pourtretten gefchil- n

dert, die goed zyn, waar van ik 'er verfcheiden L

gezien heb inzonderheit van zyn Vrou > het welk L

wy door gebrek van geheugeniffe op den naam van K

Em. de Wit hebben geftelt in 't eerfte Deel pag. L
283.

Zeker, wat de Tafereelen der befpiegelingen .

van 's menfchen vergankelykheit aanbelangt , zy- ,

L

doen vry wat meerder nut dan de vertoonfelen van

vuile minbedryven. Deze geven alleen aanritze- r

lingen tot zonden , d'andere zyn fpiegels die ellt
y

zyn zeker einde doet befchouwen^ en aaafpoort

toe
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tot Deugt , en godvruchtig leven , op het voor-

beeld der oude Egiptenaren , welke voor gewoon-
te hadden, dat zy op de Gaftmalen vertoonden

ide beeltenis van een menfchen geraamte, 't welk
viy omdragende aan elk der aanleggende Gaften,

Jen een naaden ander voorftelden , daar by zeggen-

de : Ziet en befchout wel wat dit is. tVeeli vro-

\yk: maar weet dat gy das worden zult. Waarom
$3ok Saladyn Sultan ("Grootheer) van Babilonie

,

fcn Damascus, Koning van Egipten,frervende in

de Stadt Ascalon ten tyde vanPhilippus Auguftus

^Koning van Vrankryk , gelaftte , dat by zyn uit-

kaart, of Lykftatie, door zyn Grootwaapendra-

Iger, zyn Hemd , of. Doodkieed op een Lans
Igefteken, door alle de ilraten der Stadt zoude

worden omgedragen : en door een Herout voor

tuit gaande, worden uitgeroepen : De Koningvan

't geheel O often is dood-, en neemt van alle zyne
rcbatten niet anders mee.

Zeker op zulke voorwerpen zou zig 't penceel

net ten onnut afflooven. Is deze keur voor eea

.'ifConrlenaar wat te eng bepaalt , zie hier een der-

de, groots en woelig genoeg om een Tafereel te

gullen, namentlyk : Dat oulinx te Konftantino-

cjpolen (volgens het verhaal van Ifïdorusj de gevvoon-

|ie was, dat ten tyde van de Krooning der

>i[Ceyzereiij een Metzelaar voor de zelve verfcheen

j/ertoonende vierderhande foorten van flemen

,

(leggende : Goede Heer , gelieft van deze te kiezen^

\toelke uwe Hoogheit beft gevalt , om uw Graffles
I Haar van te bouwen.

I7aq dit aelve om de nutbaarheit ook aange-

trokken in de Devifes Hetoiaues Ö* Embkmes^d»
M. Clande Paradin.

Onze
-
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Onze Juriaan van Streek kwam te over-
'

y

lyden,tot Amllerdam in 't jaar 1678 op den ia
van Zomermaant. Hy liet een Zoon na HEN-
DRIK van STREEK genaamt, hem tot Am-
fterdam geboren in 't jaar i6f9 op den 1 1 van

Grasmaant •' welke eerft: van zyn Vader indetee-
kenkonft onderwezen de Beelthouwerykonft leer-

de by Wil. vander Hoeven, waar aan hy zig noch
hout. Deze heeft echter altyd een zucht tot de

Schilderkonir. gehad , als hier aan blykt : dat hy cd

na het overlyden van zyn Vader 't penceel (op den i'"'5

raad van Melchior de //o/^-Éö^r) aanvaardde , on- Fredei

der opzicht van Emanuel de Wit , dien hy tot *foo:c

dien einde eenige maanden in huis nam. Gelyk omz

ik ook verfcheiden gezichten van Kerkjes van [fid

hem gezien heb, die geheel den aait van fchilde-

ren naar Em. de Wit hebben.

Zyn Vaders beeltenis, gevolgt nnar 't geen hy zelf

gefchildert heeft , zietmen in de Plaat K met een

bonnet op 't hootd onder dat van LH. Roos.

Zyn

m i

Ü zv

(tand

fcrzek

TiKAREL EMANUEL BISET is geboren te

Mechelen in 't jaar 1633. I"ty maakte inzonder-|vui;i

heit zyn werk van velerhanden Landaart in zyne

gewone drachten onder malkander te verbeelden

in 't kleen. Om zyne fraje vindingenen keurlyke

I5enceelkonfl is hy aan 't Hot van Vrankryk ge*

okt , daar hy noch was als de Bie zyn boek van

't leven der Konllfchilders eindigde. Dees

xegt tot roem van zyn Konlt dat:

mi
en aaln

feVrot

twtte

Zy overvloeit van geeft , en toont van veer haar

krachten ,

Dicht by haar mttigheit 3 die waardig is te achten.

OT.

rutil

GEI

bdi

K
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, OTTOMARELGER de oudc,wert geboren te

Gortenburg in den jare 16^, den 1 8 van Herfit-

-maand. En gelyk doch yders naruurdrift, vo-
Ichilligvan anderen, voortgedreven \verd,zoo vond
hy zich geneigt tot het fchilderen van Fruit en
Bloemen , tot welken einde hy zig ook naar Ant-
werpen begaf by Daniel Zegers, om die wyzevan
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 aangehaalt van
Frederik Wilhem, Grootvader van den jegen-

woordigen Koning van Pruiflen , ook byzonder
om zyn geeftige antwoorden en kwinkflagen,

geacht, in wiens dien ft hy ook geftorven is.

Zyn Vader die een Geneesheer was, en hem
daar toe ook in oefTêning der talen opbragt, zag
hem niet graag de tekenpen gebruiken, gelyk
ook zyn Moeder die in geenen deele wilde toe-

itaan dat hy de Schilderkonft leeren zoude, tot

dat zeker voorval haar het tegendeel deed befluiten.

'T gebeurde dat een vremdeling, een man die

by uitnementheit in talen bedreven was, met zyn
Vader verzocht te fpreken. De boodfehap was om
een aalmoes te verzoeken. Zyn Moeder (gelyk

de Vrouwen dog meeil nieusgierig zyn om alles

te weten) vraagde wat die man te zeggen had ?

*T antwoort was, dat het een groot taalgeleer-

de was, maar arm. Waar op zy zeide .- I-Vel

^

zyn 'er onder de letterwyzen ook. Bedelaarsjaat dan,

onzen Zoon de Schilderkonfi leeren.

: GERARD UILENBURG hier op
volgende is geboren tot Amfterdam, zonder dat

ik weet by wieri hy de Konft geleert heeft

maar wel is my bekent dat hy zich

T 3 toe
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rot het fchilderen van Lantfchappen begaf,gelyk 'or

thans noch tot Amfterdam in 't huis van den Heere

van Kerkwyk een grootebefchilderde zaal van hem
te zien is.Doch de vlerken van zyn vermogen groei-

den zoo fterk niet aan dat hy een hooge vlucht

konde nemen. Des liet hy in tydts af van de konft

te oeffenen 5 wyl hy doch daar zoo heel breed niet

by (lont», en doelende op grooter voordeelen be-

gaf zig t'cenemaal tot dan Konfthandel, floeg

verfcheiden brave fchilders en jonge borften aan

,

die anderzins niet konden te recht raken , en liet

hen (lukken van geacjite meefters, yder naar zyna

bekwaamheit na fchilderen, om de zelve met winft

uit te venten, en 'er zomwyl een onegt Huk
onder den hoop doorfluipen. Wiert het niet ge-s

merkt, hy liet het ook ongemerkt doorgaan.

Hy kreeg gelegentheit om een groote party van

Konftftukken , zoo Italiaanfche als andere, aan 't

Hof te Berlyn te leveren, daar de Vorft hem voor

uit 4000 gulden gefchoten had ; maar deze fom

kon weynig helpen, aangezien hy zulk een groot

getal alzins, (op voorwaarde van de zelve te beta-

len zoo haaft die gelevert waren) by een gefchraapfc

had , dat hy daar voor een fom van dertigduizent

gulden van den Vorft vorderde. Doch die handel

werd geftremt. De Vorft liet eerfl Ottomar El-,

liger den ouden , die Hoffchilder was , roepen , dio

zyn oordeel in hield , met zeggen : dat , zoq

het Bloemftukken geweeft hadden, hy daar over

den Vorft ten dienft zyn oordeel zou gegeven heb-

ben. Waar op de Vorft den Konftfchilder Fr9-

Tnentjouj&t een Hiftorie en Beeftefchilder was , liet

halen om van die (tukken te oordeelen. Deze die

voor henen op de Caley (gelykmen in Italien het

fchilderen voor de keelbeulen dus gewoon is te

noe.
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noemen) gezeeten , en zelf voor Uilenburg
^efchilderd had,en dus den handel dier voflcben ken-

de , doopte de zelve met den naam van kopyen

,

verzekerende den Vorf: , dat hy de egte zoude in

Hollant en elders konnen aanwyzen, en bekomen-,

waar door de Vorft van de zelve afzag, geen bod
daar voor bood, maar beval de zelve weder wech
te voeren , en fchonk hem gemelde 4000 gulden

,

voor de koften daar op geloopen door 't vervoeren.

Gelukkig zynze, die, (daar het in 't gemeen dus

toegaat) niet door een anders bril , maar uit eigen

Konftkundige oogen zien kunnen , en uit een talloos

tal de egte uit de met fchyn gefernifte , en met
logens vergulde ftukken weeten te onderkennen.

Zulke, daar de Heer N. A. Flink mee onder ge-

telt word , konnen aan elk die hunne Konftkabi-

nettenbefchouvven,ftraks doen zien, dat zy goede

Keurmeefters zyn.

Dit gat (om voort te gaan) een grooten krak

aan de waarde dier Konft , en bracht den bezitter in

verlegentheit , zoo dat hy genootdrukt wierd ten on-

tyde, in 't Jaar 167$ op den iz van Sprokkel-

maant tot Amfterdam koopdag van de zelve te

houden.

J. v. Vondel maake op zyn verkooping der Ita-

liaanfche fchilderyen dit volgende gedicht.

Nochfpant de Schilderkpnft de kroon hy brave Heeren ,

En zwicht voor onverftant , noch geen grimmas
van Nvt.

Zy wil de ruime Zaal van Uilenburg ft offeeren

Met Italiaanfche kanft , in dezen droeven tyt

:

Schoon Mars , in V barrenas gewapent , ten bederve

Des volks , de landen zet in vuur en vlam uit wraak.

Dees tiende Konftgodin , verkoren by Minerve ,

T 4 Spreekt
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Spreekt door haar fchoone verf eenftomme heelde*

fpraak.

Een yders hart verlangt naar prys in 7 vroïyk loten.

De God Apollo komt , vol levens en vol geeft

In dees vergadering. Hy groet de Konflgenooten

En [peelt op zyne harp in V midden van dit feefl.

De mi/i der laftertong verftomt door '5 kenners klaar-

heit

De logentaalverdwynt vooft helder licht der waarheit.

Of Fromentjou nu met waarheit dus tot verag^

ting van die Konftftukken gefproken heeft 3 dan of

hy Uilenburg dat voordeel niet gunde, of een

ouden wrok op hem had, en hem dien dus betaalt

zette, dat laat ik daar : maar uit het bovenftaan-

de vaars is duidelyk genoeg te befpeuren dat 'er

de wangunft de tanden in gezet had , en tefïens

ook dat den Dichter hem een vrint was.

Vele hebben gemcent dat hy groote fchade door

die ontydige verkooping geleeden heeft , maar de

brave Dichter j. Antonides geelt in den Toezang

van zyn Zege der Schilderkonft (by verzinning on-

der Vondels mengeldichten geplaatlt) het tegen-»

deel niet duider te kennen, als hy zeit:

In Amfterdam trotzeert de kunff

Van Italjaan en Nederlander

Den opgerechten Qorlogsftander y

En wint hy alle kenners gunft.
Daar Uilenburg zyn fchilderyen y

In fpyt van alle razernyen ,

Hoe elk ons dreigt te vier en zwaard,
Met winft vertiert, bedankt van Heereny
JDien V luft hun Zalen te ftoffeeren

MM zulk een rjkdom-i lang vergaart

\

Dk
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Dies hoe de krygselenden treffen ,

De Schilder'kunft mag V hooft verheffen.

Het zy daar mee zoo 't wil , zyne agting hier

door gekrenkt zynde, vertrok hy naar Engelant

en hielp by wylen voor Pieter Lely (daar hy kennis

aan had) kleeren en Lamfchappenagterzynepour-

"tretten fchilderen, en kwam met een aldaar te (ter-

[ven.

Die beminnaars van Roomfche kond zyn, of
Éltalie hebben doorreift, en de konft der groote

jmeefters gezien, weten niet alleen met verwonde-

[iiïnge van de zelve te fpreeken, maar ook boven

rnenfchelyke werken te roemen, en dus elk een

,

groots denkbeelt daar van in te drukken. Dit

Boen ook inzonderheit zulke die daar handel mee
dryven. Zoo haaft en komt 'er dan geen konft'

ftuk van Italië tot ons, of van elders op een open-

bare verkooping, of ftraks, op 't fpellen van een

groot meefters naam , ftaat elk met verwondering

de zelve te begapen, en door vooroordeelen inge-

nomen verwonderlyke fchoonheit daar in te ont-

oekken, of ten minften zulks, zigzelven, en an-

deren wys te maken. Dit doen zelf zulke die daar

even zoo veel af weten als V Kalf van den Zondags

en maar alleen napraten 't geen zy van anderen hoo-

ren zeggen , een bederf dat van langzamer hand

ingekropen , onze brave Hollantfche konft kleyn-

agring aandoet.

Het vooroordeel doet dikwils meer zien als zui-

vere befpiegelinge , en geeft het zelve genoegen.

Tot beveftiging van dit gezeide dient diteeneftaal.

Izak de Moucheron uit Italien gekomen had onda*

een menigte van Modellen ook mee gebrocht

sen doek dien hy zelf beichildert had na,ar een

T s ftuk
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ftuk vanPouzyn. DePoftmeeftervan Zwol beluft

of hy niet iets meegebracht hadde dat zyn zinlykheit

genoegen konde geven, ging hem bezoeken.

Straks viel zyn oog op dit iluk , en hy kocht het

zonder te vragen door vvien het gefchildert was,
voor een der befte (lukken van Pouzjn^ en hielt

het ook daar voor , fchoon het egte ftuk hier te

lant kwam en daar nevens geftelt wierd, enMou~
cheron gevraagt hoe het daar mee gelegen was,zig

daar ontrent openhartig verklaarde.

Wy fpreken den roem niet tegen die de egte

Italiaanfche Konft verdient : noch moet my nie-

mant verdenken, om myn vryborftig fchryven,

even als of ik met een vooroordeel tegen buiten-

lantfche konft was ingenomen j geheel niet : ik be-

min de grootfche gedachten en ftoute behandelin-

ge, ja kan met zoo veel vermaak de zelve be-

fchouwen, dat ik my zelf byna vergeet : maar ik

kan niet dulden datmen nabootzels , en prullen den

menfehen voor egte konft in de vuift ftopt, en dan

nog wil dat elk zig over de fchoonheit dier konft

verwondere. I
Zyn 'er daar de beelden zoodanig in 't bruin zyn

weg gedompelt datmen niet ziet waar de zelve be-

ginnen of eyndigen , men geeft het den naam van

een ongemeene behandeling. Zyn 'er daar de beel-

den op den voorgront als in helderen zonnefchyn

gedaagt door het agterwerk (dat een donkeren

nagt verbeelt) fterk affteken , men pryft hei

kragtig lchilderen.

Zyn 'er daar de beelden misvormt , en wanftal-

lig zyn, men ziet die mifllagen over 't hooft, en

pryft het geen 'er fraay in is. Dit is een pryflèly-

ke wyze van doen om niet voor een fpin geagt te

worden -, maar als men dan ook in de zelve pryft
|
'c
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;*t geen men in de Nederlantfche fchilderyen ver-

ligt, en uitvjft, dat is ook zeker niec wel te ver-

dragen .

Daar is geen goud -zonder fchuim zeitdefpreuk,

nog ook geen fch'üdery zoo fiecht , of daar is wat in

dat men roemen kan. Dit zyn de twee hantvatzels

i die de Konft heeft, en 't fcheelt.heel veelby welk

men de zelve aangrypt.

