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GROOTE  SCHOUBURGH 

DER 

Nederlantfché 

KUNSTSCHILDERS 
E  N 

SCHILDERESSEN, 



O  P    D  E 

TITELPRINT. 

DE  Konstgodes  vervoert  door  yver 
Verbeek  de  Konftzucht  van  den  Schryver 

'Die  xig  geen  moeite  en  vlyt  ontzag; 
Om  naam  en  roem  der  Konftenaren, 
Die  door  den  tyd  verduiftert  waren, 

Op  nieus  te  (tellen  in  den  dag : 

Noch  dit  de  Leerjeugt  konde  weig'ren 
Die  op  hun  fpoor  ten  Konltberg  fteig'ren* 

Men  ziet  haar  driftvuur  aangefteken , 
Den  fnellen  Tyd  zyn  feizfteng  breken 

En  wederhouden  in  zyn  loop , 

En  zynen  vluggen  gang  beteug'len, 
Door  't  fnuiken  van  zyn*  fnelle  vleug'len. 

De  BeekenilTen  over  hoop 
Geworpen  worden ,  voor  het  knagen 
Der  wormen ,  ruftig  wech  gedragen ; 

Op  dat  de  Kunftjeugt  die  mocht  fleren, 
Met  palm,  en  groenende  Laurieren, 

Of  voerenze  op  naar  d'Eeuwigheit. 
Dan  mag  de  Nyd  haar.  gal  uitbraken. 
De  blinde  onwetenheit  dit  wraken, 

Haar  is  een  vafte  glans  bereit. 

Daar  zy  voorheen  gedaalt  in  't  duider, 
Steets  pralen  met  vernieuden  luifter. 
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D  E 

GROOTE  SCHOUBURGH 
DER 

Nederlantfchè 

KONSTSCHILDERS 
E  N 

SCHILDERESSEN. 
Waar  van  'er  vele  met  hunne  BeeltenifTen  tcri 

Tooncel  verfchynen ,  en  hun  levensgedrag  en  Konft- 
werken  befchrevcn  worden  :  zynde  een  vervolg 
op  het  Schilderboek  van  K.  v.  Mander, 

DOOR 

ARN.    HOÜBRAKEN, 
I.  DEEL, 

tAmsterdam; 

Gedrukt  voor  den  Autheur  ,   daar  de  zelve  ook  te 
b-komen  zyn,  171 8. 





DEN 

EDELEN  GESTRENGEN  HEERE 
DEN  HEER 

JOHAN  vanSCHUILENBURCH, 
RAADSHEER,  SECRETARIS, 

E  N 

GRIFFIER, 
VAN  DE  NAGELATEN    DOMEINEN 
VAN  WYLE  ZYN   KONINKLYKE 
MAJESTEIT  VAN  GROOT  BRITTANJE 
HOOGLOFFELYKER  GEDACHTENISSE ; 

ENZ.   ENZ. 

GROOT  BEMINNAAR 
VAN  DE 

SCHILDERKONST. 
*  3  WORT 



WORT  DIT  EERSTE  DEEL 
VAN  DEN 

GROOTEN  SCHOUBURGH 
DER 

KUNSTSCHILDERS 
E  N 

SCHILDERESSEN, 
MET  EERBIED 

OPGEDRAGEN, 

Door 

'Zyne  Edelheits  onder- 

d&nigen  dienaar. 

ARNOLD  HOUBRAKEX. 

Aan 



'Aau  de 

BEMINNAARS 

Van  de 

SCHILDERKUNST,  KONST- 
OEFFENAARS  en  LEERLINGEN. 

Mecenaten  van  de  Kunft, 
Konitaankwekers  door  wier  gunfl 

Kunft.  en  Konftenaren  leven : 
Koefteraars  van  dezen  fchat, 
Die  een  dierbaar  goet  bevat 

Dat  die  oefFening  komt  geven, 

Daar  zy  levend  in  't  verftant, 
't  Recht  begryp  der  dingen  plant: 

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

In  een  Konftwerk  naar  de  Reden 

Vergenoegen  •>  daar  't  penceel 
Met  Natuur  ftryt  op  't  Tafreel, En  des  Hemels  wonderheden 

In  de  Scheplelen  verfpreit, 

Ziet  door  't  Konftpenceel  verSréitj 

Gy  hebt  meerder  reden  thans, 

ÏSlu  dit  werk  des  nyv'ren  Mans 
U  een  oegft  van  Tafereelen , 

Daar  des  makers  geeft  in  ipeelt 
Door  zyn  pen  aan  u  verbeelt ; 

Om  uw  zucht  hier  door  te  ftreelen  y 
Daar  een  yder  voort  gebracht 
Staat  te  pronk  m  volle  kracht. 

*  4  Konste- 



Konstemaars  die  moeite  en  zweet 

Daaglyks  aan  uw  werk  befteet 
Om  uw  Kon  ft  in  top  te  (lieren  j 

Hier  verfchynen  op  een  Ry 
Konftenaren  zy  aan  zy 

In  hun  Beeltnis ,  met  Laurieren 

Van  onwelkb'ren  roem  op  *t  hooft, 
Die  noch  Tyd ,  noch  Wangunft  rooft. 

Dit  moet  u  een  fpoor  zyn ,  om 
In  vrou  Pallas  Heyligdom 

Daar  nooit  vadzige  aterlingen 

Maar  het  yv'rig  echte  krooft, 
Door  dat  yvervuur  gerooft 

Met  gerekten  hals  indringen; 
Daar  de  Weldaad  van  haar  troon 
Reikt  aan  elk  verdienden  loon. 

Klimt  den  Konftberg  ruftig  op , 
In  uw  yver.  Op  den  top 

Staan  de  blinkende  Laurieren ; 
Die  door  moeite  en  zweet  gerooft, 
Na  verloop  van  tydt  het  hooft 

Van  den  overwinnaar  fleren. 

Veftigt  hier  op  uwe  hoop. 
Kunft  is  maar  voor  zweet  te  koop. 

En  gy  K  o  n  s  t  j  e  u  g  t  die  het  zoet 
Van  de  Konftvrucht  fmaakt ,  hou  moet. 

Valt  die  vrucht  zomwyl  wat  bitter 

In  't  verkrygen  zwicht  maar  niet  ; 
Niemant  kryg'  hier  aan  verdriet, 

Zoo  hy  worden  wil  bezitter 
Van  zyn  oogwit  en  zyn  wenfeh , 

't  Doelwit  van  den  veegen  menfeh. 

SP 



Span  den  boog  van  uw  verftant  5 
Val  met  onvermoeide  hant , 

Steeds  aan  't  werk  met  luft  en  yver , 
Op  het  fpoor  en  voorbeelt  van 
Menig  braaf  en  wakker  man , 

In  de  Konftj  die  van  den  fchryver 
Wort  op  zyn  Tooneel  vertoont. 
En  met  eer  en  roem  bekroont. 

D'een  verftrekt  een  baak  in  Zee : 

D'ander  wyft  een  goede  ree , 
Daar  zy  volgen  d'een  na  d'ander 

Op  den  Schouburg  kleen  en  groot , 
Yder  by  zyn  Jaargenoot , 

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

Drongen  in  der  Vorften  gunft. 

Hebt  gy  zucht  en  wetensluft  ? 
Elk  tooneel  is  toe  geruft 

TufTchen  't  fpel,  in  ftee  van  Reyen  * 
Met  vertogen  die  't  verftant 
Zeker  leiden  met  de  hand , 

En  ten  fteylen  konftberg  leien , 
Op  een  gladde  en  effen  baan , 
Door  den  Leidsman  eerft  begaan. 

Zyt  g'een  onbedreveling 
In  des  waerelts  wiffeling 

In  den  Schouburg  zult  gy  leeren 9 

Hoe  gy  u  op  's  waerelts  vloed 
Dragen  moet  in  tegenfpoed : 

En  uw  driften  zult  beheeren. 

Als  u  't  luk  gelyk  een  bal 
Toerolt,  denk,  't  is  't  los  geval. 

#  f  JLaat 



Laat  geen  luiaardv  of  waan 
Door  gewoonte  u  kleven  aan. 

Laat  uw  leidftar  niet  ontglippen 
Uit  het  oog  in  volle  zee 
Daar  gy  dobbert  naar  de  ree. 

Myd  dees  twee  gevreesde  klippen 
Daar  gy  fchipbreuk  lyden  kont 
En  uw  hoop  zien  gaan  te  gront. 

Die  zig  in  zyn  eigen  oog 
Kleen  verbeeld  zig  nooit  bedroog ; 

Maar  die  te  ydel  zig  vermeten 
Konft  en  leyding  te  veritaan , 

Zullen  als  't  'er  komt  op  aan 
Schand'lyk  toonen  niets  te  weten. 