Gelukkig was de Konft in 't algemeen, en de

levende Konftfchilders in'tbyzonder, indien hun-

ne werken door onzydige oogen befchout, en

zonder agt te geven op namen, volgens hunne
waarde wierden geoordeeltj dan zouden vele het

hooft noch boven fteken , die nu in de veragting

begraven, geen vrucht van hunnen arbeyd pluk-

ken. Ongelukkige, die onder de verdrukking

zuchten , en in al hun levenstyd geen Mecenafjen

aantreffen , die hen in fpyt der wangunft op-

beuren:

In de ftukken der uitlanders, en de Konftwei>

ken der overledenen , worden de gebreken eerder

over 't hooft gezien , dan in die der levendigen.

Dezer werk diende wel volmaakt te wezen, zal 't

voor gangbaar deurgaan } om dat het door

bedilzugtigen naau gezift, getoetlt, en ter mon*
(lering gebragt wordt.

Zyn 'er onder die in de bruinte wat twyffelag-

tig zyn , men zeit ftraks , 't is om de mifllagen te

bedekken.

Gebeurt het dat zommige hunne werken voor

aan fterk en agter bruin maken , llraks hoort men
zeggen : dat de natuurlyke helderheit daar in niet

is waargenomen, en dat het geen Konft is, wit

tegen fwart te doen affteeken. En zoo 'er gebre-

ken of fouten in zyn , de zelve worden luider als

de
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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 ftaal oftwee aan te wy-
zen, hoe onzeker het is dat al dieftukken,diemen

voor Italiaanfche Konft aanpryft, egt zouden we--

zen : of voor de befte foort van der berugtitemee-

flers Konftwerken moeten aangezien worden.

'T is bekent dat de voornaam fte Kon ftftukken,

waar door de Italianen zoo veel roem in de wae-
relt hebben behaalt, voor Kerken, Kloofters, en

Paleyzen, der magtigfte gedachten vanltalienge-

fchildert , in vafte handen zyn •, gevolglyk dat het

voor het meerder gedeelte uitfchot is , daar in an-

dere landen Koophandel mee gedreven wort. Ik
betwift niet dat 'er nu en dan wel een puik Konit-
ftuk of ftukken , aldaar opgekocht , ter (luik ver->

voert , hier te lant komen , waar mee de ware
Konftkenners in hunne Konftkabinetten pronken

:

maar dat die zoo gereed, en in zulken getal te be-r

komen zyn dat men 'er heele verkoopingen van kan
oprechten , als gefchiet

,
geeft genoegzaam agter-

docht dat 'er bedrog onder fpeelt. Overzulks
komt het my ook belachelyk voor wanneer de
Catalogen ftompen met de naam van Rafael (TUr-

byn, even of die ftukken zoo makkelyk te beko^
men waren als een Boerekermisftuk van Droog-
floot , of Bloemftukken van Bartholomeus Aftyn.

Daar en boven is bekent dat 'er te Rome een
verbod is tegen het uitvoeren der befte of ver-

rnaardfte Konitftukken j gelyk ook opzichters

tot dien einde geftelt zyn, die recht hebben oni

de zelve aan te houden voor die waarde als de zei*

ve
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Ve worden aangegeven : of dien prys waar voor

dezelve opgekogt zyn : en dat niet alleen in op-

zicht van Schilderyen maar ook van teekeningen.

Een bewys van myn gezegde is met den

Konftfchilder Klooflerman voorgevallen in

het jaar 1700. Deze had te Rome een groot

getal teekeningen opgekogt van de eerfte Meef-

ters voor ettelyke honderd Scbudy.Maar zy werden

door laft van Paus Clemens den elfden aangehouden:

en een gedeelte daar van op de kamer der Academie^

en de Vaticaanfe Zalen van Rafael befchildert ten

dien ft der Konftoeffening opgehangen.

Wat Rafael aanbelangt, demeeitezynerkonft-

werken in Freska gefchildert, en die, welke hy
op doek of paneelen met Olyverf gefchildert

heeft, zyn wel in zulke vafte handen dat -'er geen

uitbreken aan is 3 want die 'er bezitters van zyn

hebben zoo veel agting voor de zelve , dat ver-

fcheiden van Rafaels konftwerken met een yzer

ftaketfel afgefchut zyn , op dat de zelve door on-

voorzigtigheit niet gefchonden zouden worden. Zo
dat de zelve als heiligdom gefchat of- geacht zyn.

Zelf is 'er binnen Rome, behalve zyn groote

werken in 't Fathaan ^ en het hoog altaarftuk in

St. Pieter op den Berg, weinig van hem te zien,

als een Jdeen ftukje in de (kapkamer van den Paus

in 't Fathaan , waar aan noch getwyfelt wort of
het wel egt is , en of het niet door Juïio Romano
naar het gvoote ftuk van Rafael in St. Pieter (dewyl
het van gelyken inhoud isjnagebootftisin Jfo/^/j

leven, en hy zelf daar de laatlte hand aan geleent

heeft.Dergelyke achterdocht heeftmen ook van de
ftukken, 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 vint.

Nu
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Nu reft 'er noch te zeggen dat voor hét ge-

melde Huk op den Berg, driemaal honderd dui-

zent guldens geboden is, zoo het de Capucynen
wilden afltaan , en dat voor het beruchte ftuk, de

Heilige Familie, (thans noch in 't Kabinet des

Konings van Vrankryk) aan Rafael zelf door

FranCois den eerften 5 000 Ryksdaalders ofde waar-

de daarvan betaalt is. Als mede de St. Jan Bab-
tift , 't geen den Keurvorft van de Palts tot een hoo-

gen prys is aangerekent. Waar uit de Lezer dan

licht belluiten kan dat myn agterdenken gegront

is, en gevolgelyk hy zig door geen wysmakery
moet laten bedriegen.

Tot meerder bekrachtiging van 't geen ik

boven verhaalt heb van 't geen Kloofterman we-
dervoer, is my ook voor waarheit verhaalt : dat

het vermaarde Konftkabinet van Karel Muratvooi-

een groote fbm geks van een Engels Lordgekocht
dog verboden wierd uit Rome te vervoeren. Zelf

wordt den bezitters der Konftwerken van de befte

Meefters , of die voor d'cerfte in Konft gehouden
worden , niet toegelaten dezelve te verkoopen om
vervoert te worden. Dit gebeurde den Prins Ode*

fchalki. Dezen was by erve een derde deel van

de Kabinetmeubelen en fchiideryen van Koningin

Kriftina te beurt gevallen. Aug. 1'erwejlen toen

te Rome zynde kreeg orde om de zelve te koo-

pen, en zou met den Prins den koop ook wel eens ge-

worden zyn. Dog de zelve mochten niet

vloten. 'T gebeurt egter wel dat 'er een enkel

ftuk van de beruchtfee Meefters, 't geen elders ver-

borgen hangt fteelswyze uitgevoert wort, maar

dan word het ook (als het fpreekwoort zeit) zoo

'wH gezouten , dat het de Kooperwelaïtydkan bewa-

ren. Gevolgelyk zou het dwaasheit wezen te Ro-
me
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me (daar de braave Konft in grooter waarde is dan

hier te Lant) Konft te koopen , om elders uit te

venten.

Onder die welke in hun jeugt den Leertyd yvcrig

en naarftig waargenomen hebben, word ook ge-

telt de konitige pourtretfchilder JAN deBAAN,
geboren tot Haarlem op den 20 van Sprokkel*

maant 16? 3.

Zyn Vader Was en koopman in Linnen en

Vlas : doch deze , en zyn Vrouw werden dooi-

de doodfeis 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 Jan Breugel

gebynaamt den Flwweelm)^ 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 Wfnters avonts tot naayen en

breyen , en andere Vrouwelyke bezigheden , daar

zyn Moey groot behagen in had , en hem tot haar

gezelichap ook liet voor haar lezen in de Boeken
van Amadis van Gaulen. Doch hy had altyd meer
zucht 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 1 1 jaren oud,totAmfterdam beftelt om deKontc

onder opzicht van den KonMchïïder Bakker voort

te leeren, daar hy de ganfche dagen, en voort de
halve nachten aan zyn huis met vlyt de Konfc
oeffende, zoo dat zyn opzichtfter, daar hy by
woonde , dikwórf daar over gromde.

De
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De noodwendigheit van zyn tyd vroeg en kat
in acht te nemen fcheen geen wichtige reden by
haar te wezen , om hem zulks niet te beletten, of
tegen' te ipreeken. Dus zocht hy zyn oogmerk
door lift te bereiken. Wat deed hy ? Hy ftapël-

de tafel en floelen op malkander, en maak-
te zig een ftelling in den Schoorlteen van

zyn] vertrek, op dat men het licht niet zoude

ontwaar worden , wanneer men hem kwam be*

fpieden , en zat daar dik wils zoo lang, en zo laat

in den nacht te teekenen , dat hy door de kouw
welke door den Schoorfteenkwam, zynTeekeiv
pen door verkleumtheit niet langer kon voeren.

(Al wat men willig doet , zeit de fpreuk', is geen

ïaft) en dus genootzaakt werd om na zyn bed te

gaan.

Door dezen yver nam hy zoodanig in'tfchilde-

ren en teckenen toe , dat zyn meedeleerlingen

hem daar om nydig wierden, en hem allen fmaat

en hindernis aan deden , befmeerende zomwyl zyn

fchilderwerk en gereedfchappen met drek en vui-

ligheit, 't welk hy alles opkropte, zonder daar

over aan zyn Leermeefter klagtig te vallen , tot

dat die eens onverwacht in zyn fchilder vertrek

kwam, en hem krytende vont, 't welk hy wel
zocht te verbergen, maar gevergt, zyn noot

klaagde. Bakker dit ongelyk niet willende dulden,

nam die kwaadaandige knapen hevig deur, en be-

ftrafte hen niet wynig, zeggende onder andere,

"

dat zy nydige beeften waren, en geen 'van hun al-

le zoo veer in de Kond komen zoude , als die

jonge borfc reeds was. Bern. Vaillant de Crioneer-

der was een van die knapen, Bakker nam het

ftukje van zyn Ezel, bracht het in zyn Kamer
en fprak hem eeo hart in 't lyf, zeggende ; Gy z.yt

reeds
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Yeëds een meefter in de Konft , en niemant zal u dat

('t was een vrouwe Borftbeeld.) verbeteren. Hy&ielt
het te zyner gedachtenis , en vertoonde het toe

een wonder aan alle Konftkenners, die hemkwa-
len bezoeken, die het zelve, vleezig, rond, en

;rachtig gefchildert , prezen.

Na dien tyd nam Bakker hem mee als hy by
jezelfchap ging, en verzuimde niet zyn Konfr,

i daar 't pas gaf, te pryzen , om hem bekent te ma-
) ken , tot dat hy met zyn 1 8 Jaar zyn onderwy-
:zer plichtig bedankte, om proef te nemen wat hy
(uit zig zelf zou konnen verrichten.

Nu moefl hy zig een wyzevanfchilderenvoor-

iftellen die pryilelyk was om zig daar aan te hou-

;den. De penceelkonft van Ant. van Dyk was in

igroote agting, en die van Rembrant vond ook
Iveel aanhangers. Op dezen tweefprong front hy
•lang te dutten , niet wetende wat weg beft in te

; flaan , doch verkoos de handeling van den eer-

ften als van een duurzamer aart , tot zyn voor-

Ij

werp.

In den Jare 1 660 werd hy door een Konfïlie-

frvend Heer van Amfterdam naar den Haag gelokt,

idie hem eens plots op den kruiwagen van zyn ge-

luk beurde; want hy daar van eerften af zoo veel

te doen kreeg onder luiden van den eerften rang

.als hy af konde maken. Onder deze waren de

i Graaf van Hoorn * de Prins van 'Tarente^ en an-
' deren , waar door de roem van zyn Konfl zig ver-

-fpreidde tot het nabuurigEngelantjzulks datKoning

I Karel hem niet alleen liet ontbieden , maar ook
;door den Lord Killegrey met het Konings Zeejagt

I afhalen , om zyn en de Koningins pourtret te

I fchilderen. By welke gelegentheit hy ook ver»,

fcheiden anderen aan 't Hoffchilderde 3 waardoor
IL Deel. V Pit*
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Pieter Lely niet weinig floes fpon, als het fpreelo

woort zeit, en bly was als hy hem van achteren

zag van daar vertrek ken naar s'Gravenhage, daar

hy welkom was, en ftraks gelegentheit vond om
de Beeltenis des Hartogs van Cel , nevens eenige

fchoone Hofdames, te fchilderen, daar hy acht

dagen over bezig was, en voor zyn Konft met
duizent Ongeifche Ducaten befchonken werd.

Ter zelver tyd fchilderde hy ook het pourtret van

den Groot Hartog van Toskanen , belchonk ook
den Hartog met zyn eigen afbeeltzel, daar de

Hartog hem i oo Ducaten voor vereerde , welk
borftbeeld nu noch in de Vorftelykc Konftgale-

ry , onder de Beelteniflen der deftigfte Konftfchil-

ders te zien is. Ook fchilderde hy ter zelver tyd

de afbeekzeis der Heeren Joan, en Kornelis de

Wit , en den Ruwaart in 't byzonder noch eens

levensgroot ten voeten uit in een groot ftuk , heb-

bende ten zetel een opgeftapelden hoop Oorlogs-

gereedfchappen, en ruftende met zyn eenen arm
op den tromp van een fwaar gefchut. In de bo-

venlucht van 't ftuk zagmen eenige vliegende

Kintjes die zyn heldenhoofd launerden. Nevens
de zelve de fnel gewiekte Faam bazuinende zynen

lor, en nevens hem ter linker zyde een Vrou-
wenbeeld en eenige Kindertjes, ftortende een

overvloetshoofn aan zyne voeten uit. Aan ócn

anderen kant in 't verfchiet vertoonde zig de ver-

overing van Chattam , en de Rivier, neffens het

verbranden der Schepen, en Zeekafteelen. Andere

Schepen zag men daar de Hollantfche vlag op af-

wimpelde. Dit ftuk konftig en kragtig gefchil-

dert, werd geplaatit op het Raathuis te Dor-
drecht, tot gedenkteeken van die Heldendaat.

Maar dit ftak den Engelanders te byfter in 'toog,

waar-
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waaróm dit ook daar na onder de Redenen van

Oorlog (onder voorgeven dat de Kroon van En-
gelant fmaatheit aangedaan was met de zelve on-

der den voet van den verwinnaar te plaatzen) als

een grieve geplaatft wert. Men zeit ook dat het

in den beginne dus wel gefchildert was , maar op het

eerfte gezicht van een Heer weder uitgevraagt

wierd. Doch D. Vincentius, die met zyn Doch-
ter getrout is, verklaart my in een Briefgefchre-

ven den 2 van Sprokkelmaand 1717, dat zulks

nooit gefchiet is, en hy ook zulks aan 'tftukniet

heeft konnen ontdekken, 't zy aan den voet, of

in de Cornu Copiae , die van eerften af wel met
beelteniflèn van Rykdom,maar niets met 't geen naar

Kroon of Septer zweemde, bemaalt was, en by
gevolge dit maar een uirftrooizel , en gezogte re-

den tot Oorlog is gewee ft. My kwam dit volgende

vaars, zinfpelende op het bovengemelde Konftftuk

in de hand, en heb het niet onvoeglyk gedagt hier

te piaatzen.

Dus komt de Konft de W 1 t te maaien ,

En V Brittenlant rontom in Zee^

De Theems en Chattams kromme ree.

Zoo breektmen ketenen en paaien.

Hier raa<t de Britze Vloot in brant y

En '/ geen de vlam ontvlucht aan ftrant*

Nog een ander.

Dit is het ivaare heelt van Deugt en Dapper'

heit ,

Den Borgerheer , op wiens verflant) en goet he-

leit

Va De
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De*Stadt, en Staat hun ruft, en welvaart konnen

veften.

De Faam verbreit zyn lof, van V Ooften tot het wef
ten:

En tuigt hoe Londen fchrikt , en hoe dat Chattam
beeft ,

Door "'tftaal, entvuurbenart, dat ons den Vrede

geeft.

Nog een.

Die onder dez.e Faam , zoo blank in 7 harnas zit

,

Is eeuwig Dordregs roem , de Borgerheer de Wit.

Hoe onvaft de Staat der Grooten is, en hoe
licht veranderlyk debegrypen van'tgemeenevolk,
daar van zyn menigte van voorbeelden die zulks

beveftigen.'

Die op V geluk van 't los geval

Vertrouwen zet, in V Waerelds dal',

Steunt op een Rietftok.

Want '5 JVaerels goet is enkel wint.