Al  wie  zig  op  waan  betrout 
Op  te  zwakken  grontfteun  bout. 

Gader  als  de  nyvre  By, 

Uit  deez'  letterlekkerny 
Voorraad  voor  de  Wintertyden: 

Of  gelyk  de  Mieren  doen , 

In  het  prilfte  van  't  faizoen. 
Wil  geen  moeite  of  arbeit  myden , 

Voor  gy  hebt  de  nuttigheit 
Tot  uw  voordeel  opgeleit. 

Al  doende  Leert  men, Op 



Op  den 

GROOTEN  SCHOUBURGH 

Der 

SCHILDEREN 

En 

SCHILDERESSEN 

Gedicht  door  den  Kunftryken  Heer 

ARNOLD  HOUBRAKEN. 

O Schilderleerling  >  dien  de  hant 
Des  meefters  leit ,  om  uw  verftant 
Te  Jcherpen ,  en  de  knnft  te  Ie  eren , 

'Die  d' 'edele  Natuur  braveren 
En  wezens  ft  e  Hen  kan  in  V  licht , 

Tot  lu ft  en  voedfel  van  't  gezicht : 
6  Schilder  leerlinge  lees  de  bladen , 
Waar  in  gy  ziet  de  brave  daden 
Dev  Knnft enar en ,  hier  genae??it , 
En  al  de  wervelt  door  befaemt. 

Hier  ft  aan  voor  u  v  er  b  eelt  naar  't  leven. 
En  door  de  nyvre  pen  befthreveu 
De  Schilderhelden ,  welker  naam 

Heeft  ftof  gegeven  aan  de  Faam. 
Hier  ziet  men  Rubbens  en  van  Dykex 
Met  hunne  tafeveelen  fryken  > 
In  Vovftenhoven  hoog  ge-eer t  ? 
Daar  hun  geen  haat  ofwangnnfl  deert , 

Ho? 



Hoe  wrokkende,  hoe  zeer  verbolgen. 
Men  ziet,  hoe  later  ge  e  ft  en  volgen 
Op  dien  door  lucht  en  heldendraf. 
Hun  naam  verydelt  doot  en  graf9 
En  leeft  in  weerwil  van  de  tyen. 
Hier  maken  emft  en  boerteryen 
Een  mengeling  van  zuur  en  zoet , 
Tot  een  verpozing  voor  V  gemoedt> 
^at  zich  vermeit  in  V  een  en  V  ander. 

^Dus  hout  Houbraken  'tJpoorvanMAUDEki 
En  van  Sandrart,  en  van  de  B  y, 
En  fchaft  ons  keur  van  lekkerny. 
Ook  geeft  hy  lejfen  waart  te  hoor  en , 
Voor  dien  de  Kunfi  heeft  uitgekoren 
Tot  haren  lieven  voefterling , 
2)/V  voedfel  van  haar  hant  ontfing. 
Maar  hoe  zyn  veder  is  te  loven , 
Jslogh  gaat  haar  zynpenceel  te  boven. 

D.  van  Hoogstraten. 

D  E 



Bladzyde  f 

DE 

GROOTE  SCHOUBURGH 
Der 

NEDERLANTSCHE 

.KUNSTSCHILDERS 
En 

SCHILDERESSEN. 

S  al  van  oudts  af  in  gebruik  ge- 
weeft  ,   dat  men  de  BeeltenifTeri 

van  Mannen,  die  in  Wetenlchap* 
pen   en   Konften  boven  het  ge- 
meene  Volk  uitftaken ,  in  marmef 
of  metaal  heeft  opgerecht ,  om  dei? 

jlvergedachtenifTe  onuitwiffelyk  temaken  :  hun* 
namen ,  en  bedry ven  op  duurzaam  Perkament} 

l^ens  den  verflindenden  tyd  geboekt  :   en  hunne 
beeltzels  op  Tafereelen  gemaalt ,  opgehangen; 
dat  die  den  Nakomelingen  ,  tot  verwondering 
,  en  fpoor  tot  navolginge  verftrekken  zouden. 
De  waarheit  van  dit  gezeide  is  zoo  zonneklaar , 
:  niemant  daar  bewys  toe  vorderen  zal  :  noch 
k  der  Edele  Schilderkonft  ,  vergeleken  met  de 
dthouwery  en  Schryfkonft  ,  daaromtrent  den; 
irrang  betwiften  ;    wyl  zy  boven  dien  Beelte-» 
en  en   andere  dingen   der  zichtbare   natuur, 

(  :  C  zulk  een  levendigen  zwier,  natuuriyke  koleur, 
gevolglylc  met  onvergelykelyk  meerder  vol- 
>  Deel.  A  maakt* 



x  Schouburgh  der 
maaktheit ,  en  daar  al  het  andere  maar  als  dootverf 

by  te  gelyken  is,  weet  na  te  bootzen. 
Overzulks  is  het  niet  om  te  verwonderen,  dat 

de  Schilderkonft  in  zoo  groote   achting  is   ge- 
weeft  ,  in  die  tyden  en  plaatzen  daar  de  Weten- 
fchappen  en  Konften  het  hoofd  opftaken  ,  en  het 
vernuft  en  de  vly t  der  deftige  Mannen ,  door  eere, 
en  belooninge  (de  ware  Voedfters  van  de  zelve) 
wierden  gefpoort ,  en  opgewakkert.     En  van  hoe 
groot  eene  waardy  de  Schilderkonft  oulings  by  de 
Grieken  geichar  is  geweeft,  blykt  uit  deze  voor- 

beelden.   Attalus ,  anderen  zeggen,   Ptolomeus 
boodt  den Konftfchilder  Nicus  voor  een zynei 

Taferelen,  daarUlyflès  op  afgebeelt  ftont,6o  Ta- 
lenten ,  dat  is  zesendertig  duizent  goude  Kroonen 

doch  dees  weigerde  't  zelve  te  verkoopen  5  maa 
gaf  het  Athenen ,  zyne    geboorteftadt ,   ten  ge 
fchenk.    Dezelve  Attalus  gaf  voor  een  ftuk  Schil 
dery  van  Aristides  (volgens  getuigenis  van  Pli 
nius )  1 00  Talenten  Ook fchilderde  Asclepio 
dorüs.    twaalf  beelden  van  Goden ,  en   Mnaib 

gaf  hem   500  Minen  voor  yder  der  zelve.  * 
Zelf  in  later  tyd  getuigt  gemelde  Plinius ,    Dal } 

Julius  Cafar  van  Timomachus  den   Byzantinc 
heeft  laten  fchilderen  de  beelden  van  Ajax  en  Me, 

dea ,  om  in  den  'Tempel  van  Venus  de  Teelfter  ofl  n 
gehangen  te  worden ,  en  hem  daar  voor  betaalt  8 
Talenten.     Eyndelyk  ,   wat  hoogagting  men   01 
lings   voor  de  Schilderkonft  had  ,  zal  uit  Demt 
trius  blyken.    Deze  geftoort  op  die  van  Rhoduf 
om     dat     zy     een     verbond     hadden     aang< 
gaan  met  zyn  vyand  Ptolomeus  :    dat   zy    g 

doe 

•3600  Miencn  zilver  voorde  ia Gefchilderde Godebeeld 
anukennaar  de  uitreekening  van sommigen 6$qqo gulden 



Schilders  en  Schilder ejfett.  3 

dood  hadden  Alcinus  den  Epiroter  ,  een  wakker 
Krygshelt  :  dat  zy  een  fchip  hadden  aangehou* 
den  met  ccn.ryke  lading,  hem  van zyn  Huisvrouw 
Phila  toegezonden  ,  en  het  zelve  aan  Ptolomeus 
verzonden  >  kwam  met  zyn  krygsmacht  voor  die 
veiling,  met  voornemen  om  dezelve  door  vuur  en 

Zwaard  te  verwocilen.  Wat  gebeurt 'er  ?  de  bele- 
gerden zenden  gezanten ,  om  hem  te  fmeeken ,  dat 

hy  niet  hen ,  die  misdaan  en  fulks  verdient  hadden, 
wilde  verfchoonen ,  maar  alleen  een  Konftituk  van 
Jalchüs  :  om  welk  op  temaken,  Protogenes 
van  Caunus  bezig  was.  Demetrius  beluft,  gaat 
dit  Konftituk  bezien ,  en  wort  zoodanig  door  het 

verwonderlyk  Tafereel  bewogen,  dat  hy  zyn  voor- 
nemen flaakt.  Zie  Phitarchusin  't  leven  van  De~ 

metrius  Hierom  zietmen  ook  dat  de  berucht fté 

Schry  vers  onder  de  Grieken ,  en  Latynen  de  Schil- 
derkonft  hoog  verheven,  en  daar  van  metlgroo- 
ten  roem  gefchreven  hebben. 

Maar  wat  hunne  Konitwerken  ,    als  ook   de 
Boeken  die  men  zeit   dat  Antigonus,  Pro- 
togenes,Theophanes,Euphranorj 
Xenocrates  en  Apelles,  overdeSchil- 
derkonft  (deze  droeg  zyn  boek  op  aan  zynen  leer- 

ling Perfeus)  gefchreven  hebben  aanbelangt,  daar 

i  mede  is  't  als  met  vele  hunner  Filofofen  gelegen , 
daar  men  alleen  van  weet,  dat  zy  boeken  van  hun  - 
inegeleertheit  en  wetenlchappen  gefchreven  heb- 
.ben,  maar  dat  zy  zamen  door  den  alles  verflinden- 
den  tyd  vernielt  zyn  :  zynde  niet  als  de  roem  hunner 
.Konilwerken,  en  Geleerde fchriften  de  vergeten- 
fiieic  ontvlugt. 
t     Gelukkiger  zyn  de  Italianen  dan  de  Grieken  , 
om  dat  hunne  boeken  ,  die  zy  over  de  Schilder- 

konft ,  en  't  leven  der  Schilderen  gefchreven  hebben  i 
"  A  s  "'ibe> 



4  Schouburg  der 

't  bederf  des  tyts  ontwordelt ,  noch  irl  wezen  zynj 

als  daarzynde  fchriften  van  den  Ridder  GeorgioP~a~ 
fari ,  deze  heeft  gefchreven  tot  het  jaar  i  f  6j ,  en  zig 
daar  in  van  de  aanteekeningen  van  Laurens  Giberti, 
Dominko  Girlandai ,  en  van  den  grooten  Urbyn 
bedient.  Als  mede  van  Giov.Baglione^  welke  fchryft 
tot  den  Jare  1641 ,  zynde  een  vervolg  op  Vafari. 
Carlo  Rudolf  heeft  mede  een  Boek  gefchreven  van 
de  Kondfchilders,  maar  deze  handeld  alleen  van 
de  Venetianen.  Leonard  da  Vinci^  van  de  Schil- 

derkonft  in  't  Italiaans,  met  een  lange  Voorrede 
van  RafaelduFrefhoy  Giov.  Paolo  Lomazzo  van  de 

'Proportie  of  Lichaamsmeting.  Maar  dit  kan  tot  ons 
oogmerk  niet  dienen,  noch  ook  Francifcusjunius^ 

hoewel  ik  't  zyner  roem  zeggen  moet ,  dat  een 
wonderbare  zucht  ,  en  geneigtheit  tot  de  Kond 

zyn  boezem  bezeten  heeft ,  terwyl  hy  zig  die  on- 
navolgelyke  moeite  om  alles  dat  tot  lof,  en  be- 
vorderinge  van  de  Kond  noodig  is  te  weten, 

uit  d'akëïige  outheit  op  te  delven  niet  heeft  ont- 
zien ,  maar  loffelyk  uitgevoert ,  en  de  Kond 

cen  Kroon  op  't  hooft  gcltelt ,  welker  luider  de 
nyd  ,  tyd  en  onwetenheit  niet  zullen  verduideren  j 
en  dus  zyn  oogwit  bereikt. 
Na  hem  heeft  Kar  el  van  Mander  de 

pen  opgevat ,  en  de  leerleden  der  Kond  niet  alleen  in 

Vaarzen  befchreven ,  maar  is  ook  d'eerde  geweed , 
die  de  gedagtenilTe  der  Nederlandfche  Kondfchil- 

deren  (op  dat  die  niet  in 't  graf  der  vergetenheid  ge- 
fmoord  wierden )  ten  voorbeelde  der  nakomelingen 

geboekt  heeft. 
Een  geruimen  tyd  daar  na  heeft  Koknelis  de 

Bi  e,  van  Lier  ,  het  zwaart  op  gevat,  maar  wel 
meed  voor  de  glory  zyner  ;Landsliedengefchermt$ 
en  zig  weinig  aaj»  de  Hoilandfchc  Kondfchilders 

laten 



Schilders  en  Schilder  effen.  ^ 

laten  gelegen  leggen.  Ook  zyn  'er  na  dien  tyd 
Franfcne  Schryvers  geweeft  ,  als  Andre  Felebien , 
Florent.  Ie  Comte ,  en  Du  Pile  ,  die  het  levensbe- 
dryf  van  fommige  der  voornaam  ft  e  Ncderlandfche 
Konftfchilders  befchreven  ,  en  my  noch  al  in  din- 

gen die  duifter  waren  licht  gegeven  hebben. 
Maar  meerder  dienft  heb  ik  uit  dat  koftelyke  werk 

3Pe  (Ccutfcïje  3fccabeirrie  ban  Sioadttfm  uan  éanö?art/ 
auf  Jttochau  /  I|oc&- jpurfH.  $faï3- j&niöurgifcljen  ftaljt; 
konnen  trekken.  Dit  werk  befchryft  de  Konft 
en  Konftoeffenaars  van  hun  ceriten  aanvang  af, 
even  als  van  Mander ,  en  vertoont  daar  nevens  in 
1 80  Tafereelen  ,  de  beroemfte  Griekfc  ,  Roomfe, 

Franfe ,  Hoog-  en  Nederduitfe  Konftfchilders, 
door  de  voornaamftePlaatfnydersin  koper  gebragt. 

"W  aarlyk  een  werk  waar  aoor  de  Schry ver  een 
onverwelkelyken  roem  behaalt  heeft ,  en  ook  in  't 
by  zonder  moet  geprezen  worden  om^dathy  zonder 
veel  eenzydigheit  de  Nederlantfche  Konftfchilders 
zoo  wel  als  de  Hoogduitfche  ,  naar  mate  van  hnnne 
verdienden  pryft.  En  al  fchoon  hy mee, als  ande- 

ren van  Mander  ( in  opzicht  der  genen ,  die  door 
hem  befchreven  zyn )  volgt  en  nafchryft ,  gelyk  ook 

de  ganfche  fchikking  van  't  werk  op  de  ièlve  leeft: 
gefchoeid  isj  zoo  heeft  hy  'er  meer  op  zyn  lyft  5  door 
dien  hy  vervolgt  tot  het  Jaar  i6jy.  Egter  is  't  'er 
zoo  mee  gelegen,  dat  wy  met  Seneca  konnen  zeg- 

gen :  Degenen  die  voor  ons  geweeft  hebhen ,  hebben 

veel  gedaan  -,  doch  voor  om  is  noch  wat  overgeble- 
ven om  te  doen.  Laat  ons  dan  deze  dingen  ̂   die  wy 

ont fangen  hebben ,  trachten  ie  vermeerderen ,  en  dit 
erfgoed  groot  er  aan  onze  nakomelingen  overgeven. 

Dat  nu  de  volgende  Eeuwen  ,  ook  deze  in 
welke  wy  leven  ,  roemwaarde  Konflenaars  kon- 

den opleveren  :  dat  de  zucht  der  Konftkweken- 
A  5  de. 
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de  Muzen  aan  geen  lucht  of  waereldsoort  bepaalt 
is ,  en  dat  die  buiten  Griekenland ,  en  Romen  wonen 
van  de  felve  voor  geen  aterlingen  gehouden  worden : 
als  mede  dat  het  gewed  daar  men  de  Nederduit- 
fche  taal  fpreekt ,  hoe  klcen  in  opzicht  van  Italicn 
en  andere  Landen  en  Koningryken  ,  in  zyn  be- 
gryp  en  omtrek  ,  geenszins  onvruchtbaar  is  ge- 
•weeft ,  in  't  voortbrengen  en  aankweken  van 
brave  vernuften ,  noch  misdeelt  van  Roem- 
waardige  Konftenaars  :  maar  dat  de  Schiltgodes 
Zelf  binnen  den  Hollantfchen  Leeuwentuin, 

200  outy ts  als  in  later  tyd ,  en  noch  ,  doorluchti- 
ge Konftoeffenarars  heeft  doen  ontfpruiten ,  zulks 

lyt  geen  tegenfpraak. 
Het  eerft  gezeide  heeft  Karel  van  Man- 

DER  ,  wiens  yver  elk  pryzen  moet,  door  menigte 
van  voorbeelden  betoogt  :  en  het  laatfte  zullen  wy 
die  zyn  Boek  van  het  Levensbedryf  der  Schilderen , 
voornamentlyk  in  opzicht  der  Nederlantfche  Kon- 
Hermen  ,  ̂ voornemens  zyn  te  vervolgen  ,  doen 
blyken. 