Dit begryp is niet nieu, de ouden hebben al

gezeit : Daar is geen zekerheit in de menfehelyke

zaken 5 alles is een geduurige verandering onder-

worpen. Titus Vespafianus op een gaftmaal ge-

noo-

* Dordrecht] De Raadt dezer Stadt op de voorftellinge vnn

den HeereHugo Repelaar.Borgermeefter van'sHeeren wegen,,

keurde eenftemmiggoet,vandatHeldhaftigbedryf een Konft-

tafereel te laten fchilderen , om tot eeuwige gedachtenis op

de groote zaal van het Raathuis op te hangen, tot welhe

bcftellinge Gecomitteert werden , gemelde Heer Hugo Re-

pelaar neffens de Heeren Roelant de Carpentier, Samuel

Trip, en Gerard Braadwyk, op den 30 van Hooimaant

26Ó7.



Schilders en Schilderejfen. 3 09
. noodigt zynde, daar men vrolyk was, ontflipte

een zware zucht. Zyn vrienden hem vragende naar

. de Rede van zyn zuchten ,
gaf hy tot antwoort :

'. Ik kan my daar niet van onthouden , als ik gedenk

dat myn eer , en grootheit hangt aan Bet believen

•van bet wankelbaar geval : dat myn Staten zyn ah
• in de macht van tivee Scheil'smannen , en myn Ie-

\ ven als in die der huurlingen. Dit is (om geen bree-

t;der omtrek te maken) gebleken aan den Ruwaart

,

j'waar van \vy de fchets zyner verheffing hebben
beichreven. Deze die daad te Chattam op den
21 ,2.2 en 2.2, van Hooimaand 1667 verricht heb-

j: bende werd daar voor met een goude kop van
jden Staat befchonken, en hy van elk toege-

! juicht. Naderhant van de Haagfche Borgers, door
! Eygenbaat opge(tookt,is hy nevens zynBroeder ver*

Imoort, en door het verwoede graau deerlyk

mishandelt op den zo van Oogitmaant \6jt. ja

tde verbittertheit was zoo groot tegen deze Hee-
jren dat zy zelfs hunne beelteniflen trachtten te ver-

cheuren. Tot verfcheiden malen rotte de vei>

[gramde gemeente voor het huis van onzen Schil-

ïder, dreygende des zelfs huis om veer te halen

ndien hy haar de beelteniflen van de Heeren Jan
:n Kornelis de Wit niet over gaf5 want dit was
[door een leerling 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-

ien , zyn deur moeft open zetten (die fchilderyen

^erft zeker zynde geborgen) engetrooft aan zien dat

z,y zyn ganfche huis , van onder tot boven , en
kallen en kiften doorzochten.

Dit driftvuur tot Beeldefchennis floeg voort tot

Dordrecht, daar het graau dit pronkftuk van 's mans
jKonft geplaatit op 't Raathuis (daar wy even van

V 3 ge:
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gemelt hebben) van een reet, en aan flarden

fcheurde , zoodanig dat ik naderhant (wanneer

Romein de Hooge 't zelve in plaat zoude bren-

gen) werk had, om uit vele ftukken en brokken,

(den beeldefchenners in dien tyd ontfutzek, ofvoor

weinig geit afgekocht) by een verzamelt , een

fchets van den zamenhang van dit ft.uk op te

maken. Want in dien tyd was het eerfte model

van dit (tuk noch in een onbekenden hoek ver-r

duiftert, 't geen thans te Dordrecht by den Konft-

lievenden Heere Pompe,Heer van den Ooflendam

in een kas aan den wand te pronk hangt, en nu wel

(die ftormbuy over gewaait)tereeuwigergedach?

tenifle in dat Stamhuis zal bewaart w7orden. 'T

is ook by de Dogter van den Ruwaart , getrout

geweeft aan den Heer Simon Muis van Holy,

Raadt der Stadt Dordregt.

Nog een opmerkelyk voorval is onzen de Baan
ontmoet in het voorgemelde troubeljaar, wanneer

de Franfe Haan met wyde fchreden was genadere

tot voor den Hollantfchen Leeuwentuin , hetgeen

ons luit aan te merken.

Wanneer de Koning van Vrankryk met zyn

Krygsmacht tot Uitrecht was gekomen, kwam
'er een Brief aan onzen de Baan geteekent door

den Hartoog van Luxenburgh , toen Gouverneur

van Uitrecht, beneffens een vrye pas, geteekent

door den Kommandeur Stoupa , ten einde hy op

Seyft buiten Uitregt wilde komen om des Ko-
nings Beeltenis te malen, met belofte van een gro-

te fomme geks daar voor te zullen genieten, dat

hem in den Haag betaak zoude worden 5 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-r

eertj



Schilders en Schilderenen. 311

eert, maar kondc in opzicht van dien tyd, hier

toe niet befluiten , overwegende het gevaar, van

by 't gemeen , kwaad agterdenken te zullen ge-

ven. Zyn Vrouw riedt het hem ook fterkaf,en

niet zonder rede: wan t het konde hem gegaan heb-

ben', als de tabel melt van den Vos en den Ezel.

Deze ging naar 't Hof van den Leeu , daar hem de

Vos tegen kwam , dien hy vraagde waar hy zoo

fchichtig na toe liep ? weet gy niet (zeide de Vos)

dat de Koning der Dieren een gebod heeft laten uit-

[
gaan , waar by alle gehoornde dieren zyn Hof (op

< ïyfftraffe) ontzeit wort ? wel Vosneef (zey de E-
1 zei) gy hebt immers geen Hoornen , maar ooren.

i Dat 's waar , zeide de Vos : maar als hy nu eens

\ zeide dat uiyn ooren Horens waren , dan waar ik

''er immers wee gebruit ?

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 gemelt

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 bleet t'huis. Egter

is hy naderhant by den Koning van Vrankryk in

gedachtenis gebleven, als de voornaamfte pour-

trctfchilder in Nederlantj ja de Koning heeft na-

derhant gewilt dat zyn AmbafFadeur d'Avaux^ die

order had om Konft voor hem te koopen, zich

van zynen raad, en oordeel zoude bedienen.

Hy heeft ook veel eer en voordeel genoten van

V 4 den
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den Keurvorft van Brandenburg Frederik Wil-
helm , wiens beeltenis hy verfcheiden malen heeft

gefchildert, als ook vele Vorftelyke Perzoonen.

Eyndelyk heeft gemelde Keurvorft by eenver-

7egelde Aïïe geteekent den 23 van Hooymaand
1676, hem verkozen tot zynOpperhoffchilderen

Surintendant van zyn Konft, en Konftacademie,

en toe geleit een Jaar geit van zes duizent guldens*

Doch zyn Vrou, zedig en borgerlyk van aard,

had geen geneigtheit om te Berlyn aan 't Hof te

wonen 5 zulks hy zyn Keurvorftelyke Doorluch-

tigheit moeit bedanken, die dan verzocht een van

zyn befte Leerlingen , waar toe hy uitkeurde Jan
van Sïvcel welke veer in de Kon ft gevorderd was,

en de handeling van zyn Oom na by kwam. De-
ze ging daar heen, en kreeg Jaarlyks twee dui-

zent gulden, de vrye tafel , en een eygen paard op

Hal.

Vier of vyf malen heeft hy den Prins van Oran-

je (naderhant Koning van Engelant) op verfchey-

den tyden , ook met zyn Princes , als ook den

Hartog van Jork (als hy hier te land was) gefchil-

dert , neffens een groot getal van minder Heeren ,

en Borgerlyke Peribonen te lang om te verhalen.

Waar onder het portret van myn Schoonvader

Jakob Sasbout Souburg , Operateur , mee op de

Jyft komt.

Onder zyn grooter penceelwerken, waar inhy

inzonderheit zyn konft getoont heeft, wort ge-

telt , het ftuk van de Regenten van 't Tugthuis

t'Amfterdam. TotLeyden op de Lakenhal de vier

Staalmeefters in een ftuk, gejaarmerkt 167 ƒ*. op
den nieuwen Doele in den Haag, de Borgermee-

rfter, Schepenen, Geheimfchryver enz. waar voor

hy duizent Ducatons heeftgehad, Nog totHoorn
tweo
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tweegroote (lukken , in 't eene waarin de Heeren
Bewinthebbers van de Ooflindifche Maatfchappy,

ten in 't ander de Hopman, nefFens de mindere

ibeltierders der Borgery gefchildert flaan. Maar
't geen waar aan hy zonderling zyn konft getoont

heeft, is de Beeltenis van Prins Maurits van Nas-
fou Ziegen , de welke zelf behagen nam zoo

t lang , en zoo dikwils te zitten als hy 't begeerde

,

jdie zig daar ook van bediende, en het ten uiter-

tlfien naar de Konft uitgevoert heeft tot groot ge-

noegen van den Vorfl: en alle Konflkenners. Dik-
wils heeft hy te Kleef, en elders den Vorfl tot

gezelfchap geweell , welke veel werks van hem
smaakte. Ook maakte de Vorfl dit bovengemel-

de kondig gefchilderde pourtret voor zyn overly-

den weder aan hem , die het om die waardige ge-

|

dachtenis , door 't dagelyks zien , te vernieuwen

,

als ook om dat dit het proeftluk van zynpenceel-

konft was, 't zelve zoo lang hy leefde (hoe dik-

wils daar om aan gezocht) niet wilde verkoopen

,

' en ook aan zyne Kinderen (op zyn ziekbed leg-

gende) met nadruk belaftte 't zelve niet te verkoo-

pen , dan alleen aan 't Hof van Brandenburg
, ge-

lyk dit fluk dan ook eerfl in den jare 1702 (wan-
neer de Koning van PruhTen in den Haag was, de
Baan dat zelve jaar geftorven zynde) door zyn
Dochter aan den Koning werd geprezenteert , en
verkocht voor vier hondert Ryksdaalders.

Hy heeft in zyn tyd door de Konfloeffening

veel geit gewonnen, maar heeft ook rykelyk daar

Van geleefc en al die hem kwamen bezoeken wa-
ren hem welkom. Een nieuwen Hoed^ (dit was
Zyn fpreuk) en een Oxhoofd ivyn op eenjaar meer ,

daar maak ik veel goede vrinden mee. Hy kreeg

'er ook vrinden door, maar wel meelt panlikkers,
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oï tafelbezems , waar onder was de lantlchapfchil-

der B. Appelman , die weeken lang gewoon was

op vreemde bodems te oorlogen.

Men leeft by Livius, hoe Menenius dgrippa

van den Roomfchen Raad tot de afgevallen Bor-

gers gezonden, om hen tot wederkeeren te be-

wegen , deze Fabel , of gelykenis voorftelde : Dat
de leden des menfchen lichaams op een tyd met mal-

kander in twifl raakten , en klaagden over de maag,

Hoe de voeten '/ geheele lichaam droegen, Hoe de

banden arbeydden , en flreden. Hoe het hoofd altyd

met bedenkingen en overleggingen bezig was , en dat

al wat zy daar mee wonnen of
:

verkregen , altemaal

door de maag verteert wierd , die niet arbejdde. Maar
wy mogen wel zeggen (zinfpelende op de fchuim-

loopers waar van wy even melden) dat onze d b
Baan veel magen had , die 't geen hy door zyn

vernuft en handen gewonnen hadde, hielpen ver-

teeren. Hier by had hyzes Kinderen en nog drie

van zyn Zufter, en vyt van zyn Vrouws Zufter,

zoo in als buitenshuis tot zyn laft,die niet als de

Steur , van den wind konden leven 5 dat hy aan

zyn kas in later tyd beft gewaar wierd j want zyn

gelukftar was al eenige jaren voor zyn fterven

onder gegaan.

ZynZoonJAKOBUSDEBAAN 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 noch een opmerkelyk en zeltzaam

geval te verhalen , 't 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 laft aan te doen.

Alle dingen (zeit het fpreekwoort) hebben twee

handvatzeis.

Dit ziet op de tweederbande ofverfchillige op-

vattingen , waar door de voorkomende zaken op
het gemoet der menfchen verfchillige aandoeningen

fchynen te bewerken.

Schynen te bewerken (zeg ik) om dat alle voor-

komingen eenvoudig enkel befpiegelend zyn , en

de werkingen,die 't zelve veroorzaaken,van de ge-

ftalte des gemoets afhangen , en de meerder , of

minder aandoeningen , ten kwade of ten goede,

ï van de goede of kwade geaartheit haar oorzaak

hebben.

De gaven der Konft zyn ongelyk gedeelt , en

de eene fteekt in hoogte uit boven de andere als

een Ceder by het lage kruid. De hoogfte zyn de

laagfte fop de Schilderkonfttoegepaft) als het doel,

waar naar elk mikt met den pyl van zyn gewiekt ver-

nuft, en zal die, welke zig 't yverigftdaarinoe/-

fent,'t wit digtft by befchieten. Dit veroorzaakt

in de genen die in 't treffen te kort fchieten (zoo

de zelve een edelmoedigen geeft bezitten) naayver

en voelen zig gefpoort om in die oeffening niet op
te houden. Dus moeten de Konftoeftenaars zich

ook onderling gedragen. Maar zoo haaft 'er in dit

opzicht afgunft ryft, is 't een bewys van'tkwaat

eemoet, het welk in anderen benyd, 't geen het

ehoorde te pryzen.

Dit ontdekt zig meeft in lafhartigen, en die een

lagen geeft bezitten , die liever aflaten van zich

voort te oefTenen ; om hun werk te maken van

het doen der bovenftrevers te verguyzen , ea hun
roem met fcheef gezicht te begluuren,

'T
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'T luft ons door loflyke voorbeelden aantewy-

zen hoe de Konftfchilders zig onderling onder

malkander behoorden te gedragen , om de Konft

aan te kweken, te bouwen, en haaragtingop te

beuren. Waar na wy de kwade gevolgen die uit

afgun ft fpruiten, (wanneer men die drift den toorn

los geeft) met een zwarte kool (ten fpiegel) zul-

len affchetzen.

De drie Gratiën door Rafael van TJrbjn gefchil-

dert te Rome in 't Paleis Petit , ofkleen Gegy ge-

naamt zyn berugt voor een van zyne befte wer-

den, en verlieten het voorportaal van gemelde

Gegy, Q&Cbifi. Nu verfpreydde hetgerugtdatde

Galathe,die hy in een der zaaien fchilderde,noch

ongelyk fchooner en konftiger zoude wezen.

Michiel Angeh beluft om het ftuk te zien wyl het

nog onderhanden was, dog geen gelegentheit daar

toe hebbende, zoo om dat niemant toegang daar

toe gelaten wierd , als om dat zy geen goede vrin-

den waren, bedacht hier toe een lift; hy ver-

kleedde zig in boeregewaat, en waarde om de deur,

tot hy gelegentheit vont van een huisdienaar die

de deur opende_aan te treffen, dien hy dan op een

boerfche wyze dus aanfprak : Ik heb gehoort 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 mogen zien, daar by voegen-
de : Dan kan ik thuis komende aan myn Kinderen

vertellen dat ik wat vreemts 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

i,ig alleen in de zaal bevindende (want hy had dit

waar genomen op dien tyd als Rafael met zyn

leerlingen, die mee aan die zaal fchilderden, mid-

dag-
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tdagmaalde) en alles bcfnuffelt hebbende, vind een

houdskool , klimt op een rtoel of bank , en tee-

kent daar mee, in een ronde Nis boven de deur

een menfehen hoofd eens zoo groot als 't leven

agter over in de verkorting te zien, en gaat uit de

kamer itil zyn 'weg.

Rafael gefpyft hebbende, en in de zaal geko-

men om weer aan 't werk te gaan , krygt dit in 't

oog^, en vraagt aan elk wie 'er in zyn afwe-

zen in het vertrek gewee ft was. De deurbewaar-

der zeide niemant , dan alleen een Boer , en dat

die daar zoo lang om aangehouden had dat hy hem
in liet, maar vorders niet wilt wie hy was. Dan
zal ik het u wel zeggen (zódeRüfaó) wie die Boer

geweefi is. 'T is Michiel Angelogeweefi j want me-
mant anders kan zulks doen^ als gy hier ziet , en

wees op het geteekende opziende Hoofd , en maakte

voons 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, zeggende : dat die omtrek^zoo konflig was
dat niemant de zelve zoude konnen verbeteren , dat

hy de hant daar aan niet wilde leggen , maar dat

zulks tot een waardig gedenkHuk. van Konft ^ z.00

blyven moefl. Gelyk 't heden nog zoo ftaat.

Op gelyke wyze wort verhaak van den Kcnft-

fchiider Carats, dat hy in de kleene Kerk vanSt.