'Egter  hebben  wy  het  zelve  zoo  eng  niet  kon- nen  bepalen,of  wy  moeden  fomwyl  een  buitenfprong 
doen  tot  nabuurige  landen ;  om  dat  vele  van  onze 
voorname,zoo  oude,als nicutydze Konftfchilders uit 
Duitslant ,  Zwitzerlant ,  Gulikerlant ,  Keulslant,  en 
200  voort ,  zig in Gelderlant,  Brabant,  en  andere 

omleggende  Provinciën ,  als  ook  in  Hollant  met  'er 
woon  begeven  ,  hunne  Konft  daar  geoeffent ,  en 
hunne  levensdagen  daar  als  inboorlingen  geileten 
hebben.  Als  Gaspar  Netscher,  geboren 
te  Praag,  in  Bohemen.  Joh.  LiNGELBAG,en 
Abr.  Minjon  te  Frankfoort.  Jan  Lis,  te 
Oldenburgh.  P e t e r  Paulus  Rubbens,  te 
Keulen.  Ger.  LAiREs3teLuik.  Gov. Flink, 

te 
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teKleef.  Nicolaas  de  Helt  Stokade,  te 
Nimwegen.  Lud.Bakhuizen,  en  Fred. 
de  Moucheron,  te  Emden.  Ernst  Stu-, 

ve,  te Hamburgh.  Diderik  Freres  't 
Enkhuizen.  Ger.  Terburgh,  tcDeven-. 
ter.  Lamb.  Jakobse  te  Le waarden  ,  en  een • 
groot  gedeelte  in  Brabant. 

In  tegendeel  weer  Nederlanders  die  door  reis- 
lufl  geprikkelt ,  hun  gantfehen  levenstyd ,  buiten 
hun  Vaderlant,  hebben  gefletcn  ,  en  hun  kon  ft 
ten  dienfle  van  vremde  Hoven  geoeffent.  Om 
deze  hebben  wy  dikwerf  over  woefte  zeen  ,  en, 
fteyle  Alpife  Gebergten ,  om  befcheiden  moeten 

uitzien  5  't  welk  egtcr  niet  belet  dat  dit  Boek  al- 
leen den  naam  van  Het  Levensbedryf  der 

Nederlantsche  Kunstschilders 

op  't  voorhooft  draagt. 
Karel  van  Mand  er,  om  ter  zake  teko- 

men,  (luk  (na  dat  hy  een  Lyft  van  de  toenmaals 
levenden  heeft  opgeltelt )  zyn  Boek  met  het  Jaar 

1 604.  en  dus  is 'er  van  dien  tyd,  tot  nu  ,  een  grootc 
hondert  Jaar  verloopen ,  zonder  dat  iemant  het  zelve 

in  dusdaniger  voegen  vervolgt  heeft  'm  de  Neder- 
duitfehc  taal.  Overzulks  was  het  wel  hoogtyd 
(daar  niemant  de  fchade  van  zoo  groot  verlies  ter 
harte  gaat)  dat  de  pen  wierd  opgevat ,  eer  dat  de 
verflindende  tyd  de  gedachteniflen  van  velen  ge- 

heel had  uitgewifcht. 
Gezegent  Negental,  aankweekfters  vaneerlyke 

Konften  en  Wetenfchappen  op  Parnas ,  die  door 
de  tintelende  vuurftralen  van  Apolloos  Hoofd- 
iïerfelen in  gloet gezet,  uwe  Gunftelingen,  als  zy 
daarom  fmecken  ,  door  dat  zelve  vuur  den  boe- 

zem ontfteekt ,'  hunne  geeften  opwakkert ,  en 

een  duidelyk  begryp  der  zaken  doet  hebben ,  be- 
A  4  gun^igc 
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gunfligt  myn  voornemen ,  en  helpt  my  de  dingen 
door  de  vergetenheit  met  duiflerheid  omzwach- 

telt, ontwindelen;  op  dat  ik  een  verklaart  gezicht 
kryge  van  het  duiftere  :  de  Konft  naar  hare  waar- 

de ,  en  elk  der  Konftoeffenaren  ten  Tooneel  brenge, 
eyndelyk  na  mynen  afgeflooJfclen  yver  zeggen 
mag  met  Horatius : 

%K  heb  een  gedachtenis  den  Volken 
Voltooit^  die  V  Ji 'aal  ver  duur  en  kan. 

Maar  my  dunkt ,  dat  ik  van  ter  zyden  hoor  zeg- 
gen :  Waar  fleekt  gy  u  in  ?  Wat  beweegt  u-- 

ongevergt  zulken  laft  op  uw  fchouders  te  torfchen, 
te  waken ,  terwyl  anderen  hun  ruft  nemen  ?  en  in 
uwe  uitfpanningen  altyd  overkropt  met  overden- 

ken, onderzoeken  en  nafporen  van  dingen  ,  die 
lang  verleden  zyn,  eyndelyk  ,  u  te  bekommeren  met 
iets ,  waar  van  gy  u  kond  ontflaan  -,  inzonder- 
lieit  in  zulk  een  eeuw  als  waar  in  wy  leven,  Daar y der 

voor  zig  zelven ,  byna  niemant  voor  een  's  anders  nut, 
tf  voordeel  is  ?  en  men  in  dezen  bedorven  tydt 

van  velen  niet  alleen  weynig  danks  heeft  te  wach- 
ten voor  die  moeiten  :  maar  in  tegendeel  Be- 

dilzuchtigen  (daar  de  fpreuk  .'  De  befte  ftuurluyftaan 
aan  Iant,  op  toegepaft  kan  worden)  op  den  fchryf- 
ftyl ,  op  fchikking  en  woordenvoeging  (fchoon  zy 
van  hunne  bekwaamheit  nooit  proef  gegeven  heb-* 
ben)  zullen  vitten  en  hairklooven. 

Wat  nu  gedaan?  zal  ik  dit  pryflelyke  voorne- 
men ,  dat  tot  roem  der  Konftenaren  ,  en  tot  op- 

bouw der  Ecdle  konft  (trekt  ,  om  het  bedillcn 
van  Momus  nachtbroedzel ,  dat  het  heldere  licht 

van  wetenfchap  in  zyn  Uylegezicht  niet  verdra^ 
gen  kan ,  (laken  :    en  het  den  genen  die  daar 

naa*- 
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naar  verlangen  en  reikhalzen  onthouden  ?  Neen ! 
De  Rede  leert  my ,  dat ,  behulpzaam  te  wcz.cn  tot 
eens  anders  nut  (waar  in  het  ook  wezen  mach)  z.o  wel 
als  tot  zyn  eygen,  de  keten  is9  die  de  menfchelyke 
zamenlevinge  fchakelt. 

Hoe  lief  zou  het  wezen  als  alle  menfchen  naar 

hun  vermogen  toeleyden  tot  elks  byzonder  en  al- 
gemeen nut  :  de  Konftenaars  onderling  als  een 

lichaam ,  en  elk  der  zelve  als  byzortdere  deelen , 
gereed  waren  om  elkander  dicnfltedoen,  behulp  - 
zaamheit  te  bewyzen,  en  dusdeKonftop  te  bou- 

wen !  Die  alleen  voor  zig  zelfs  is  (zeit  de  fpreuk)  toont 
dat  hy  een  vrek  is.  Maar  het  is  te  beklagen,  dat 
de  waerelt  thans  hoe  langer  hoe  meer  bedorven 
wort ,  en  door  die  kwade  geaavtheit  oorzaak  is , 

dat  velen  die  tot  nut  voor 't  algemeen,  en  denweet- 
luftigen  in  't  byzonder  iets  zouden  konnen  voor  den 
dach  brengen ,  hun  pen  te  ruch  houden  j  om  dat 

zoo  ras  'er  iets  aan  't  licht  komt ,  't  zelve  ftraks 
door  fpot-  en  laiierfchriften  wort  gehekelt  :  een 
misdryf ,  dat  den  grondt  leid  om  alle  fraaije  weten- 
fchappen  te  dempen,  en  voor  akyt  te  fmoren. 

Dus  begreep  het  ook  de  doorluchtige  Yflroom- 
dichter,  daar  hyzeit: 

Heeft  Scaliger  niet  Flakkus  lier, 
Zoo  goddelyk  van  klank  en  zzvier, 

Befchuldigt  van  vervalfchte  fnaren? 

En  word  niet  Nafoos  eed' Ie  geejl 
Gebrandmerkt ,  of  hy  onervaren , 

Te  los ,  en  welig  was  gezveeft  ? 
Wie  ̂ cekt  zich  dan  in  7  licht  te  geven , 
Word  dit  die  Helden  aangewreven  ? 

'T  was  een  vremd  begryp  van  myn  meefter 
A  f  Samuel 
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Samuel  van  Hoogftraten,  dat  hy  zyn  Treur f]?el  van 
Dieryk  en  Dorothe,  of  de  verloffing  van  Dor- 

drecht aan  d'Afgonfl  opdroeg  met  deze  woorden: 
Maar  indien  ik^om  de  gemeene  fleur  te  volgen ,  ge- 
h ouden  fchyn  eenig  patroon  te  kiezen,  ivel  aan,  ik 

dan  dez.e  'verzen  aan  de  venvoede  en  felle  tan- 
den van  de  -verhongerde  Nydt.     Waarlyk  een  ftout 

betlaan,  de  Nydr  te  tergen,  en  uit  te  dagen.  Wy 
willen    liever    zyne    onverbeterlyke   konftlcrTen, 
dan  diergelyke  ftoutheit  ten  voorbeeld  van  naar- 
volging  nemen;  want  de  Nyd  flaat  tyts  genoeg, 
en  ongetergt ,  de  klauwen  in  yders  Schriften ,  als 
ook  de  Bedilzuchtigen,  zonder  dat  hun  oordeel 
wort  gevergt.     Maar  wyl  ik  door  dit  myn  fchry- 
ven  niemant  in  den  wech  loop,  of  fchade   aan- 
brenge,  maar  de  gedachtenifTen  der  Konftenarcn, 
tot  lui  lier  van  de  Konft,  en  eer  hunner  nakome- 

lingen, alleen  tracht  levendig  te  houden,  wil  ik 
cen  gewenfter  lot  hopen.     En  beurt  het  echter 
dat  de  lafter  my  hier  over  aanklampt ,  ik  zal  hem  met 
een  taay  gedult  af  keeren ,  terwyl  ik  aan  den  anderen 
kant  my  trooft  met  de  hoop,  dat  debeicheydenen 
deze  myne  nutte  verhandelingen  zullen   pryzen, 
en  myn  yver  dank  wyten,  als  die 

Myn  tydgenooten  ten  geval, 
Den  vrekken  tyd  den  tyd  ontftal. 

Doch  dit  alles  overgeflagen,  wil  ik  my  tot  het 

begin  fchikken,  en  den  befcheiden  Lezer  voor- 
ftellen  :  of  niet  wel  voeglyk  wezen  zal ,  yders 
Konftenaars  Levensbedryf ,  daar  het  van  Mander 
heeft  gelaten,  op  te  nemen?  Zy  zullen  met  my 

ja  oordeelcn  j  want  daar  zyn  veele  Kontftfchil- 
ders ,  als  Hendrik  Goltzius,  Ma- 

theus 
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THEUsen  PaülusBril,  Octavio  van 
Veen,  Hans  RotteNh  aimer,  Abra- 

ham Bloemaart  enz.  die ,  wanneer  hy  zyn 

Boek  eindigde ,  in  't  jaar  1604  noch  in  leven  wa- 
ren ,  zoo  dat  hy  hunne  geheele  levensbedryf,  tot 

het  einde  van  hun  leven  ,  niet  heeft  konnen  be- 
fchryven.  Gelyk  ook  veele  welker  naamenhy  alleen 
noemt , als :  AdamvanOout,  Hendrik 
van  Balen  ,  Sebastiaan  Franks, 
Fransois  Stellart  ,  Adam  van 
Frankfoort,  Pieter  Kornelisz. 
vanRyk,  Roelant  Savery,  Pau- 
lus  Moreelsz.,  FransHals,  Hans 
Snelling,  TobiasVerhaagt,  Pie- 

ter Lastman,  AartJans z.D ruive- 
stein,  en  meer  andere.  De  laatfte  achten  wy 

maar  als  met  kryt  gefchetft,  d'eerfte  maar  ten  hal- 
ven afgedaan,  of  (om  naar  de  wyze  der  Schilders 

te  (preken)  gedoodverft.  Waarom  wy  ons  bevly- 

tigen  zullen  om  elks  levens  vervolg  ,  zoo  na  't  ons 
doenlyk  is,  daar  aan  te  voegen  ,  en  alwaar  aan 

hunne  Levensbefchry vinge  iets  komt  t'ontbreken , 
dat  te  vullen  .Inzonderheid  zullen  wy  ook  die,  welke 

geheel  verzuimt,  en  door  van  Mander  over  't  hooft 
gezien  zyn,  tot  meerder  volkomenheid  met  hunne 
Af  beeldzels  ( gevolgt  naar  de  befte  Schilderyen,Te- 
keningen  en  Printen  die  te  bekomen  waren)  daar 
toe  voegen 3  Als  met  name ,  DesideriusE- 
r  as  mus  ,  Bernard  van  Orley,  Korn. 
Antonisse,  David  Jorisz.,  Joan 
Dack,  Jan  deHoEY,  Dirk  en  Wout  er 
Crabeth  ,  van  welke  men  tweezints  kan 

zeggen :  dat  zy  doorluchtige  werken  gemaakt  heb- 
ben j  Mr.  Isak  Nicolai,  Jan  van  K  uik 

Wouters  enz. 
Daar 
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Daar  en  boven  hebben  wy   deze  Konflwebbc 

doorgaans  met  leerzame  Zinfpreuken,   en  nutte 
leeringen  voor  de  Schilderjeugt ,  als  ook  met  ver- 
fcheiden  Redenvoeringen  over  voorname  grontre- 
gelen  en  wezentlyke  zaken  van  de  konft  ,  door- 
weeven:  vele  duiftere  Hiftorien,  benamingen,  en 

fpreekwyzen  opgeheldert  :    der  Heydenen  Oud- 
tydze  gewoonten  ,   en  gebruik  ,  omtrent  hunne 
Feeften ,  wyze  der  Veeflachtingen ,  Offerdienften, 
en  toeruftinge  der  Offerdieren  aangeweezen.     Als 
ook  mede  de  gedaanten  der  Altaaren  met  hunne 
verlierfelen ,  en  OfFergcreedfchappen ,  uit  de  oude 
marmere  overgebleven  gedenkteekenen ,  en  Room- 
fche  Aluntftukken  opgedragen  ,   in  printverbeel- 
dingen ,   tot  zonderlingen  dien  ft  der  Leerbegerige 
Schilderjeugt  vertoont,  nevens  onze  Aanmerkin- 

gen ,  en  Redenvoeringen   over  de  zelve.     Ook 
de  wyze  van  Strafoeffening,  Lykbegravingen  ,  en 
Zinteekeningen  op  Standaarden  en  Leegervaande- 
delen  der  Hebreeufe  ,   Griekfche  en  Romeinfche 

Volken,  welke  oulings in  gebruik  waren.  Wyvcr- 
toonen  ook  in  print  verfcheide  Beelteniflèn   van 

d'aloude  Waereltvorften  ,  als  Antiochus  Epif*nesr 
Filippus  van  Macedonien,  Alexander  den  Grooten ,  £cc. 
ookHlofofen,  inzonderheid  welker  bedry ven  het 
penceel  endetcekenpen  floffe  geven  tot  verbeeldin- 

gen j    om  de  ware  beelteniflen ,  in  ftee  van  ver- 
dichte in  het  tafereelwerk  te  konnen   gebruiken, 

die  wy  alle  gevolgt  hebben  naar  hunne  Medalien ,  en 
marmere  Kopftukken ,   welke  voor  egte  beftem- 
pelingen  in  de  Konftkabinetten  opgefloten  en  be- 

waart worden.     Al  het  welke  wy  tuflehen  de  be- 
dryven  zullen  invoegen  >  om  den  Lezer  door  die- 
veranderinge  ( even  aks  de  aanichouwers  der  Too- 
neelen,by  tuflehenpoozen ,  door  het  fnarenipcl  ver- 

maakt worden)  te  vcrluftigen.  Van 
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Van  de  Kon  ft  der  overledenen  zullen  wy  vry- 

boritig  ons  oordeel  geven ,  en  't  een  tegen  't  ande- 
re in  vergelyking  brengen :  doch  van  de  penceel- 

konft  der  levenden  alleen  zeggen ,  waar  in  hunne 
Konftwerken  beftaan ,  en  aanwyzen  waar ,  en  in 
wier  Konftkabinetten  eenige  van  hunne  voornaam- 
fte  Konflftukken  te  zien  geweeft  of  noch  te  zien  zynj 
dienende  met  een  tot  wegwyzer  voor  alle  vrem- 
delingen  ,  die  geneigtheid  hebben  om  de  konft 
der  voornaamfte  Nederlantfche  Konftfchilders  te 
zien. 