•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 (lukken voltooit zynde) de laatfte hand
daar aan leggen moeft , 't welk Carats hun had toe-

ge-
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geftaan. D'eerft gemelde had de GeefTeling,d'ari*

der de Kruisdraging van St. Andreas verbeeld. Als

nu deze (tukken afgefchildert waren en geplaatft

zouden worden , drongen de Kloofterlingen uit

hoofde van hun verding Carats aan, om 't met
zyn kondig penceel daar 't gebrekkig was te ver-

beteren. Dog hy weigerde zulks, zeggendei

dat hy die Jiukken heerlyk naar de Kond gefchil-

dcrt vont , en dat die de zelve wilde verbeteren^een

grooter Meefler dan hy in de Konft wezen moeft.

De groote Rubbens ook , wanneer de Kloofter-

Jingen aan van Dyk de waarde van zyn Konft niet

wilden betalen (gelyk wy op zyn plaats breedwy-

dig hebben aangemerkt) nam die naar zig en betaal-

de van Dyk j om de Konft haar waarde te doen

houden, en op te beuren. En zoo nam ook de

Konftfchilder Bakker , Jan de Baan (even te vo-

ren in defTelfs levensbefchryving vermeit) dezen

zyn Leerling nog jong zynde , aldus in gezel-

fchap met hem , en prees des zelfs Penceelwerk bo-

ven zyn eigen j en nebben dus deze kunftenaars

voorbeelden nagelaten , hoe men de Konft
opbouwen , en de Konftenaars opbeuren moet uit

de verdrukking.

Zoo wy nu de welmeenenden, en de kwaad
meenenden tegens elkander over in den evenaar

fielden , de laatfte zonden de balans merkelyk o-

verhalen.

Die de fchaamte ontwaflèn zyn fteken met hun-

nen nydigen angel dat men het ziet : De Konftfchil-

der . . . . Le Ceur kreeg in zyn tyd order om
voor de Koningin 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. le Brun (aan wicn zy

die
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3ie fchets vertoonde) door wangunfr. gedreven

lóde a Heen : Dat dat geen werk was voor zoo een

<an , en daar mee was de voortgang verydelt , en

Ceur van de hand gewezen. Zulke Hovelingen

eeren dit van hunne Vorften , die (naar 't zeggen

an Saluftius) alles wat hun dienftig is , en voor-

deel geven kan^ ecrlyk agten te wezen. Maar
jdie kwanfuis daar noch niet voor gaan willen , of

tzig daar voor bloot ftellen , 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-

ïers bedekteiykopgeftookt, zetten dat Konftftuk,

ils zulk een plaats niet waardig, elders in een hoek

J j niettegenftaande dat de Schilder menig-

werf daar om aanhielt dat het mocht geplaatic

worden daar elk het zien konde. Dit kwam een

JerKardinalen,die byzonderKonftminnende wasser
Doren : Des zond hy een onpartydig Schilder uit

iyn naam by de Paters, om het ftuk te zien, en

de Deugt deflèlfs t'onderzoeken , die het zelve

:ot in den hoogften graat prees j des zig de Kar-
dinaal aan dees verongelyking tot drukking van

Dominikyn liet gelegen zyn, en ontbood die

swaadfprekers (onderzocht hebbende wie zy wa-
ren) by zich, en dwong de zelve reden te geven
waarom zy dit gemelde ftuk misprezen hadden.

Als deze dan zich met ernft gedwongen zagen

Dpregt daar ontrent te biechten, beleden zy, dar,

by aldien zy dit ftuk naar zyn waarde prezen , de

maker voor den grootften Meefter in Rome ge-
roemt , en boven hen alle geprezen zou worden.

Zie wat de Nyd en Lafter niet al vermag. Na-
der-
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derhand hielt, en houd men nu nog dit ftuk voor eefl

der konftigfte gefchilderde Tafereelen die te Roome
te zien zyn.

Ik heb 'er gekent, die, als hun eenig Konft-
werk van anderen wierd voorgeftelt , om te kon-
nen zeggen dat zy geen woort tot nadeel daar in

gefproken hadden, de fchouders (als hun over de

waarde daar van gevraagt wierd) zoodanig wiften

op te trekken , en den bek te ploojen , dat de ver-

agting daar uit duidelyk genoeg te verdaan was.

En zommigen die voor Konftkwekers gegroet

willen wezen, hebben mee een rol in 't Spel. De*
ze, als hun naar eenig Konftwerk gevraagt wort,
zwygen of fpreken , na dat het voordeel hun dryfr,

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 moeilen , zeiden de

Athenienfers. Hy heeft den Os in de keel^ ofbeeft

den Uil gezien ; om dat in dien tyd hun geit met
de beeltenis van een Os, of tJil bezet was.

Ongelukkiger), die baatzuchtigen tot hun hel-

pers aantreffen , dezen moeten de handen voor af

gevoelig gekuft worden, of zy moeten op 't end
de winti met hun deelen.

'T beurt elk niet een Kriitoffel aan te treffen,

die hem door de Wateren der verdrukking torft:

of een machtigen Mecenas die hem zoo hoog op-

beurt, dat de nyd hem niet bereiken kan,om heur

gefpitfte nagels in zyn huit te hegten.

DeWerelt is bedorven, en de bewoonders

voor 't grootfle deel verbaitaart. De Spinnen

groejen iterk aan, en de Byen verminderen.Voor-

beelden hebben ons doen zien , dat de een Kon-
ftenaar des anders werken laflert en fchent.

Lt
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Le CV«r,een der braaffte Konftfchilders in zyn

tyd te Rome, fchilderde het leven van den Hei-
ligen Bruno, voor de Paters van die order in een
Gaandery van hun Kloofter. De vervloekte Af-
gonit»die zulk een fraay konftwerk in haar kwaad
gezigt niet dulden konde, noch ongefchonden la-

ten, heeft de fchoonfte enkonftigftgefchilderde
wezens met heur fchen7ieke nagels uit gekrabt.

Ja ^yat de verioeylyke Afgunlt uitwerkt als

zy zig den toom los geert, zullen wy in een op-
merkelyk voorval den Konftfchilder Jan de
Baan wedervaren , zien : 't welk wy van zy-
ne levensbefchryving hebben afgeknepen , om
het in deze redenvoering te pas te brengen.
De Baan berucht voor den beften pourtretfchil-

der van Nederlant, en reeds vele Princen, en
Vorften met veel roem hebbende gefchildertj
werd ook ontboden aan 't Hof van Fneslant om
den Prins en zyn Gemaalin te fchilderen. Dit Hak

• byfter in 't oog van hem (wy zullen zyn naam
niet melden) die lang als Schilder aan 't "Hof ge-
woont had. Hy vatte daar over een haat tegens
de Baan op, doch deed daar van niet het minfte
blyken , maar veinsde egter zyn vrint te wezen

,

't geen ook van de Baan, die van een goeden in-
borlt was, gelooft werd, waarom hy hem vee!
vrintfehap bewees ; doch deze kropte dien haat op
tot dat dezelve eindelyk tot een vervloekt voorne-
men uitbarfte, en toeleg maakte om hem te ver-
moorden. Hy kwam tot dien einde in den Haag,
maar vond geen gelegenhei-t dit by avond of
Dntyde te verrichten

i aangezien hy altyd met zvn
Hont verzelt ging, daar hy zig óp vertroude.

Deze moordluitige nam dan voor hem dit on-
IL Deel, X der
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der fchyn van vrientfehap , in zyn eigen huis te

doen, ging hem bezoeken, en verzocht zyn

Kond te mogen zien. De Baan
,
geen kwaad

vrcezende,ontfangt hem beleeft, en leit hem op

zyn ruime Schilderzaal : want hy woonde toen in

het Groothuis naaft aan de Schevelingze Brugh in

't Noordende van den Haag.

Hier fcheen de moorder de baan klaar te zien

om zyn gruwelftuk uit te voeren, nu hy zig

met hem alleen bevont.

Terwyl nu de Baan 't eene ftuk voor, en 't an-

der na voor dien fchoft op den Ezel zette, op
dat hy de zelve belt zoude konnen zien , trekt de

godvergete menfeh zyn moortpriem , dien hy tot

dien einde onder zyn rok verborgen had , uit de

fchee , om agter hem kaande , hem dien verra-

derlyk in de ribben te ftooten. Wat gebeurt 'er?

De Heer Bruyninks , een van de Baans vrinden

,

die hem dagelyks kwam bezoeken , en zonder te

vragen maar ftil de trappen op naar zyn Schilderka-

mer gewoon was te komen, komt juiftindatoo-

genblik, zonder gehoort te worden, den trap op

tot op de Bordes , en ziende den moortpriem op-

geheven, geeft een luiden fchreeu, waar door het

ganfche Huisgezin in bewegen raakte. De Ver-
rader hier door verzet, en zyn toeleg verydelt

vindende, neemt in alleryl de vlucht, de Zaal af

langs een anderen trap, ten huis uit, en 't Nach-
tegaals Pad op , agter de Kloofterkerk , heen.

Zyne leerlingen en zommige Wagenaars die aan

de Schevelingze Brug konden , (helden hem wel

na, maar hy was hun ontfnapt, en kwam ook

naderhand niet te voorfchyn.

Nog eens is hy van Nydigaarts aangevallen

,

waar by hy den middelften vinger van zyn regter

hand yerloor. De
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De Lafter en Leugen fpeelden mee hun Rol

,

tot zyn nadeel. Zy ftrooiden uit aan verfcheiden

buitenlantfche Hoven dat de Baan niet meer fchil-

deren kort , maar blind wierd. Zelf werd dit door
den Haag al zins verfpreit, 't welk de Prins van
Anfpach Brandenburg (wiens arbeeltzel hy voor

heen gefchildert had) niet konnende geloven , liet

zyn Koets infpannen , reed naar hem toe, en liet

zich andermaal fchilderen tot fchaamte van die

Addertongen. Dit is geweeft m 't jaar 1692. De
Nyd bedient zig op alle wyze van fnoode vonden.

Ik ben heel niet van dien aart diende oude To-
bias had, en ga niet graag ter begravenis : maar

zoo de Nyd eens ter aarde gedragen wierd , zou

ik vreugdig die Lykflatie volgen, en 't Graf hel-

pen toedelven.

De SchilderkonftoefFenaars , inzonderheit de

Leerjeugt, moeten yder groot Meefter aanmer-

ken als een * Antenos die door brandende liefde tot

de Kon ft opgegroeyt, tot nayver verwekt, en

aanfpoort om mee groot te worden.

Diogenes , door den roem welke de Veelwe-

ters kroonde, wordende de geleertheit toen zo hoog
gefchat , als nu het geit ; werd door nayver geprik-

kelt; en deze nayver fpoorde hem voort tot be-

geerte en wakkerheitaan. En wanneer defpreuk:

yi. z T

* Antenos was de Zoon van Venns. De gelegentheitof

oorzaak dat deze van haar gebaard wierd verhaald Porflrio

aldus : Venns had Kupido gebaart , maar als die Jongen exen

kleen bleef en niet groeide , vraagd zy daar over raad aan
het Orakel , dathaarantwoord.de, zoolang Kupido alleen was
zou hy even kleen blyven. Antenos geboren groefde op , en

werd groot. Kupido dit ziende, dulde niet dat hy hem boven

't hooft groeide. Stapte Antenos hem voor , hy klnpte zyn
wieken en flapte hem kloekmoedig na , enz.
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"'Tbeurt zelden dat eengeeft den hoek te hoven raakt. .

Die in zyn arremoe naar wetenfchappen haakt ;

hem zyn toeleg fcheen a-t te raden, greep hy eg-
ter moet, en zeide tot zig zelven : defpreuk zeit

niet nooit^maar zelden , en wie weet of ik niet een

tan die ben , welke de Goden die gunfi bewyzen
willen» Lucas van Lejden

,
(als hem gezegt wierd

dat Albert Duurer, door zyn Konft grooten opgang
maakte en de zelve zeer hoog geroemt wierd)

vraagde : Of hy geen Mens was? en als zy ja zei-

den vervolgde hy : Waarom zou ik hem dan door

yver niet konnen inhalen ? Zulk zeggen is groot-

moedig en pryslyk, en paft een edle { ziel. Maar
laat nooit de Nyd in uw boezem huisveften, maar
elders begraven blyven.

De gelegenthert is een groot behulp voor de

genen die zig tot de Schilderkonlt of andere we-
tenfchappen geneigt vinden. Waarom al van ouds

deze fpreuk : Elk heeft het geluk niet vanKorinten

te mogen bezoeken ; onder de Grieken in gebruik

was. Velen welke Ouders hadden die zig des

verftonden , werden de konften en wetenfehappen

als met de pap (gelyk het fpreekwoort zeit) inge-

geven , en zy vonden de voetiporen daar toe ge-

baant , om met wyde fchreden tot hun geluk en

roem te ftappen, 't geen anderen door akelige om-
wegen hebben moeten opzoeken. Dit geluk is

den Fenix der Scheepfchilderen,

WILLEM vanden VELDE, Willemfz. toe-

gevallen. Hy werd geboren te Amfterdam in 't

jaar 163 3- en van der jeugt aan tot de Konft ge-

neigt, werd daar in aangefpoort, en met geneigt-

heit
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heit onderwezen, tot dat zyn Vader in dienftvan

Koning Karel den tweeden met 'er woon naar En-
. gelant vertrok, en hem onder opzicht van den
kondigen Scheepfchilder Simon de Flieger lot Ara-

fterdam liet, van welker levcnswyze wy niets we-
ten te zeggen, gelyk wy ook den tyd zyner ge-

boorte,nog met verzekertheit zyne geboorteplaats

niet hebben konnen te weten komen , en dus alleen

van hem kunnen zeggen, dat hy een Haarlemmer
ofAmfterdammer van gebooitc,en een geacht Mr.
in zyn Konft geweeft is. Inzonderheitword,om
des zelfs natuurlyke en konftige behandelinge ge-

prezen, een ftuk waar in het Haarlemmer JVleir

met allerhande Schepen , by ecnlabberkoeltevoor-

by en door malkander zwierende verbeelt is.-

Hy had een Dochter Kornelia de Vlieger ge-
naamt, die de Dichtkonftverftont. By gelegent-

heit van haar verjaring den 28 van Wiedemaant
ió*j"8 oud zynde 28 jaar, vind ik op den Hemel-
zang (zoo genoemt , door haar gemaakt) dit vol-

gende Vaarsje toegepaft

:

Ha f Jimfteh ponkfieraat ,

Het droevig M^ezop gaat

Met tranen in zyn oogen ,

In zwarten rouw gekleed^

Om dat het tot zyn leet ,

Moet dulden en gedogen -,

Dat , Schoonel uw gezicht

Den Amflelftroom verlicht ,

En V Gein laat tonder lui/ter:

Het doet niet dan het klaagt
,

En noemt , hoefchoon het daagt
y

Zig , zonder u , ganfeh duifter,

X 3 Van
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Van haar Gedichten zietmen in d*Amftelfche
Zang-Godin, ook die op haar zyn toegepaft , maar op
haar Vader S.de Vlieger heb ik niet ontdekt als dit

volgende Graffchrift .'

Hier ruft de Vlieger , die weleer door zynpenceelen,

Omprys ftreed met Natuur , op doeken enpancelen ,

En door zyn }ver en natuurdrift aangevoert
,

De Laferzieke Nyd, de lippen heeftgefnoert.
Deez.' Sark houd wel zyn Lyk, maarniet zyn lof ge-

floten 'y

Die op de tongen zjweeft van alde Konflgenoten.

En Vondel elders

:

De Vlieger nam in '/ end de vlucht
Vit dees benaauivde lucht.

Wanneer onze Willem vanden Velde nu
zoo veer in de Kon ft van Scheepfchilderen geko-
men was, dat zyne ftukken nevens de befte van
diefoort mochten ter monftering komen, nam de
oude Willem zyn (lag vaar, en wift zyn Zoon
ook in de gonft van Koning Karel te vlyen, die

daarop naar Engelant trok, en veel heerlyke
konftwerken tot de Koninklyke vertrekken maak-
te,gelyk ook na óes zelfs dood , voor Koning Jako-
busjwaarom ook zyn Beeltenis door Godf Knelt
Jer in den jare 1680 gefchildert, en doorJan Smit

1707 inkoper gebracht, ook dus met die eer

pronkt

:

Guljelmus vanden VE-LT>EjJunior
7 Naviunt

fc? profpetluum marinorum Pillor : & ob fingula-

rem in illa Arte primm a Carolo IL &. Jacobo IIy
Mag.
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Mag. Britannia Regibus annua merceck donatu^

Obm 6 Apr. Ann. Dom. 1707. JEtat fu<e 74.

De Engelanders hebbende grote agting voor zyn

penceelkonit , zulks ook verdienende, hebben de

zelve van tyd tot tyd, door Hollant, opgekocht

,

ons gezicht die aangename befchouwing onttrok-

ken, en dezelve derwaards vervoert, zulks dat

men niet veel van de zelve ziet. En het ftaat niet

licht gezien te werden , dat ymant in dat deel der

Kond zoo fchoon zal opdagen , om de fchool van

Pi&ura , door zyn konftlicht te befchynen.

Na hem volgt de brave Schilder FREDERIK
de MOUCHERON geboren te Embden, in 't

jaar 1633. Deze van natuur van jongs af aan ge-

neigt tot de Konrt, en in de beginfelen van de

Teekenkonit onderwezen, verkoos,om de behan-

deling van 't Penceel te keren, denberuchten^^

Ajfehn, anders Krabbelje. By wien hy in korte

jaren zodanig vorderde, dat hy ondernam op zyn

Konft naar Vrankryk re reyfen, daar hy ver-

fcheiden agtereenvolgende jaren bleef, oeffenende

zig yverig naar 't leven, in alles dat hem in zyne

verkiezing dienftig was, en naderhant tot voor-

raad konde ibekken -, waar na hy weder naar

Nederlant kwam afzakken , en zette zig in de bloe-

iende Amilel-Stadt ter neer, daar hy federt veele

zoo groote als kleine Konftftukken, voor de

Konftlievenden gefchildert heeft, die het vernuft

Van hun maker melden.

De voorwerpen van zyne Tarereelen zyn door-

gaans vremt, natuurlyk en kondig 't zamen ge-

fchikt. De verfchieten fchynen als door een graau-

wen mift ot morgendau 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 zomwyl een

aangename fpiegeling in de vlieten, die de Velden
van een fcheiden.

Vele van zyn voorname Konftftukjes zyn door

Adriaan vanden relde , met Beesjes, en Beekjes

gciiert :. ook die hy m Vrankryk gemaakt heeft

door den braven Konftfchilder Theodoor Helmbre-

ker^een Haarlemiet van geboorte,welkeindien tyd

te Parys woonde, en in 't gemeen Italiaanfche.

Markten met Boertjes, Kwakzalvers, en andere.

Potfemakers fchilderde. Deze was een groot vrient

van Abraham Genoels gebentnaamt Archimedes x

die ooit in zyn Rpisbefchryving van hem gedenkt

o.p 't jaar 1674.

Pe tydrol van Moucheron afgeloopen zynde
5i

is hy geltorven in zyn f 3 jaar ió8ó. Hy heeft

c.n Zoon nagelaten den Vader veer voorby in

Konft , waar van w.y hier na zullen melden.

Na hem komt de brave Lantlchapfchildcr, en

die uit enkele zucht zonder toeleg op winil de

Konft oeftende,PJ ETER GALLIS, geboren in

't jaar 1633 ten Toonecl. Deze eenige jaren tot

Enkhuizen gewoon: hebbende, trok 1682. met

ter woon naar Hoorn daar hy 't beilier van de Bank
van Leening had, dog egter onder tfien dagelyk-

zen omllag zyn buiten uuren naarftig aan de Kond
belleedde, waar door hy zodanig daar in vor-

derde,dat hy Lantfchappen , Bloemen, Fruit, en

ander itilleven geeltig wilt, te fchilderen. Hy was

een bemint Man, byzonder vrinthouwende, in-*

zonderheit met Konïlfchilders en KonftminnaaiSj

en is overleden in 't jaar 1 697.
GASPER vanden BOS is geboren tot Hoorn

jn 't jaar 1634. Zyn Vader was een Scheepstinv

tnernian, en zyn Zoon in 't eerit mee aan de#

Scheeps*
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theepsbou ; maar door een groote zucht tot de

K-onft gedreven, tcekende hy Zeen, enftillewa-

:eren met allerhande foort van vaartuigen, zoo
konftig, net en los van behandeling, als vaft en

vloejendemetdepunt van 't penccelgearceert, dat

de Konftfchilder Bronkhorfl my verklaart heeft,

nooit beter te hebben gezien ; doch deze knaap,

ftierfin 't prilfte van zyn lenteleven , waarom het

te verwonderen is dat hy noch zoo veel heeft kon-

nen maken , als men van hem in zyn geboorte-

plaats ziet.

De Fortuin,welke door haren licht veranderly-

ken aart, zommigen in 'teerfttoteen gelukkigen

lilaat opbeurde, en naderhand het zeil van voor-

fpoed f\venkte,zonder naar dezelve meer om te zien

,

! heeft grondt gegeven tot de Spaanfche fpreuk,

welke zeit : De Fortuin ivort moede van altyde-en

^elfden man op den rugh te torfchen. Zy doet (op.

zyn Hollants geze.it) velen hun wittebrood vooraf

eetcn. Het minile getal der menfehenbehout ha-

re gun ft van 't begin, tot het einde hunnes levens.

Nochtans mogen vvy met rede onder de gelukki-

gen

Onzen Konftfchilder A N TO IN E FRAN-
COIS vander MEULEN tellen. Deze geboren

te Bruflèl in 't jaar 16*4, bad zyn afkomft uit

een der braafite geilachten van die Stad, waai*

door hem geene middelen ontbroken hebben , om
zig in wetenfehappen te oeffenen , waar door de

geeften geflepen, en bekwaam gemaakt worden
tot verheve bezigheden j gelyk hy ook geneigt

tot de Schilderkonft , en by een braaf mee-

iler bellek , den zelven in kortejaren (fchoon nog
piep jong) overtrof }

waar na hy zig daar in voort

X
5

oef-
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oefïende door de leydingen van zyn vernuft.

Zyn neyging ftrekte tot het fchilderen van Ge-
boomte, Lantichappen , en Landbataljes , waarin

hy inzonderheit deurftak, zoo dat de zelve byde
onzydige Konftbeminnaars voor goed gekeurt

wierden , en hy dus al vroeg zyn roem tot het na-

buurig Vrankryk dede klinken.

Monfr.Cö/^t/,voornaam begunftiger dier Kond,
had ftraks bevallen in zyne Konftwerken , en deed

hem eenige {lukken fchilderen, welke hy eerfr.

aan C. Ie Brun (die overtuigt was van des zelfs be-

kwaamheit, en dat hy in ftaat was om door zyn

penceelkonft den Koning dienft te konnen doen)

vertoonde: zoo dat hy goedvond hem tot dien einde

aan de Koning voor te dragen , gelyk gefchiedde:

die daar op order gaf om hem van BruflTel te

Parys te ontbieden.

Vander Meulen, die nu zag datdeFortuin

hem van veere toeknikte, brakjnet der woon van

BrufTel op en begaf zig in dienft van den Koning
die hem jaarlyks toeley 2000 kroonen, en een

vrye woning in Gobelins. Daar en boven betaal-

de hem de Koning zyne onkoften, 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 gelegentheit gehad ; om de zelve naaukeurig,

zoo wel de Steden met hare bolwerken , als de

befchanfingen daar tegens, met de ganfche toe-

ruftinge, en het aankleven van dien, in tafereelen

te vertoonen. Deze Hukken fleren nu noch het

Paleis van Marly en den opgang in het Kafteel te

Verfailles. Hy heeft ook de eer gehad dat Ko-
ning Lowys de XIV heeft voor Gevader geftaan

over een van zyne Dochters.

On-
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Onderwyle kwam zyn eerfte Huisvrou te fter-

yen. Straks maakte een Nicht van C. Ie Brun
toeleg om die plaats te vullen , en wilt het zoo

fyn en liftig door voortellingen van de Brun als

anderen, by hem te doen, dat vander Meulen
(geen uitvlucht bedenken konde om dien toeleg te

jontgaan , zonderj den haat van dz Brun (dien hy
Ivreesde) op zyn hals te halen.Des bewilligde hy
(hoe noode) tot een tweede Huwlyk, omzigdoor
dit verbant te vafter in de gunft van de Brun , die

i't oor van den Koning had, te wikkelen. Doch
jdeze nieuwe Vrouw (gelyk het gemeenlyk zoo
{gebeurt) wilt zig by tyts van haar gelukkig lotte

bedienen, en haar zelf te verryken by zyn leven j

i want van wat koftelykheit zy 's nachts droomde,

e moe ft zy by daag hebben.

Hy is geftorven te Gobelins in 't jaar 1 690 , in

den ouderdom van 65* jaren en begraven in de Kerk
van St. Hipoplite.

Hy had een Broeder Peeter vander Meulen ge-

jnaamt die een braaf Beeltfnyder was. Deze ging in

't jaar 1 670 met zyn Vrouw in Engelant wonen,

daar Peeter van Bloemen en Larefiliiere hem kort

volgden.

Zyn Beeltenis gaat uit in zwarte Konft, van

Larefiliiere gefchildert, en van Bekket geCchraaipt.

In 't Cabinet des fingularitez. d"Architecture
^

Peinturc, Sculpture^ £5? Graveure&c.par Florent

Ie Comte&c. I D.pag.6}. ftaat een Catalogue of

Lyft, van de Conquêtes, of veroveringen desKo-
nings van Vrankryk , en andere Konftftukken

,

welke hy in des zelfs dienft zynde gemaakt heeft,

en welke ook in plaat gebracht zyn, door J.
Hughtenburg, R. de Hooge^ Nicol. Bernart , N,
Cochtiï , Gk\ Stmonneau , Fr, Ertinger &c,

In
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In dit zelfde jaar leefde en was te Rome aan '$

Hof van den Hartog Braffano, of BraJJlano^

JO A N G U I L I AM BOUW ILR van Straats-

borgh , een weergaloos konftig fchilder van Ge-
bouwen, Lantfchappen en kleine figuurtjes op per-

kament in waterverf. Dzzz Brajfano was in dien

tyd een der grootfte Mecenaffen of begunftigers

der vrye kontien, by den welken Bouwer ver-

fcheyden jaren zyn Kond: geoeffent heeft, fchil-

derende voor den zelven zyn Paleis op verfcheyden

wyzen in perspectyf, als ook deGaleryen, LuuS
prieelen, Fonteynen en marmere Beelden , nevens

al het gewoel van Koetzen, Paarden, en Lyf-

.

wagten. Hy had de Kond by Frederik Brendel te

Straatsborg, die een goed AleniatuurSchWdcx was,

door welks vlyt veel werk is naar gebleven,geleert;

en wort van hem getuigt dat hy opeen (tukje par-

kement van een kleenen omtrek had gefchildert het

Krygsleger van Koning David, en de plaats daar

Abfolonaan een boom hangende van joabmeteen
ipeer word doorftooten.

Van Rome trok hy naar Napels, daar hy veel

geit won , en wel langer zoude gebleven hebben
maar om zekere reden (men zegt de liefde van zyn

Matres) zig genootzaakt vont weder naar Rome,te
keeren in den Jare 1634.
Van hem gaan in print uit de Hiftorien van

Ovidius Herfchepping , de Pajlor Fido ofgetrou-

we Hardtr, als ook de Paffie,of 't lyden van Chriftus

in 24 kwartplaten konftig door Mehbior Kuszel
van 3Hun;sïpuCjj geetft. Als ook verfeheiden ge-

zigten van Roomfche gebouwen, Paleyzen, Lult-

hoven en Springbronnen opgefiert door menigte

van Beekjes, die hoewel klein, elke onderfchey-

den in gctlagt , dooi\huneygendragten, of klee-.

din-
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dingen , bekent konden wordenJa men kon zelfaan

hunne wy ze van ftaan, en gaan,zien, welk een Turk*
Parflaan, Spanjaard, Fransman , Muskoviter of

Duitsman was. Met zulk een naauw opmerken
behandelde hy zyn Konftwerk. Ook wort ver-

haalt , dat hy , fchoon alleen by zig zelfs zynde, als

hy bezig was, praatte, alsofhy met de voorwer-

pen redenwnTelde. Elk went zig zoo al iets aan
,

daar hy in zyn yver geen agt op geeft, of niet

van weet j gelyk Bamboots geftadig on-

der 't fchilderen zyn knevels omkrulde. Eynde-

lyk begaf hy zig naar Weenen in Ooftenryk, daar

hy voor Ferdinant den III verfcheiden Konftwer-

ken maakte ; en van een onverwagte ziekte over-

vallen, ftierf in 't jaar 1640. Du Piles fchryft dat

hy te Vienne een Stadt aan den Donau, is geltor-

ven.

KORNELISKIK geboren te Amfterdam
in den jare 16*3 5 * heeft van der jeugt af aan zich

by zyn Vader, die een fraay beeldfchilder was,gé-
oefFent. Hy zelf fchilderde ook Beelden en Pour-

iretten , waar onder gevonden worden die

zoodanig zyn uitgevoert dat den erf van 't vel daar

in na 't leven is waar genomen. Maar wanneer
degeneigtheitder Konftlievenden, tot het ftille-

ven, en bloemftukken, toenam, en Jan de Heem
ihzonderheit daar mee breed voorwind zeilde, liet

hy zig raden het bloem- en fruitfchilderen ter hant

te nemen, 't geen hem wel gelukte, en ook groot
voordeel gegeven zoude hebben , indien hy niet zoo

traag waar geweeft. Zyn vrinden, die hem tot

naariügheit aanmaanden, gat hy tot antwoort : dar„

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 Lecning en hy kreegze door behulp

van zyne vrinden tot zyn Vrouw. Straks kwam
hem weer in 't hooft 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 leven te fchilderen, aan de hand

te hebben ; des hy zig bediende van zyn Schoon-
vaders tuin , die buiten de St. Antonis Poort ftontj

en daar een bekwame woning bv was. Maar deze

moed hy ontruimen als de nieuwe uitlegging ge-

maakt wierd , en hy verplaat fte loen naar de Üiemer
Meer. 'Jakob van JValskapel , zyn leerling, die

zoo veel voor de verandering niet was, wanneer

hem in 't hoofd kwam om te Loenen te gaan wo-
nen, fcheidde van hem af. Dit was in 't jaar 1667.

Deze bleef tot Amfterdam noch eenigen tyd de

Kond oeffenen, tot hy een ander beroep kreeg,

dat hy nu noch waarneemt.

K 1 k uitgetobt kwam naderhand ook weder tot

Amfterdam wonen, daar hy ook geftorven is in

denjare iGjf.

Wy hebben op hét einde van onze laatfle tuf-

fchenreden , niet het eindigen van ons eerfte Boek-

deel den Lezer belofte gedaan , dat wy in een an~

dere Redenvoering zouden onderzoeken , oftenproef

brengen wat de leyding vermag\ omtrent zulke die

een lagen geeft bezitten , en of die door deftige voor-

beelden aangefpoort bekwaam gemaakt komen wor-

den tot groote onderneemingen in de Konf}. Dit zal

thans het doel wezen dat wy trachten zullen te

befchieten.

'T is van nootwendigheit , en ook in gebruik ,

dat de Jeugt door den toom der opvoeding geleid

wort tot zoodanig een einde als haar Ouders of

Opzichters oordeclcn dat haar beft en dienftig we-
zeri
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Zen zal. Doch hier in moet de voorzientigheit

maat houden , op dat zy door te loflèn teugel niet

.verwildere, of door te engen breidel ftugger wor-
de, en uitfpatte. Uit welk opzicht ik op het

eerfte lidt van ons voordel zeggen kan : dat de
voorzichtige opvoeding veel vermag. Dit heeft

Lycurgus, wetgever van Laccdemon , zyn volk

door een levendig voorbeelt willen te kennen ge-

ven. Hy nam (zeit Plutarchus in zyn Boek van
d''Opvoeding) tweejonge Honden uit een neft, voed-

de die op , den eenen tot de Jacht , den anderen tot

de Keuken. IVanneer hy de Lacedemoniers aldus aan-

fprak : ê Lacedemoniers ! dezeedeleeringenenopvoe-

dinge maken de deugt , en dit zal ik^ u aantoonen.

Hier op liet hy een ring/laan op de markt , en zette

in 7 midden van den zelven een pot met bry , en een

levenden Haas 3 en beval beide die Honden in 't perk

te brengen. Elk^ keek met verwondering toe wat hier

van komen zoude. Als nu die Honden in V perk,

kwamen^ liep de eenfiraks naar den Haas , en de ander

naar den Brypot , wyzende alzoo door een levendig

voorbeeld hun hunnen plicht aan.