Ook  zullen  wy,  op  't  einde  van  ons  werk  de 
Toonecl wetten  ,  anders  't  Gebruik  en  Misbruik 
des  Tooneels  van  den  braven  Dichter  AndriesPels, 
op  de  Schilderkonft  toepafTen ,  en  uit  der  zelver 
grontwetten  voorbeelden  tot  Eefpiegelinge  aflei- 

den. Waar  uit  blyken  zal  dat  de  Dicht-  en  Schil- 
derkonft. eene  en  zelve  Grondregelen  tot  haar  Ba- 

fis,  ofvoctftuk  hebben  ;  en  dat  de  meefters  der 
Toneelen ,  gelyk  de  Hiftoryfchilders ,  die  noodig 
hebben  te  weten  5  dienende  niet  alleen  tot  de  Schil- 
derjeugt  die  zich  tot  de  oefTcning  der  Hiflorien 
wil  begeeven  :  maar  ook  met  een  tot  de  Konfl- 
minnaarsj  op  dat  zymet  een  konftkundig  oordeel ,. 
eene  onfeilbaare  keure  zouden  konnen  doen. 

Zoo  't  ymant  verwaantheid  mochte  denken  te 
wezen  dat  wy  van  zoo  veele  wigtigc  zaken ,  en  't 
edelftevan  deKonft  beilaanteoordeelen  :  dien  ant- 

woord ik  in  dit  opzicht  als  de  genoemde  Pels  inzy- 
ne  vertaling  vanHoratius,  in  opzicht  van  de  Dicht- 
konft ,  met  een  weinig  verandering  : 

%Kzal^als  dejlypfteen  doen^die'tyzer  ivelkanfcherpen^ 
Alblyftzy  zelve  bot  5  ' 'k  zal  onderwyzen ,  hoe 
Men  wel  moet fchiW  ren ,  alhoewel  ik  V  zelf  niet  doe  ; 

'K 
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*K  zal  tooneu ,  waar  de  fchat  der  Maalkonfi  is  ver* ft  eken , 
Wat  have  Schilders  maakt  en  voort  weet  aan  te 

kweeken  , 

Wat  wel  en  kwalyk  voegt ,  hoe  hoog  de  kundigheid 
Van  Schilders  legt)  hoe  ver  de  dwaaling  hen  verleidt. 

Ten  minften  zal  ik  de  brugh  leggen ,  daar  an- 
deren konnen  over  flappen  tot  meerder  volmaakt  - 

heit. 

Wy  hebben  ook  aangewezen  de  veranderin- 
gen die  de  KonftoefFenaars ,  zedert  dat  de  Keizer 

Maximiliaan  de  zelve  geadelt  heeftj,  zyn  onderhe- 
vig gewecil :  Hoe  dezelve  naderhand  door  de  Ste- 

debedienders  onder  Ambagtsgilden  betrokken ,  en 
hoe  daar  weer  uit  ontwortelt  zyn  ,  met  de  ver- 
zoekfehiften,  en  uitten  van  fcheydinge  enz. 

Hier  benevens  heb  ik  my  van  een  klaaren  en 

verftaanbaren  Schi  yfltyl  bedient  ,  het  flepende  on- 
rym  fomwylen  met  een  vaarsje  doormengelt ,  dat 
de  tong  by  beurten  op  maat  doet  huppelen ,  een 

verandering  die  de  verdrietelykheit  in  't  lezen  be- 
neemt y  dewyl  ik  niet  alleen  den  genen  die  in  de  let- 

ren  geoeffent,  de  boeken  met  een  gcfronfl:  voor- 
hoofd doorbladeren,  maar  elk  tragt  te  behagen  en 

dienil  te  doen.  Een  fchakel  van  agtercenvolgen- 
de  zaken  van  gelyken  aart  te  lezen  maakt  den  Lezer 
verdrietig  :  en  voordachtelyk  duifter  te  willen 
wezen ,  is  wel  een  vond  om  den  lezer  vol  ver- 

wondering te  brengen  over  het  verftant  van  den 

fchryver:  maar  't  is  te  gelyk  ookwaarheit  dat  een 
inhoudende  of  raadzelagtige  ftyl ,  onbekende,  en 

t'zaamgewronge  woorden  den  zin  verworgen » waar 
door  de  lezer  ,  die  zig  daar  niet  aangewent  heeft, 
niet  verftaat  wat  hy  leeit.  een  laft ,  die  mynen  Konft 

ge*
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genooten,  voor  wien  dit  werk  ten  meerendeelen  is 
opgeftelt,  niet  is  te  vergen. 
Wy  hadden  met  den  aanvang  van  dit  werk 

geen  gedachten,  of  toeleg,  om  Konftenaref- 
fên  ten  tooneel  te  voeren  ,  of  Glasfchxlders  in 
myn  Boek  nevens  andere  in  te  voegen  ;  maar 
verfcheide  redenen  hebben  ons  daar  toe  doen  be- 
fluiten. 

i .  Om  dat  wy  zagen  dat  van  Mander  ons  daar 
in  was  voorgegaan,  die  een  ganfche  Lyfl  van  ver- 

nuftige Vrouwen  opgemaakt  heeft  ,  en  do  Glas- 
fchilders ,  als  ook  de  Schilders  met  Ey  ,  Lym  en 
Waterverf,  mede  Schilders  noemt ,  en  zulke  die 
hun  werk  daar  van  maken  mede  onder  de  Konft- 
fchilders  telt :  gelykook  Samuelvan  Hoogfirateny 

aangezien  het  zelve  meede  door  behulp,  of  't  ge- 
bruik van  't  penceel  gefchied. 

2.  Dat  veele  van  de  oude  ,  en  jongertydfche 
Olyverffchilders  ook  het  Glasfchilderen  heb- 

ben gehanteert,  als  oulings  Luc.v.Leyden^  Lange 
Pier^  Mar  ten  Heemskerk,  Hendrik  Goltzius^  Jan 
van  Bronkborft,  Piet  er  Holjiein  ,  Abraham  Die- 

penbeek enz.  en  jongfl:  geleeden  Jakob  van  der  Ulfty 
Borgermeelter  van  Gorkum. 

3.  Om  dat  de.Glasfchilders,  zoo  wel  als  de  Oly- 
verrlchilders  voor  opbouwers  en  voortplanters  van 
de  Kond  in  dien  vroegen  tyd  moeten  geacht  wor- 

den, als  uit  welke  wéér  andere  zyn  ontfproten , 
en  uit  hunne  Konftleflèn  en  Voorbeelden  voortge- 
tcelt  >  als  onder  veele  de  Vader  van  den  beruchten 
Antony  van  Dyk,  die  mede  in  zyn  tyd  een 

Glasfchilder  was  in  's  Hartogenbofch.  Gelyk 
ook  die  twee  gebroeders  Dirk  en  Wouter 
Crabet,  daar  Gouda  nu  noch  trots  op  is ,  wel- 

ke een,  zoon  en  verfcheide  brave  Meetes  hebbea 

voort- 



1 6  Schouhurgh  der* 
voortgeteelt  en  naargelaten  enz.  Als  ook  om  da£ 
de  Glasfchilders  thans  maar  weinig  in  getal  en  die 
kond  met  hare  bewerkers  genoegzaam  ten  grave 
gedaalt  zynde,  over  zulks  ons  weinig  werk  ,  en 

by  gevolge  dit]  boek  niet  veel  meer  dikte  kon- 
den gee  ven,  of  toebrengen.  Deze  zelve  Rede  deed 

my  ook  befluit  nemen  van  zulken  die  uit  een 
enkele  drift  en  zucht  tot  deKonft,  (zonder  toeleg 
om  voordeel  daar  van  te  genieten)  het  penceel  heb- 

ben geoeffent  (fchoon  in  die  volkomentheit  niet  als 
andere  die  het  met  een  tot  hun  koftwinning dient) 
om  hun  yver  te  gedenken. 

Daar  en  boven  hebben  wy  ons  een  fchikking  in 
dit  werk  voorgeftek ,  waar  door  elk  Konftfchil- 
der  volgens  zyncn  ftipten  geboortentyd  te  voor* 
fchyn  zal  komen  en  veelemet  hunne  Beelteniiïèn , 

die  een  groot  honderd  zullen  uitmaken,behalven  ver- 
fcheide  andere  platen ,  elkander  in  rang  zullen  vol- 

gen, en  men  daar  by  ook  op  het  Jaartal  zal  konnen 

zien,wie'er  in  tegendeel  f  zoo  veel  ons  doenlyk  is  ge- 
weert.)  geftorven  zyn.  Daar  van  Mtrnder  niet  heeft 
opgelet  :  Want  hy  plaatft  Michtel  Mierevelt 
geboren  1568.  voor  Hendrik  Goltzius  die 
geboren  is  iffS.  gelyk  ook  Kornelis  van 
Haarlem  geboren  1 5 62.  voor Octavio  van 
Veen  Geboren  1 5  f  8.  Noch  ook  heeft  Korn. 
dbBie  daar  zoo  naauw  acht  op  gegeeven ,  maar 
zomwylen  den  eenen  voor  den  anderen  geltelt. 