Zeker zulke voorbeelden zyn de rechte fpiegels

die nut zyn. Egter gaan zy zoo algemeen zeker

niet in hun gevolg ; of voorbeelden gegront op
de fpreuk ; Natuur ,

gaat boven \t keren , gaan

zekerder. Doch om my van eerfl af, zoo hard

daar niet tegens te kanten wil ik den Lezer noch
een (taaltje aan de hand geven om aan te toonen

dat de opvoeding veel vermag.

Ik heb te Dordrecht wonende een Jonge Juf-

frou gekent , welker Vader een groot beminnaar

van de Schilderkonft was , en uit dien hoofde zig

geneigt vont zyn Dochter in die oefreninge te doen

onderwyzen , 't geen zy (hoe ongaren) haar Vader
ten
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ten gevalle deed. Zy kwam zoo veer in de ÏConffy

dat wy reden vinden om haar nevens andere Kon-
ilenareiïèn op haar beurt ten tooneel te voeren.

Maar gelyk van een waterlcyding , door buizen uit

een fpringbron afgeleit , zoo haalt 'er (door verzuim

van agtgeving of anderfins) iets aan komt te ont-

breken,ilraks de docrvloeying gefluit is, en op-

hout y zoo ging het ook met deze JufFrou. Zoö
haafthaar 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 dathy lekker eet;

Even zoo heett een rechtfehapen Konftfchilder

meer vermaak dat hy fchildert, dan dat hy ge-

fchildert heeft. Dit zynze die tot groote oeffe-

ningen bekwaam zyn.

Seneca doodverwt ons een regtfehapen fchilder^

omtrenfmet de zelve koleur. Het valt den Kon»

ftenaar genoeglyker , zeit hy, te fchilderen dan ge»

fchildert te hebben j de ernfiige bekommerniffe die hem
vmtrent het ganfche bejlag zyncs werks bezig hout 4

vint een zonderlinge luft in de beügheit zelve : dê

vreugt daar en tegen die hy na'''t voltrekken vanzyn

iverk heeft , is nergens na zoo groot 5 hy geniet

nu maar de vrucht zyncr Kon/Ie , daar by te vooren

ie Kon(l zelve genoot , zoo lange namentlyk ah hy

noch fchilderde.

Wy hebben in onze Levensbefchryving reeds

velen ontmoet, die 't penceel verwiflèïden met an-

dere oeffeningen die hun zekerder voordeelen fche-

nen te beloven. Anderen weer die de Konlt uit

nootwendigheit oefTenden , tot hen een gelukki-

ge Ervenis in den fchoot viel, en zy toen itraks de

Konft vaar wel zongen. Maar dit moet ik 'er

met een by zeggen : dat ik ondervonden heb dac

zulke
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fculké wel voor 't meefte deel leerlingen van de
laagfte fchool zyn geweert, en geen hoogvliegers
geworden zouden hebben; aangezien zv deJKxjhft
niet oeffenden uit enkele geneigtheit en liefde tot

de zelve ; maar ter liefde van hun zelf, en om het
voordeel dat zy geeft. Ja ik maak my daar voor
flerk : dat my weinig voorbeelden van groote
mannen in de ÏConft zullen aangewezen worden

*

die,fchoon zy geit genoeg in de waerelt bezaten
om altyd van te konnen leven, opgehouden heb»
ben van fchilderen voor het einden van hun Ie"
ven.

Micnael Angelo, had zulke zucht tot de Kon fr
dat, toen hy niet meer konde zien te werken, noch
de fchóone voorwerpen te Rome befchouwen hv
zig dikwils daar na toe liet Jeyden j om door 'c
voelen en betaften van de zelve zyn Konfijt
vernoeging te geven. •

Lukas van Leyden kon zig van de Kohftoef-
feningtothetcynden van zyn leven niet óntflaan
men vond noen een halfafgefneden plaatje by hem
op zyn fterfbed..

Pet. Paul. Rubbens, wanneer hy èenige jaren
voor zyn dood een wyze van beroertheit in zyrj
rechterarm kreeg, waar door hem niet doe'n-
lyk was groote werken meer te ichilderen

, Üec
daarom niet. af van die oerTening; maarfchilderde
ha dien tyd, Lantfchappen en andere kleyne ftuk-
jes voor den Ezel, omdat dus kort by,zyn hand
nog op den maalftok ruüende,hy 't penceel ter risau-
wer nood voeren konde. Ook zouden Wy een
menigten van onze fraaifteNederlandfchemeefters
lvonnen opnoemen , die niet opgehouden hebben
van de Kon il te oeffenen tot het einden van hun
leven

> fchoon uit hunne nalatenfchap gejioegzaaïfi
II. Deel. J '

Uykt

\
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blykt dat zy 't niet uit nood, maar uit enkele»

konftluit gedaan hebben.

Tot dus ver hebben wy gezien wat de opvoe-

ding en leyding vermag , en uit voorbeelden,ook

van die welke door natuurdrift aangezvveept wer-

den , betoogt dat de zelve al te onvafte voetfteun

is om op te bouwen.Nu reft dat wy het tweede lit

van de voorftelling in overweging brengen : om
te zien of tulke die een lagen geeft bezitten , door

deftige voorbeelden ge/poort , bekwaamgemaakt kon-

nen worden tot groote ondernemingen in de Konfi.

Dit zal ons min moeite geven als het voorgaande*

aangezien verfcheiden vernuften hunne pennen

over diergelvke flof voor my al hebben afge-

flooft.

Spreuken en bedryven van anderen ( zeit Gratiaan)

zjn in een vruchtbaren geeft , zaden van fcherp-

zinnigheit , die vervolgens eenen overvloedigen oogfi

geven van fraje Redenen. En op een andere plaats:

Wanneer de Rede de Natuur volgt, en de verkie-

zinge zig by de geneigtheit voegt , zoo verricht zy

wonderen waar in het ook, wezen mag. Maar zig

tot ecnige zaken te begeven , met een tegenflrydige

drift , is te willen arbeyden om weinig te vorderen.

Beide deze ipreuken vooronderftellen een be-

kwaam onderwerp, te weten : zulk een dat een

vruchtbaren Geeft, en Rede bez.it , en zegt. Dat in

zulke de voorbeelden en bedryven van anderen, za-

den zyn van fcherpünnigheit , die eenen overvloedi-

gen oogfl beloven ; en met natuurdrift en geneigtheit

gepaart wonderen verrichten. Door welke uit-

drukkingen het tweede lit van ons voordel krach-

tig beantwoort wort , met afwyzingen der zulken

die een lagen geeft bezitten , als onbekwaam ge-

keurt tot groote ondernemingen in de Konft.

Wy
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Wy hebhen aangemerkt dat al een groot deel

der Konftfchilders, welker levensloop en Konft-

werken wy befchreven hebben, Italien bezocht,

merkelyk hun Konft verbetert, en weder te rug

in hun Vaderlant gekeert, preuvenvan hun ver-

betering aan elk hebben doen zien.

'T is een groot behulp voor die zigindeKonft

willen oeffenen, fchoone voorbeelden tot leyding

te hebben , daar Rome vol van is Maar de be-

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-
ichool der konften en wetenfehappen te hebben

^

geene veranderinge of verbeteringe hebben konneri

aanbrengen.

De (lypfteen kan het mes wel flypen : maar de

fnee daar aan niet geven als 'er geen ftaalinis. De
Lezer, al is hy geen Edipus, zal licht raden wat
ik hier door te kennen wil geven.

Trage verftanden (zeit Cicero) vernoegen nigmei

lekende waterbeekjes , zonder naar de regte fpringa-

ders , 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 krachten om hebben afgeflooft, om boven an-

deren uit te ftekeri. Hy verheft zig nooit

Uit die laagte, en hy bekreunt 't zig niet dat een

ander meer weet dan hy. Waarom zulk een Ezels

aard, niet kan bekwaam gemaakt worden tot

groote bedryven* Men mach daar omtrent proef

Y 2, ne-
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nemen, zoo men wilj maar 't is ftroo gedorfn
Dus met recht de fpreuk :

Zendeen Ezel na Romen
,

Hy zal Ezel weerkomen,

op zulken mag tocgepaft worden.

Dus meen ik klaar genoeg dit voorftel 'beant-

woort te hebben, en befluit met een fpreuk uit

voorgemelden Gratiaan aldus : Natuurlykegeneigt-

heit , en volftandige yver, en ik voeg 'er by een

goede leyd ing , zyn de drie zókerfte wegen waar door

men tot wetenfehap komt. Beletselen mogen de zei"

ve op den weg ophouden voor een wyl, de yver door

geneigtheit gefpoort, haalt door wyde (lappen het

verlet weer in.

Dit ftemt ook Ariftoteles toe daar hy zeit : Dry
dingen zyn ''er noodig om tot wetenfehap te komen ;

de natuur , onderwyzjng, en oeffening : en ten zy

dat de oeffening , zig by de natuur , en onderwyzing

voegt , is ''er geen vrucht te wachten.

Eyndelyk (baat het niet, 't kan ook niet fcha-

den) moet ik de laffe geeften tot den Ezel wy-
zen , en deze Rymregelen aldus hun toepaflen.

De jeught , die domhngs henen leeft',

En nimmer zugt tot wysheit heeft

;

Noch voelt haar geeft om hoog gedreven
,

Om eed'ler geeften na te ftreven

:

Befchou haar Beeld in Schildery j

Op dat defchaamt haar prikkel zy.

*T is beter (was het zeegen van de Redenaar

Antifthenes) dafmen tot het leeren fpade komt, dan

nimmermeer. Want het isfchandelyk (zeit * Jofepli

Hal)
* In het voorbericht van zyne Vliegende Bedenkingen.



Schilders en Schilderenen. 341

Hal) voor een Menfch , dat hy onder z.00 vele Lcor-

me'èft'erJ, zoo weinig GeJeertheit heeft.

Hier mee fluiten wv onze Redenvoering, aizoo

de Gordyn van den Schouburg reeds opgehaalc

wort, en een der Konftenaren reeftaat ten Too-
neel te komen.
Wy vinden reden om de Dichters van dien tyd

te roemenj om dat hun pen, ons zomwylaanlei

ding geeft tot het gedenken aan Konftenaars , d'e

wy anders onder de menigte licht over 't hoort

zouden zien. Als onder vele, den Konitfchilder

KORNELIS BRIZE. Deze fchilderde byzon-

der Kondig en Natuurlyk HarnalTchen , en aller-

hande Stilleven , inzonderheit brieven en papieren,

ter Treaorye, op 't Raathuis tot Amfterdam te

zien, daar de weergalooze J. v. Vondel dit vol-*

gende byfchrifi op gemaakt heeft;

Men riep , de Drukkunjl en de Schryfkonft zal verzi-il-

dren 9

Nu Holland ons verbiedt 7 gebruik van Franfch

papier.

Ontjlauvan deeszorg^ fpral^Amftels Trezorier :

Br 1ze beftel'/ papier , alshy zig zet totfchildren

.

Bezie dat Tafereel : ivat z.iet gy daar om hoog ?

Papieren , Bul^ en Brief : offchyn bedrieght ons oog.

Niet min kondig 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 ia

't Oudemanhuis tot Amfterdam , in welker eene

verbeeld ftaat,

De verarmde OüDERDOM,die , terwylze van

de NyJt voortgetrokken werd,van 't Geluk ver-

Y 3
laten.
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laten wort enz. De Beelden zyn door A. deGreb-
ber en de Harnaflfen en ander flilleven door K.
Brize gefchildert, daar Jan Vos dit vaars op

maakte

:

Hier xjetmen d'Ouderdom^door tcgenfpoedtjverarmem

Zy toont haar kracht vergeefs , nu baar V geluk ent*,

gaat.

Wiegeen gehoor verkryit is vruchteloos in V karmen.

De Nydt^dié't al verjlint waar dat zynZeifenJIaaty

Poogt haar in 7 diepegrafJoet ryk derDoónjefmooren.

Wte oudt in armoe raakt heeft alle hoop verhoren.

In 't ander daar de Ouderdom komt by Ara-

flerdam, die denOvervloet by zich heeft enz.(door

den zelven.

Hier komt men Amflerdam , uit nood^ om byftantfmee-

ken:

Want elk hevint haar fchoot bezorgt door d'over-

vloedt.

Wie 7 Tzyn noodt ontdekt , zal haart , noch difch

ontbreeken.

Haar inborft mildt van aard y die ell^met hulp ont-

moet
,

Wort van den Hemel op het allermi1(1 bejeegent.

Wie Oude en
yArmen helpt wout weer van Godtge*

zeegent.

Hier volgt ...BLEKERS,KonftigBeeldfchilder

van Haarlem. De hoogvliegende Arent der Dicht-

konft J. v. Vondel gedenkt twee van zyneKonft-

ftukkenj de Triomferende Venüs, voor zyne

Hoogheit den Prins van Oranje : en zyneDanaë

voor den Heere van Halteren, Baljuw van Ken-

ne-
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nemerlant, gefchildert op welk haute hy dus zeit:

Dees naakte kan een'' Godt bekoor'en ,

En 7 godlyk gout haar hart en oogb.

Hoe vlamtze op 7 gout , dat van om hoogh

Door 7 kopren dak van 'j Vaders tooren

Gedropen komt in haren fchootl

Wat mogen toch de blinde menfchen

Zoo blint om fchoone Kinders wenfchen!

De fchoonheit is in lajl en noot.

Wat fluit geen goude Jleutel open ?

De fnoepluft vreeft geen fcherpe wacht ,

Metale poort ^ noch diepe gracht.

Hy kfimt van boven ingejlopen^

Maar vint ''er niets dan verf in doek^

En zy eeti fchyn van roode fchyven:

Zoo laet de Maaght den handel dryven ,

Zoo vali de Kunft een Godt te kloek.

Na hem volgt FRANS POST, tytgenoot van

den braven Lantfchapfchilder Pieter Molyn mede
een Haarlemmer van geboorte.

Zyn Vader Jan Poil geboien 16 14 hanteerde,

het Glasfchilderen tot den jave 1639.
Frans had een Broeder die een berucht Bou-

meefter was , door wien hy kennis kreeg aan Prins

Maurits die naderhand het huis aan den HaagfenVy-
verberg liet bouwen. Deze ziende zyne bekwaam -

heit lokte hem in denjare 1 647 mee naar de Weft-
Indien,daar hy verfcheiden jaren bleef, zig oefFe-

nende in die Lantgezichten naar 't leven aftetee- -

kenen, en te fcbiJderen. 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 Wailènaar

Y 4 ge-
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gefchildert. Behalven menigte van Weit-Indifche

Lantgezichten die hy voor deze en gene met gro-

te lof gefchildert heeft , is 'er ook als noch fop 't

Huis te Honflaardyk een groot fluit van hem te

2-ien. Hy is begraven tot Haarlem in de Groote

Kerk op den 17 van Sprokkelmaant 1680.

Delf mee niet' onvrugtbaar in 't voortteelen van

Konftenaars heeft ook voortgebragt uit Dirck Is-

ïioutsze van Nes , en Katarina Verburch

,

JOHAN van NES. Welke om zyn groote

drift die hy tot de Konfl: {hadde, van zyn Ou-
ders beitelt werd by den beruchten M. Miere-vclt,

door wiejis onderricht hy in korten tyd zoo veer

kwam, dat hy in (laat was van'op z^ne Komt te

konnen reyzen : gelyk hy dan ook eenige jaren in

Vrankry* en Italiën geweert, en wederom inzy-

ne geboorte (bidt gekomen; vele brave Pourtrct-

ten als ook ordonantien gefchildert heeft, en ge»

ftorven is op den z6 van Grasmaand lófo.

Dit zelve jaar florf ook de Konilfchilder JAN
van HOEGK geboren tot Antwerpen. Deze had

de Kond geleert by P. P. Rubbens, en de wyze
van zyns Meefters behandeling zoo wel afgezien

,

en zig daar aan gewent , dat hy in Italien zynde,by

yericheiden Kardinalen om zyn Konft in groot

aanzien was. iVlaar gelyk de Menfchen vecltyds

tot verandering geneigt zyn, zoo trok hy van

daar met voornemen om naar zyn Vaderlant te

keeren : maar werd aan 't Hof te Weenen aan-

gehouden , en van den Aardshertoog Lcopoldus

wel ontfangen , in wiens dienft hy óók geilorven

is, in de lente van zyn leven.

In zyn tyd leefde Abraham Staphortius, de

Zoon van Do. Johannes Staphortius, een yverig

deugzaam en godvrngtig Leeraar 5 die menigte
" van
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van jaren de Gereformeerde Kerk te Dordrecht
met leer en voorbeelt heeft gefticht. Hy was een
goet 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, een jftuk kryd

nam, of een fluk houdskoolen daar mee op den
muur een Preekftoel teekende, en daar in een

mannetje met een langen baard , en dan tot zyn kit-

rebroers zeidej wilt gy myn Vaar eens zien?

Ook leefde fakob van Hassel in dien tyd,welke

fraye Lantfchappen en vervallen Roomfche Ru-
ynen fchilderden. Als mede Barent Bisbink
Disciepel vanJan Both , Dirk van Düivelant,
en Abraham van Dyk, die moderne ordonantien

fchilderden,en zyn meeften levenstyd in Engeland
heeft doorgebrocht. Kristiaant Si riep, die

dillels en kruiden op de wyze van Otto Marfeus

fchilderde. En Kornelis van Slingerlant
anders Zeehaan , mede een Dortenaar. Hy kreeg

deze Bentnaam uit hoofde dat hy tweemaal de

reys naar Romen over zee gedaan had.Hy was bei-

de Schilder en Kok, en woonde te Dordrecht

by de Groothooftspoort , over 't Ofiènhooft daar

hy ook geftorven is.

Op hem volgtPIETER FRITS , anders IVelge-

moet. Deze Bentnaam waar mee hy te Romen maar

17 jaren oud zynde, benoemt werd , ontfproot by
gelegentheit van zeker zinnebeeldig toeftel op zyn
intrede,ofinhuldiging in 't Konvent-ZynBentbroe-
ders hadden (gelykze doorgaans gewoon zyn iets

byzonders te vertoonen 't geen vremd , of potzig

is,) gekleurd papier kokerwys 't zamen geplakt j

voor aan wat wyder, en dus vernaauwende op 't

end, zoo dat het tot een Cirkel gebogen naar een

Y )' Slang
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Slang geleek , en d'Eeuwigheit volgens d'afbeel-

ding der aloude Egiptenaren vertoonde. Deze
papiere Slang natuurlyk gekoleurd en met zyn
itreepen befchildert,hadden zy van binnen met klap-

buflchen opgevult, die zy te gelyk door een fnoer

met buskruit beftreken aanftaken, naar dat zy hem
in het midden van die Slangcirkel geftelt had-

den: en wyl hy zoo onverfchrokt enwelgemoet,
zonder daar van daan te vlugten , de flagen en

vlam van 't buskruid uitftond, doopten zy hem
Welgemoed. Als nader blykt uit dit volgende

Vaars, by d'inhuldiging met algemeen toeftem-

men, uitgefproken

:

Welkom y welkom, Konftgenoot \

Nieulings in '/ beruchte Romen
Dat de Konft kweekt in zyn fchoot

Vit uw Vaderlant gekomen \

Rn ten eerfte u aan de Bent

Aangeeft {welker roem zal fteigren

Onbezswalkt tot ^sWaerelts ent)

V Konftgenootfchap wil niet weygren ,

U V ontfangen in der min.

Wil de Konft dan helpen bouwen ,

Tot gemeenen roem , en in

Onze Bend uw ruftig houwen.

Gy hebt Welgemoed de plicht

Van het Bentrecht zonder ireez.e

Doorgeftaan : uit uw gezicht

Was in V minfte niet te lezen

Dat naar eenigfehrikken leek.

Daar uw groots gemoed uit bleek*

Dus van yder een geprezen ,

En als Broeder thans begroet
,

Met uw Bentnaam , die zal wezen

En ook blyven , Wcl&emoet* Zyn
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Zyne wyze van fchiideren was, zoo wel als zyne

verkiezingen , verfchillig van anderen : want ik

heb Zeedeftukken van hem gezien, ook Spoken,

die geeftig en vremd van vindinge waren. Hy
onthielt zig. na dat hy van Rome was wederge-

keert,meeft te Delr,daar hv ook geftorven is, en

geneerde zich naderhand, en ondertufichen dat

hy noch fchilderde , met de Schildery en Print-

handel, daar hy byzonder toe bekwaam fcheen,

wyl hy in dat verfrant was, dat die handel zoo

eerlyk niet als ander fooit van koopmanfchappen
moeft gedreven worden.

Nu wy al een deel brave Konfrichilders, die

leden van de Roomfche Bent waren, van onzen

Schouburg (hun rol gefpeelt hebbende) hebben
zien vertrekken, en op nieusaan dit tegenwoor-
dige ftaalzien, hoe zy zich onder malkander, door

geeftige bedryven, en andere vrolykheden hebben
weten te vermaken, luft het ons van den ganfchen

zwier van dit Bentleven een fchets te malen.

De Bent (zeit S. v. Hoogftraten) is in onzer voor-

ouderen tyd ingeftelt , tot verkwikking der Jluimeren-

de geeften. Daar ontfangt men de groene aanko-

ptelingen met geeftigen toe/tel , en vereert *ér met

nieuwe namen van krachtigen zin. Daar fpoelt men
de zorg en laatdunkenden waan in zoeten Albaan afy
en herwiegt men de genen , die nog niet wel gebakert

zyn enz..

De wyze van 't inhuldigen in de Bent , de pot-

zige vrrtoonzelen, en 't Bentleven heeft Bonav.

van Overbeek, door Askaan in verfcheiden (tuk-

ken doen afTchilderen , die door M. Pool in plaat

zyn gebracht. Daar uit kan men zien den gant-

fchen zwier van 't Roomfche Bentleven, en hoe
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't ontcent de vertooningen, wanneer een nieuling

ingewyd, de Benteed afgenomen werd, en op 'e

Bentmaal toegaat j wanneer zomwyl om de dam-
pen van de maag en 't hooft meer lucht te geven,

het gezdfchap zig tot een omtocht of wandeling

naar buiten begeeft, 't geen wy om ons tweede
deel met een klucht te fluiten , in vaarzen hebben
befchreven, zoodanig als de beteekeniflen dei-

Bentnamen ons ftof en leyding daar toe aan de hant

gaven : Waarom wy de namen ook niet naar het

bedryf, maar het bedryf. naar de namen hebben
moeten fchikkenj op dat de zelve in hun natuur-

lyke zinduiding mochten geplaatft worden. Dus
wy ook in 't zelve een fpiegelgevegt moeften be-

denken j om zommige namen niet uit hunne be*

teekenis te wringen, of in te voegen waar zy niet

eigen zyn, ofte pas komen.
Is zulks,'als wy vertoonen zullen, niet op eene

ftont gebeurt, het is op verfcheiden tyden voor-

gevallen , en wy hebben daar in het voorbeelt der

Tooneeldichteren gevolgt, welke alle byzondere

zaken die tot een zelve einde doelen, in een be«*

dryf doen 't zamenloopen.

B3j

Londe (i) Febus groots gehult,

'Had den (i) Horifont verguit

En
(i)Francisms de Wit, Hift. Schild, van Gent, dogwierd

meeft Apol genoemt; om dat hy ook een Dichter was,

maar in beide ilecht. Jan Vos (dat my in den zin fchiet)

maakte op een ilecht ituk Schilder/ daar een kreupel rymp-
je by gefchrcven was, dit volgende puntdicht:

.p/V Rym en Schilderftuk zyn eveneens van aart

:

I>e maalkonjl deugt niet veel , en 't rym is ook niet waart.

Waarom of Jas het (luk niet voor het rym deed wykcnl

Om dat het rym en 't ftuk elkander zou gelyken.

' (i) Jan Francis van Bloemen Lantf. Schild, van Antwcrp.'
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Èn de Lucht met glans beftreken

,

Spiegelde zig in de beken

Bronne, en ftroomend kriftallyn

Van den gryzen Tyberyn

,

En zyn tintelende ftralen

Koeltert heuvelen en dalen

:

Doet de (3) 'Tuberoos vol roem
Boter , (4.) Zon, en (5) Diftelbïoem^

Met veel luifter openluiken,

En de (6) Lely lief'lyk ruiken 5

Daar de (7) PVeyman met zyn vrint

(8) Koridon (9) Vermaak in vint

(10) Snip, Patrys, en Goutvink roeren

(Daar de Vogelaars op loeren)

Hunne vlerkjes by 't gekweel

,

Wyl het gorgelend gerïreel

Van den (11) Lewerik in 't zingen,

Schynt ten wolken in te dringen

,

Moedig op zyn zangftem. Maar
(12) Bontekraay, en (13) Ojevaar,

Èn
(2) Jakobus van Spyk Hage, Pourtr. Sch. (4) Pieter vander
Huift Kruide Sch. van Dord. (j) Karel de Vogel Bloemfch.
van Mafrr. na hem Andries Verhoeven van Antw. (6) F. Zie-
rgels. (7) Jano anders Hansje Blondeau. (8) Adrïaan vander
Kabel, {q) Nicolaas Ie Grand van Antw. ( 10) AuguflynTer-
weften Hage, Hiftor. en Sold. Schild. (u)JaquesVailïant.
(iz) Daniël Mytens braafSchilder van 's Gravenhage. Kom,
vaa Ryflen die te Rome op zyn Doopmaal gevveefc is^

heeft dit Vaarsje daar op gemaakt.

Gevels Jieren de gebouwen ,

Schoone Wimpels Jieren 't Schip , .

Hoofdperaad vermooit de Vrouwen
'T Rozeblosje feert de Lip,

En de Wangen , ook de Kleeren

Worden door haar kleuren fraay ,"

Dus vjort g ook tot uwer eeren

Onze bonte Bontikraay*
Dese
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En des (14) Jrents knaflerbekken i
Ruftcr uit den Gaap opwekken j

Die noch vaak'ng 't Zoetgeluit

Van de Zakpyp,tn de Fluit,

Keurt voor (1 ^Orphem goude fnaren*

Die de dieren deed vergaren.

Wy] de meefte Schilder (16) Jeugti

'T nachjen over in geneugt

Kroezen zaten uit te veegen

,

'T geen dat (
1 7) Wellaji onder 't leegen

« Ruim zoo fmaaklyk in dien ftant

(Als in 't fchoon Luylckkerlant

(18) Bryberg(\i))Vlyt , en Gladbek) (maakte.

Schrobber i die 't noch fchap'lyk maakte.
Zat met (20) Slempop, Sukkelaar,

En de Lichtmis , paar by paar

;

Daar zy flaap'rig uit de pullen

Zondergelt het (21) Korpus vullen.

(2.2) Moet, en Wekker fliet hun aan j

(2.3) Ram laar fprak mee van te gaan
Doen een wandeling naar buiten j

Onverdacht dat daar uit ipruiten

Zou zulk fchrikkelyk (aj) ïempceft

:

Waar

Deze heeft nog een Zoon dat een braaf Meefter is, en

woont te Stokholm in Zweeden.
f13) Dyonizius Godyn Beeldfch. van 's Gravenhag. (14)

Matteus Terweften Hage , Hift. en Sold.Sch. (15) Filipvax-

der Does. (16) Monna-ville Hift. Sch. van Antw. (17) Paul

Zeefchild. ookManefchyne.van Antw. (18) Gillis du Mont.

(io) KlaajfensWiït, Sch. van Antw. (20J Theodoor Vijfer.

(21) Arnoldus %uellinus , welke de marmere beelden op 't

Amfterdamfe Kapitool gemaakt heeft. (21) Hans Martyn
Hoogduitf. Hift. Schild. Dee. van Carel Lotti en Cavalier

Daniel. (23) David de Koning Vogels, Bloem, en ander ftil-

leven fchild. van Antw. (24) Pieter Molitr van Haarlem,
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Waar roe Kamphaan wel het meeft,

Door zyn Vechtluft aan het branden ,

Oorzak was. Hy floeg zyn handen

Eerft aan (2,f) Stilheit, die verplet

Door dien oproer ftont verzet»

(26) Kaper, kwanzuis mee verbolgen,

Wil met (17) Mars het vechtfpoor volgen,

(28) Lojfenbruy valt (29) btandaart aan.

Lichtmis derft den (50) Ridder Haan.

($1) Jafon met zyn vuiften fiooten.

Zy ontzien noch kleen of grooten.

(3 z) Aiitridaat woog veel te licht

Tegen (53) Mars, die met zynfchicht*

En zyn vreeiTelyke blikken,

(34) Cbaron zelf zou doen verfchrikken.

(j f) Cefalus, en d?Afrikaan,

(36) Vrome en (37) Archimedes ftaan

(Om wie met de vlag zal fïryken)

'T fpel met aandacht aan te kyken.

(28) Gladiator maakt gewelt

Zet zig ichrap in 't worftelvelt

Tegen (29) Ryngraaf en (40) Janitzer i

Schoon die pal ftont als een Zwitzer,

Daar de wakk're (41) Batavier^

By-

Cis) Jan van L 'nt Paard. fch. f26) Pieter de Zeelander Zee
: en Scheepfch.(2 7 ) Bloemfchild. uit Zweden Dee. van Diftelbl.

een vloeker, en die door dikwils vechten zyn een oog ver-

loren had. f28) AJman Homng Lantfch. Schild, van Dort.

. (29) Pieter van Bloemen Batalje Sch. van Antw. (30J Goma-
rus Wouters Hift. Sch. van Antw. (3^) Jakob Torenvliet van
Leyden Gefelf. Schil. (3 2) N. van Haringe. (33)— zie 27. f34)

Jan vander Hooge. (35) Nolbertus van Bloemen Gezelf. Sch.

van Antw. (30) F. Matheus van Antw•. (37) Abraham Genoels

Lantf. Sch. van Antw. (38,) Jokob de Baan Pourt. Sch. van
s'Gravenhagen. (39j Abraham Breugel Bloemfch. van Antw.
(40J Pieter Hopmans Bataljefch. van Antw. heeft lang met
ZantrMter Lantf. Sch. ia Turkyea geweeft. (41) Samuel vm
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Byfpi'ong onder 't woeft getier %

Om den Oorlogsbrant te {tillen,

En te flechten de gefchillen.

„ Zou 't wel waar zyn dat men zeit i

„ Noach heeft de Meft geleit

,, (Zoo van tamme als wilde Dieren

„ Die geenbreydel kan beftieren)

5)Om den wortel van den ftam

,

„ Waar van d'eerfte wyndruif kwam j

3, Wanrom 's ook der menfehen geeften

,

,, Dikwils van den aard der Beeften

„ Bvzet ; wanneer z' al te veel

„ Wynvogt golpen door hun keel

:

„ Zelf die nuchter zyn als fchapen

,

,, Worden dronken Leeu of Apen.

'T helpt niet wat (42) Mcrkuur ook zeit.

(43) Polidoor of (44) Eer-vrucht pleit.

(4f ) Diomeed en (46) Vrientfchap vluchten

,

Daar zy ftoot noch flagen duchten.

(4.7) Heremyt en (48) Snnffelaar ,

Maakten zulk een groot misbaar,

Dat elk toeliep om te fcheiden.

(49) Moedt liep* d' (fo) Eer/Ie tuflehenbeideri.

Woede r>pïoopenheit gefluit,

Moeft dit rot ter kamer uit

,

(Hoe zy lafteren en raazen)

Tegens wit den aftocht blazen.

'T wyl dat d'een werd (51) Bokkebaart,

D'ander {fi) Aap genoemt, niet waart

Dat

Hoogflrxten Hift. Sch. van Dordr. (41) Filip Roos Beeftefch.

(43 J
JohannesGlauber Lantf. Sch. (44) Momper Lantf. Sch.

van Antw. (45) Willem Doudyns Hift. Sch. van s'Gravenhagen.

(±6) Ikeodoor vander Schuur. (47) Herman Ztoonevelt Lantf.

Sch. van Woerden, ($)>Otto Marceus Kruid en SlangeSch.

(a9) 2-'e z% ' ($°) Gutlhelmo van- Inge» Hift. Sch. (51) K.inl

jfjardyn Beeld. Lantf. en Beeftelch. (52) Franfeis Beeldemd-
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Pat ze ooit in 't gezelfchap kwamen
En zip- zelve moeiten fchamen.

JVIet zoo kwam de naflcep aan

'T Volkje van de Rent,, ("f3) Aska$it

Was aK Bachus iiitgeftreken,

Zyne leeuwenhuidt een deekeri

Rvig, omgordelt met ^en bant,

Aldub pronkte hy parmant , .

Onder ichaduwe er den lommer,
Van zyn hootcikrai.s buiten kommer $

Als de gever van den Wyh
Die den nienich vërvrölykèl Zyri

Ryksfrot was een (?4) Brypollepel*'
Die o >k (trek te tot een klepel

Als hy op zyn (5 f) Keteltrom

Maakt zoo luiden veltgcdrom

J)at zelf d' (^6) Echoy hoe verfcholeri$

Weergalmt uit verborgen hooien.