Uit  dien  hoofde  of  in  gevolge  van  onze  voorgeitel- 

de  levding  komt  na 't  openen  van  onzen 
GRÓOTEN  SCHOUBURG  der  KUNST- 

SCHILDERS ,  d'eerfte  te  voorichyn  ,  met  zync Beeltenis, 

DE* 
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DESIDERIUS  ERASMUS. 

Wy  hadden  niet  gedacht  dat  dit  groote  licht 
dcrgeleerthelt  onzen  S choubürg  zou  befche- 
nen  hebben  5  (want  wy  alter  rtalver  wegen  van  ons 
pennewerk  gekomen  waren  ,  eer  wy  hadden  ont- 

dekt, dat  hy  ook  't  penceel  uit  konftliefdigheid 
gehanteerd  had)  en  noch  minder  dat  wy  met  dit 

zelve  het'Tooneel  openen  zouden.  Mum  Dirk  va» 
Bleiswyk  gaf  ons  in  zyne  Befchryving  van  Delf9 
degelegenheitdaar  toe  aan  de  hand ,  op  de  32,1  en 
360.  bladzyden. 

Hy  is  geboren  binnen  de  Stadt  Rotterdam  in 

't  Jaar  1466,  op  den  2.8  van  ■  Wynmaand.  An- 
deren willen  dat  hy  tot  Gouda  geboren  is ,  en  tot 

Rotterdam  aan  de  Maas  opgevoed.  Wy  laten  het 
die  Stedelingen  betwiften.  Zyn  Vader  was  Ge- 
rardj  en  zyn  Moeder  Afargriet  e  genaamt ,  afkom- 
ilig  van  een  eerlyk  geflacht  te  Zevenbergen.  De- 

ze ,  ontydig  door  de  peft  uit  deze  waerelt 
wechgerukt  zynde  ,  quam  onze  Gerard  Ge* 
rardzen  (welke  benaminge  hy  naderhand  in  D  e  s  1- 
derius  E  ras  mus  vcrwiflèlde)  onder  het 
beftier  van  drie  opzigters  of  voogden  :  die  hem , 
(na  dat  hy  al  vorens  tot  Deventer  de  beginfelen 

der  taalgeleertheid  aangevangen  had)  in  s'Harto- 
genboich  in  't  Frater  huis  beitelden  ,met  voornemen 

om  hem  tot  "de  Kap  op  te  brengen.  Maar  alzoo  de 
peft  aldaar  hand  over  hand  toenam ,  wendde  hy  zig 
weder  tot  zyne  voogden ,  die  nergens  meer  op  toe- 

leiden dan  om  hem  het  Kloofterleven  fmakelyk  te 
maken  >  gelyk  hy  dan  hunne  geneigtheid  ten  ge- 

valle, zig  begaf  in  het  vermaarde  Kloofter  ,  dicht 
by  Delf  gelegen,  Sion  genaamt.  Dit  was  ontrent 
denjare  1486. 

De  proefjaren  uit ,  en  hem  gevraagt  zynde  wat 
I.  Deel.  B  hy 
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hy  nu  van  zin  was ,  gaf  hy  den  Overften  van  't 
Kloofter  tot  antwoort  :  Dat  hy  noch  de  waereldy 
noch  het  klooftcrleven  ,  noch  ook  zig  zelven  recht 
kende ,  en  gevolgelyk  tot  geen  Verband  koft  bejluiten^ 

maar  'voornemens  was  ,  gelegenheit  te  zoeken  van 
zig  vorder  in  de  geleer t heit  te  ceffenen.  Doch  dit 

ging  zo  vlot  niet  ,  ten  zy  de  Biiflchop  van  Uit- 
recht hem  een  voorfpraak  waar  geweeft. ,  die  hem 

ook  een  byzondere  gunft  bewees ,  met  hem  voor 

te  dragen  by  denBiltchopvan  Kamerik,  die  voor- 
genomen had  een  reis  door  Duitfchland  en  Vrank- 

ryk  ,  naar  Italien  te  doen,  en  ienr.mt  zocht,  die 

bedreven  was  in  veele  talen  :  't  geen  onzen  D  e- 
siderius  beter  geleek,  dan  binnen  den  ringmuur 
van  een  Kloofter  bcflotcn  te  zitten. 

Die  reis  volbracht ,  en  hy  weder  in  Holland  geko- 
men zynde,  lelden zyne twee  Voogden,  (een  wras 

onderwyl  gettorven )  hem  op  nieuw ,  als  voren 

aan  't  oor  ,  zelf  met  bedreigingc  ,  dat  hy  zig 
tot  het  kloolterleven  fchikken  zoude.  Daar  echter  't 
niet  toe  zoude  gekomen  hebben,  ten  ware  een  zy- 
ner  goede  kenniflen ,  daar  hy  in  zyne  jeugt  te  Deven- 

ter mee  tcrfchool  gelegen,  en  opeen  kamer  gefla- 
penhad,  hem  door ichoone  woorden  had  weten 

te  bekoren. Gelyk  hy  gevolgelyk  zig  dan  in  het  kloo- 
Itcr  Emaus ,  of  ten  Steene  genoemt,  by  Gouda, 
op  den  YfTel  gelegen ,  begaf.  Of  het  nu  is  ge- 

weefl: de  geneigtheid  tot  zyn  ouden  Vriend,  de 
overvloed  van  deftige  Boeken ,  daar  men  doen  ter 
tyd  zoo  gereed  niet  als  thans  aan  konde  geraken , 
of  dat  de  wetten  van  dat  Convent ,  hunne  klooftcr- 
lingen  zoo  eng  in  hunne  doeningen  niet  bepaalden , 
dat  hy  dit  voor  andere  verkoos,  weet  ik  niet> 
hoewel  ik  rede  vind  om  het  laatfte  te  gelooven  j 
aangezien  hy    ,    aldaar  in   zyne  uitfpanningen  , 

de 
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de  Schilderkonft  geleert  ,  en  geoeffent  heeft} 
ja  200  hoog  daar  in  door  byzonderen  vlyt* 
en  vernuft  is  opgeklommen  geweefl:  ,  dat  de 
Gedenkfchriften  melden,dat  de  Prioor  Kornelis  Mu- 
j$us9  eertyds  een  Tafeveel,  verbeeldende  de  kruis- 
fing  van  Chriftus,gehad  hecfr,dat  Er  asm  us  gefchil- 

derd  had;  't  geen  van  alle  Konftkenners  geprezen, 
en  van  gemelden  #  Muftus  voor  wat  byzonders  in 
zyn  Konitkabinet  bewaard  is  gewcell;. 

Een  groot  vernuft  vind  de  toegangen >  die  tot 
dewetenfchappen  leiden,  gebaant  Zoo  dat  Gratiaan 
te  regt  zeid:  Daar  zyn  lieden  die  ras  volmaakt  worden^ 

in  alles  wat  bet  ook  wezen  mag  •,  andere  ook  die  traag 
of  zelden  daar  toe  geraken ;  de  rede  is ,  om  dat  de  een 
zyne  vleugelen ,  de  ander  zyn  beencn  gebruikt. 

Meerder  aanwyzinge  van  zyne  Konftwerkett 
ben  ik  niet  magtig  geworden  j  en  geen  wonder, 

de  tyd  heeft  van  't  Kloofler ,  waar  in  hy  de  kond 
geoefFent  heeft  ,  den  eenen  (leen  op  den  anderen 

niet  gelaten  5  alleen  is  de  naam ,  ten  bewys  dat  het'er 
geweeft:  is ,  door  de  lorFelyke  Schryf-  en  Drukkonft, 
in  weerwil  van  den  verilindenden  tyd  >  uit  het  puin  $ 
ter  onflerflykheid ,  geborgen. 

Hy  is  te  Bazel  geftorven  op  den  1 1  van  Hooi- 
maand  1 5?  46 .  oud  70  Jaren ,  en  heeft  een  onver- 
welkelyke  roem  van  wegen  zyn  geleertheki  nage- 
laten. 