Hy zat op een wagentroon

,

IN evens hem de fchoone ($7) Adoon
Die voor Ariadnc fpeelde

Öm de Fabel te verbeelde.

Elk fprong om de Veltkoets heeri

Als een (f8) Satyr fïuks ter been

II. Deel. Z

her Hage. (53) 7)om'micu$ -van Wynen Hifh en gefcelfch. Scbï.

£54) Hans Jordaans. * Pollepel'. Hift. Sch. vat) Delft/fcf)}^
punnik Lan:l. Sch. 56 Klaudius silvqrius Sevin Hin.enPortr,
Sc. van BrufT. (57) Xomelis deBrum, wiens ReisbefGhryvini*
in druk uitgaat. (58) Kom. -van Ryjfen, fcorflig Goudfniir^
Steenzetter, engeeftjg puntdic^ er, • elke etniidt van de
Roomze Bent was en in den J. ; 1667 en 1668 met de
zei *e veel omgang gehad heen • dk ook een lyft van ds
toen tegenwoordige Bentvogels gemaakt heeft, die wy o-
yergeromen hier te pas gebrigt hibb^n. By was hv zon-
der potzig. dog niet nrn ftekelig van aart overzijlks zy'

hem dien Bentnaam niet aóneier reden gegeven; hebben*
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Of als (59) .Pedaal* hy de reyen

Voordanft als zy fpelemeyen.

(tfo) Geejiigheit en (61) Opgang (lak

(<52) Welgemoet d' (65) Olyvetak

Op, ten (64) Zinnebeelt van vrede.

Dus deed (65) Studie , dus deed mede
(66j d'Ordonantie^ en de (67) Vlucht

Op de blymaar van 't gerucht

:

Strekkende tot vredebooden

;

Om den Wyngod in te nooden.

Die zig toont van (68} Goeden wil.

En gebied zyn reiskoets ftil

Te doen liaan, en zyn trawanten

Zynen Wynftandaart te planten.

Die dit willig , moe getovft

,

Zonder (69) Uit[iel doen 5 want dorit:

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 beitel der dingen

Had, nep : Luftig, drinkt en eet,

Ziet den difch met kolt gereet,

Daar een dronk wel op zal fmaken

:

Luftje Amandelen te kraken

,

luftjc

C59) 7an Lis ' Hift. en gezelf. Sch. van Oldenburg. (60) Ary

vander Kabel van Ryswyk. (61) Nicolaas Viemont. (6z) Pieter

Trits, gezelf. en fpook Sch. van Delfr. (63) Verhul/i Hift.

Sch. van Antw. (64) Adriaan Foly Hift. Sch< van Koppen-
hagen. (65) Francis vander Kappen Hift. Sch. van Antw. na-

derhant aan Hendrik van Lint gegeven , die mee van Antw. eri

een fraije Lantf. Sch. was. (66) Izaak de Moucheron fraay fchil-

der van gebouwen, water en Lantgezichtan van Amft.(67)
F. Moens. f68) TheoJoor Wilkens. (69) Franpois de Meyer. (70)
tarttlotmm Martms konftig Goudfmjt van Antw. (71) Tfx**,
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Luftje Steur, of Kaviaart,

Zult, van velerhanden aart

,

Of ook zoute Krakelingen,

Keur van veel verfnaperingen ?

C72.) Meleager vatte voort

'T wilde zwynshooft. Op myn woort
Sprak hy : dit is wis en zeker

'T lokaas voor een frifïen beker.

^(7 2 ) Volger volgde op 't zelve fpoor,

Diende (74) Vlytig elk wat voor.

Maar (7 f) Sinceer die zig befchonken

(Na 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 (laai: 3

In den doolhof van zyn praat.

Wyn hervormt der Menfchen geaflen.

TL 2. Schoeit

door Vijfer Lantfchapfch. H. Mommen van Haarlem. (72)

Jan Baptift Breugel. (73) De naam van dezen is ons onbe-
wuft, alleen hebben \vy dit onderflaande vaarsje met zya
Bentnaam bekomen.

Gy die als Broeder van ons allen vort gegroet

,

Volgt na des Bents gebruik in alles wat gy doet

;

Zoo zal ons Broederfchap t « daar om altyd roemen:

En een Navolger van de Roomje Btnt-»et noemen.

Zoo blvf'
uiv naam en faam, zoor altyd batten fchnk ^

Mits gy N a v o L e E R zyt , en hu ook blyvtn zult.

(74) zie 19. f75) Arer.t Teerling van Alkmaar. (76) Joant
Vernero Tam. fraay Bloemich. (77 ,) RriJI'mim Rettder. Bataljc-
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Schoeit hun drift op vremde keften.
Maakt den wyzen tot een zot ,

En ten doel van ydersfpot.

(78) Studie raakt geheel te fuffen

En (79) Ballon veritout 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 wiflë anzekerheit

:

En dat al die zig beroemen

,

En uit trots een (Si) afdruk noemen
Van (82.) Eneas dwaasheit was,
Èn 't bewys zoo broos als glas:

En volflagen zotheits teek'nen
Zyn, van (83) Romulus te reek'nen.

(84) Exter 't klappen mee gewent,
Zwetfl op 't vafte (8 f) Fondament

Van zyn konft , die zoo veer boven

Aiv

fchild. (-;S) tie 6$. (j<>) Deze bynaam is eerft aan Titit Jan
reysge7.el van Jan Toe/jak (beide Hollanders) naderhantaan
TieterVerbruggen gegevi n 'T is te zeggen Windbal. In Italien en
-Vrankryk worden zulke Windballen van een Ezelsvel toege-

naait en met wind opgeblazen, gebruikt om mee tefpelen..

Jak. Callot heeft zulks (om 'er begrip van te geven) in een
printje verbeeld, daar de wyze van daar mee tefpelen en de
hoegrootheit van de Windballen uit te zien is. ("80) i'ieter

'van Sikkelen. ('81J Jacomo de Heus Lantf. Sch. van Uitrecht.

(82.) Steenvoorden. (83) Bonaventuur Overèeek, diedeRoom-
fche Ruynen naar 't leven geteekent, zelf geetft, nevens

een befchryving in druk gebracht, aan de Brittannifche Ko-

ningin Anna opgedragen heett. (84) Franfois Henrit. (85)

Rouv> braaf Hift. Sch. uit Zwitzerlant, heeft vqor den Lant-

eraaf van Heflenkaflel verfcheiden Blafins; Zolderstukken

gemaakt. In Italien zynde fchilderde hy de Zaal van Pet,

de Courtone in 't kleen na. Naderhant ging hy met Gouds*
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And're in fchoonheit was te loven,

Als de (86) Vogel Fenix by

And're vooglen. Goethart vry

Van dit malen als de gekken

,

Had (geen Meofch fprak van vertrekken)

Daar zyn (87) Speculatie in.

Dit ging (88) Skmpop naar zyn zin,

Stoorde zig niet aan 't gekwezel

,

Maar itont als een (89) Gouden Ez.el

Pal, en op zyn kracht parmant,

Met de kelk fteeds in zyn hant.

Wyl dat (s>c) Heiïor ftont te roemen,
En bedryven op te noemen

,

Van zyn fchicht als (9 1
) Kupido

,

Daar hy was zoo dor als flroo.

Wis'ling melt de WiiTelingen

Van den tyd , en t lot der dingen

:

Z 3 Hoe

bloem te Hamburg wonen. (26) De Wmter Hift. Sch, van
Antw. (87) Jan Teyler. (88) zie 71. (89) een Duiter. Inde
Bent hadden zy hem Ezel gedoopt, maar hier over te on-
vrede, zeidehy : dat hydusgebynaamtnietin zynlantzou
durven komen.en prezen teerde aan deBentvogelseeniggelt
om voor te drinken ; des zy hem eene andere benaminge
zouden geven, 't geenzy aannamen en noemden hem uit

potzery den Gouden Ezel. (go) Barent Appelman. (91) De
naam van dezen is my onbekent. Korn v. RyrTenteRome.
zynde heeft hem (na 't my toefchynt) helpen inhuldigen en
dit daar op gemaakt .-

In alles wat 'er leeft is altyd min van nooden ,

Boor min bejïaat het al, door min leeft alle ding ,

Alleen niet op der aard, maar zelf ook by de Goden,
* Ja zo 't de min niet deed , de Waerelt die verging.

JVy , die ons R*omfe Bent , volmaakt te wezen roemen »

En dachten dat de min ontbrak aan onze Bent

,

XJ hiir met d'eernaam van ons minnegootje noemen,

Ofanden Kupido, by kleen en groot bekent. ,
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Hoe de Kond geraakt in noot,

Moet gaan bedelen om (*) broot

;

Om dat thans die Kond beminnen,

'T meed maar doen om geit te winnen j

Zulks wanneer z' 'er bot na bien,

Twee kaptalen daar in zien.

Hoe dat Kond en Kondenaren,
Outyts in groote achting waren :

Dat het nu niet is als 't plagj

Datmen brave Schilders zag

Als een (91) Gouden Septer ecren.

Zoo, zoo kan de kans verkeeren.

Brave (prak van fcheiden ; dog
p Stoppertje begeerde noch

Eeril: de (f) Mantelpyp te fmooken,
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 ontvonktc d'(p3) Avontdar^

Aan 't gewelffel , die van ver
,

'T Zonnelicht in 't Weden dalen

Zag,
* Een fpreekwoort datmen dikwils gebruikt als 'er wey-

ïiig geit voor een Koiiftfluk kan bedongen worden. J. Vos
(als Roel de Bakker fchilderyen voor Brood kogtj vont 'er

dit op:

Boel kocht veel Konft om broof, men raakt'er niet voor funft aan-

Wiens Konfi om broot g tat , Roel die laak zyn broot om kunfigaan^

(<?z) David Beck.Hoïfch. van Kriilina Koningin van Zweden.

>J<
La Tombe. Deze Bentnaam werd hem gegeven, om

dat zoo haalt hy by zyne Lantsluiden kwam, maks fprak

Van een pyp toebak te ftoppen.

| Een vond, om 't gezelfchap wat langer by malkander

teh'buden.
* Dit wil zeggen : Drie dagen, en drie nachten zonder

flipcn by 't gezelfchap over te zitten. (93J DarM Seyter
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Zag , met ingekrompen flralen j

Om te fluiten de omloopkring.

Elk kon, nu 't op fcheiden ging,

Als de (94) Papegajen klappen,

Of als marktdoc"toren mappen.

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 utrechter goot :

Maar gebolt door dezen floot

Moeft het (9 j-J Korpus laten zinken

Op den gront neer. Weïïuji hinken

Ging, het euvel deed hem wee
Aan zyn hiel en groote tee.

Wie den Honing likt moet lyen

Afteken van. de nyv're Byen.

Weelde is niet altyd van duur.

'T fpreekwoort zeit : na V zoet komt 7 zuur.

(96) Mengelaar maakt vremde gieren

,

LoiTe draaijingen en zwieren.

(97) Yver blyft zomwyl 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 (1) Krab op zy.

Z 4 (*)

Hift. fch. van Weenen. (94) Marcell.Sibrechts. f95) Zie

21. (96) MauritsBibe van 's Hartogenbofch. (97} Jaco-
mo van Staverde Bloem- en vfucht- fchild. van Amesfoört.

(98) Albert van Sfiers. (<)$) Franfoois Banks.
( \) Jan
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ri) Voordewint zet alles by '

Om zyn woning te bezeilen,

Dog hy plok , vergift in 't peilen,

Als een { \ ) Zantzak op den gront.

Maar (4) Fortuin die zig verftont

'T zeil mét voordeel te beheeren

En het lings, en rechts te keeren,
Op de ftreken van 't kompas,
'T ecrft in veil'gc haven was.

En fchoon (s) Piktoors en (6) Lantaren ^
'T hunnen dienft tot Leidftar waren,

Stiet hun volgeladen Schip,

Dikwerf tegen zand en klip:

Doch wyl zy geen rampen leden,

Jsla dees Benttoeht (7) Wel te Vreden.

'Afjelyn Amfterdammers. (2) Gillis vander Meren. (3) AU
herto Clovet. (4J Robbert d% Val Hagenaar, (f) Kasper

van Witiel Miniatuur fch. van Amesfoort. (6) Jan Baptiji t

d'Affenie Hilt. fc. van Doornik, (j) Dominicus Schajt, ecril

teelde en pQurtretfchild.
i
naderhand Wayerfch,; omdatzyn

ïiand beroerd werd.

Vele myner Konftgenooten, welker Bentnamen
hier ingeweeven zyn, noch inleven zynde, heb-

ben deeze bywoningen voor een uitfpanning inde

dagen hunnerjongehngfchap gehouden 9 ennader-

hant zig zoo gedragen,dat alle brave luiden ach-

ting voor hun hebben. 6 Hoe gelukkig zynze.

(zeit meergemelde Hoogfrraten in zyn Schilder-

boek op pag. 207) dten dit ten goede gedyt f en

die als de verjongde Ram van Medea^uit den Bent-

ketelfpringen , daar zoo menige Pelias inverfmoort

blyft : Ja overgelukkig zynze, die hun dwaasheden

over*
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overleven, en hunne zotheden nazien. Waarom
hy ook de Schilderjeugt waarfchuwt, dat zulk

g«zelfchap vol gevaar (leekt > inzonderheid vo.or

levende geeften die lichtelyk verleid werden.

Wie deze Pelias even gemelt was , en het on-

bezonnen bedryf van zyne Dochters enz. Kan de

Lezer vinden in het 3 Hoofdeel van 't 7 Boek
der Hervorm, van Nazo, dien wy ook eindigende

bericht doen , dat het derde Deel van den Schou-

burg der Konftichilders , in veel korter tyd als het

tweede Deel , ftaat in 't licht te komen , aange-

zien het reeds zyn begin al genomen heeft; en

het Tooneel zig openen zal met den vermaarden

Konftfchilder Frangois van Mieris, enden potzi-

gen Jan Steen.

EINDE.
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LYST der voornaamfte zaken en byzonderheden
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zeldzame gevallen zig
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ben. 32.33.
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&c. 316.317.
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gen in de Konft. 334.
3$y.enz.

Wat tot de Perfoonver-
beeldingcn behoort, en
wat nut de byzoegfeleii

geven aan een Hifiori-

fche verbeelding. Als

ook de eigen beeltenif-

fendervoornaamfte per-

foonen 'enz. uit voor-

beelden betoogt, van 171

toti85".

KAAM-



N A A M R O L
Van de BeeltenüTcn "der

Kotiftfchilders en Schildereflen.

In het II. Deel.

Plaat A Pag. i.
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Plaat B Pag. 19. .
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Plaat C Pag. 79. •
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Plaat D Pag. 96.
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Plaat E Pag. 101.
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Aangezien het volgende, of derde Boekdeel al

ter Drukpers is, waar in zig ook Beelteniflen van'

Konftfchilders nog in leven zynde, zullen doen
zien, voor hunne Levënsbefchryving, waar toe

wy een wyze van Schryven zullen gebruiken , die

goedkeuring vinden zal : Zoo is ons verzoek , in-

zonderheit aan de outfte myner Konftgenoten,die

nog niet opgekomen zyn , dat zy my bericht om-
trent hun geboortejaar, de plaats, by watMeefter
de Konft geleert enz. en 't geen verder dienftig

geoordeelt werd om te weten , gelieve te laten

toekomen. Als ook of my hunafbeeltzelin 'tkleén

geteekent, of gefchildert zal toegezonden werdenj

op dat ik de zelve by tyts naar orde van hun tyd-

beurt fehikké. En alzoo verfcheiden Konftfchil-

ders zig genegen vinden , en graag zagen dat hun

Beeltenis een gehelePlaat befloegjom dat zy dan met

fommige afdrukken hun Vrinden prezent konde

doen; zoo konnen zy die zulks genegen zyn, zig

daaromtrent verklaren, en mondeling, of door

Briefwifleling , daar over met my fpreken.

DRUKFEILEN.
Pag. 49. regel 16 Afa^yj.leesMartynus;

Pag. 92. regel 2.8 deede. lees de rede.

Pag. 193, regel 2, . 1671. lees 1627.

Pag. 1 3 3 . in 't Kantfchrift regel 8. dat hy. lees dat zy.

Pag. 1 10. regel 2.2. de Ridderen Karel de Moor. lees de
Ridderen Konftfchilder Karel de Moor.

Pag. 12,5. regel i7./7e/^r»^ry.leesheldenbedryf.
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