Zyne  gevolmachtigden  over  de  uitdeelinge  van 
zyne  naarlatenfchap  ,  hebben  hem  te  Bazelj  in  dë 
Groote  Kerk,  een  aanzienlyke  Grafitede  laten  op- 

B  x  rechten* 

*  Dit  was  Kornelis  Mufius  ,  Prooft  van  St.  Aachten  Kloo- 
fler, binnen  Delf,  die  naderhand  door  een  meer  als  Barba- 

rifche  wreedheid  mishandeld  ,  en  eindelyk  door  bevel  van 
lumey  ,  Grave  vander  Mark; ,  dcerlyk  verworgt  werd,  Zié 
Ie  Beichry  vingvanDelf  p.  4441 
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rechten.  Gelyk  ook  de  Rotterdammenaren  tot 
luifter  hunner  Stad ,  hem  eerft  een  fteenen ,  nader- 

hand een  metalen  beeld  hebben  opgerecht  j  daar  de 
Prins  der  Nedcrduitfche  Dichters,  dus  van  (preekt: 

Wat  wysheit  Latiumen  Grieken  hield  befloten^ 
Begreep ganfeh  Krifienryk  zoo  haafl  Erasmus 

kwam  i 

'En  gaf  met  zynen  naam  aan  Hollands  Rotterdam , 
Een  naam ,  vermids  hy  was  uit  baren  fchoot ge fproten. 
Zy ,  als  de  dood  het  licht  voor  hem  had  afgefchoten , 

Noch  't  rottende  gebeent\noch  fuivende  ajfche  nam: 
Maar  rechtte  een  fteencn  *  Beeld.     De  Nydfpoog 

vuur  en  vlam , 

En  zocht  geweldig  hem  van  't  Out  er  af  te  floot  en. 
Dan  laas  !  Geleer  theits  pronk  zig  keer  daan  nydnoch 

fpyt- 
Geen  graf  zyn  Faam  beflulpt.Hy  helder  d  met  den  tyt. 

Zyn  krans  groent  onverwelkt  ,  en  bloeid  in  afgunft 
vcylig: 

Die  onlangs  was  van  Steen^nuglinftert  van  Met  aal. 
En  zoo  de  Nydzigfteurt  aan  deze  pracht  ofpraaVA 

Zoo  giet  men  licht  van  Goud  den  Rotterdamfchcn 
H  E  Y  L  I  G. 

*  Indenjarein2* 

Op  den  voet  des  beelts  heeft  men  dit  van  J.Oudaan : 

Hier  rees  die  groot  e  Zon ,  en  ging  in  Ba  zei  onder : 

De  Ryksfladeer'  en  vief  dien  Heilig  in  zyn  Graf-y 
Dit  tweede  leven  geeft ,  die  'i  eer  ft  e  leven  gaf '; 

Maar  't  licht  der  talen ,  't  zout  der  zieden ,  't  heerlyk Wonder , 

Waar  met  de  Lief  de  ̂   enVrede^  en  Godgeleertheit, 
praalt  y 

Word 
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JVord  met  geen  Graf gceert ,  noch  met  geenbeeld  be- 
taalt : 

Dies  moet  hier  7  lucht  gewelf 'Erafmus  overdekken , 
Nadien  geen  mind 're  plaats  zyn  'Tempel  kanverfirek- ken. 

Hier  aan  volgt  de  Kon  ft  i  ge  Glasfchilder 
DAVID  JORISZ. 

Hy  was  geboren  te  Delf  :   maar   in   wat   jaar 
is  my   tot  nu  toe  onbekend  j     alleenlyk    word 
befloten,  dat  hy  een  Delvenaar  was,  uit  depredi- 
kinge  der  zesentwintig  A  portelen,  die  van  den  Ko- 

ning der  Wederdooperen  waren  uitgezonden,  wel- 
ke onder  andere  nieuwe  verzinzelcn  den  Volken 

verkondigden ,  dat  'er  zederd  Kriftus,  vier  Proprie- 
ten waren  opgedaan  :  twee  valfche,  te  weten  de 

Paus  van  Romen ,  en  Martyn  Lu t  her.  en  twee  waar- 
achtige, namelyk  Jan  vanLeyden9  en  Davidvan 

Delf.     Deze  was  (voor  den  tyd  dat  hy  door  Obbe 
Philips  tot  Biflchop  over  de  Doopsgezinden   tot 
Delf  gefield  wierd)  een  konftig  Glasfchilder  van 
zyn  beroepj  waar  van  noch  zommige  overblyfze- 

len  te  Delf,  in  't  jaar  1667.  te  zien  waren. 
Hy  was  een  Speelmans  zoon ,  onbedreven  in  taal- 

kunde, doch  volgens  getuigenis  van  alle  die  van  hem 
hebben  gefchreven,  eigen  wys5  en  niettemin  by- 
zonder  loos,  enz.  fchoon  van  aangezicht,  en  wel 
gemaakt  van  leden,  in  zeeden  gemaniert ,  en  wel  be- 

spraakt. Hy  had  een  langen  gekrulden  geelen  baard , 
waar  aan  hy  ook,  als  men  hem,  begraven  zynde,  na- 

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

In  den  jare  1  f58  den  2.  vanLoumaand  kwamhet  eer- 
de Placcaat  tegen  hem  uit  3  waar  uit  men  by  gifiinge 

benigzins  zyn  levenstyd  kan  afmeten  :  en  het  twee- 
ie  Placcaat  den  zden  van   Sprokkelmaand   daar 

B  3  aan 
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aan  volgende  ,  binnen  welken  tuflcbcntyd  zyn  moe- 
der (die  in  het  doodvonnis  genoemtword  Marytje9 

"Jan  de  Gorters  Dochter ,  Weduiv  van  Joris  de  Co~ 
wan  en  Moeder  rcan  David  Jorifz. )  om  dat  zv  her- 

doopt was ,  binnen  't  Kloofter  van  de  Cellebroers 
te  Delf  wierd  onthooft ,  en  ook  daar  begraven. 

Wanneer  hy  zich  dan  fcinger,  uit  vreeze  van 
aangegrepen  te  worden ,  en  in  banden  te  geraken , 

in  de  Nederlanden  niet  dorft  vertrouwen  ,ishy  in*t 
Jaar  i  ƒ44  met  zyn  Huisgezin  naar  Bazel  vertrok- 

ken ,  en  na  dat  hy  daar  elf  jaren  ge  woont  had,  op 
den  i6  van  Oegft  maand  iffó  geitorven,  en  in  de 
Parochie-  of  Hooftkerk ,  (zyn  naam  verandert  heb- 

bende in  Jan  van  Broek  om  niet  agterhaald  te  wor- 
den) begraven.  # 

Heden  worden  noch  van  zync  Teekeningen  by 

de  Liefhebbers  t'zyner  gedachtenifle  bewaard. 
De  Konftliefdige  Jakob  Moelaart  te  Dordrecht 

heeft  'er  vier  fluks  die  van  zyn  eigen  hand  getee- 
Itendzyn,  te  weten:  de  Vinding  van  Mozes.  De 

verbeelding  van  'tLant  van  belofte:  Daar  Petrus  de 
ileutels  ontfangt.En  de  verbeelding  van  den  Hoofd- 

man over  Honderd.  Deze  met  de  pen  omgetrok- 
ken en  met  het  penceel  gefchaduwt, zwemen  naarde 

handeling  van  Lucas  van  Leyden. 
Zyn  beekenis  kan  men  zien  in  de  Plaat  A. 

nevens  die  van  Erasmus,  waar  onder  aan  de  by 
voegzelen  der  Konilgcreetfchappen  zich  een  masker 

omwoelt  van  een  (lang  ( 't  geen  ten  Zinnebeeld  vat 
zyn  levenswyze  ftrekt )  doet  zien. 

Volgt  in  order  van  tyd 
KORNELIS  ANTONISZE  geboren 

tot  Amiterdam.    Van  zyn  penceel  werk  ziet  men 

*  Zie  hier  van   breeder  in  de  Befchryving  van  Del 
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op  de  Thefaurie  Ordinaris  de  afbeelding  van  Am- 
flerdam ,  in  dien  frant  als  het  zich  vertoonden  in  zy- 

ne  eerde  bemuuring,  die  in  't  jaar  1482  begonnen werd.  Dit ftuk is  door  dezen  Kornelis  A  n- 

tonisze  in  't  jaer  1536,  toen  ter  tyd  Schutter 
der  Voetboogs  Doelen,  en  in  't  jaar  if47,  Raad 
dier  Stad  geworden,  naar  't  leeven  gemaalt  ,  en 
de  Dichter  Jan  Vos  maakte  daar  op  deze  regelen : 

Hier  beurt  zich  Amjlerdam  3  vol  hoop ,  uit  brak- 
ke veen. 

Zoo  wort  een  Vijfchers  buurt  de  haven  aller  zeen. 
Op  zulk  een  grontvefi  weet  het  Land  zyn  Staat  te 

zetten. 

Men  bloeit  door  Koopmanfcha^  men  leef t  door  wyze. 
Wetten. 

Deze  heeft  ook  naderhand  het  zelve  oud  Ara- 
fterdam  met  deszelfs  Klooiters,  Kerken,  en  ande- 

re gedichten ,  in  1  z  plaaten  Houtfnee  gebracht , 

doen  drukken ,  en  aan  Keizer  'Karel  den  V.  toen 
Graaf  van  Holland,  opgedragen,  die  het  zelve 

met  Oclroi  beflempelde  voor  't  namaken.  Waar 
van  afdrukken  onder  de  Minnaars  van  Oudheden 
beruften. 

En  nevens  hem  verfchcind : 

JAN  de  HOEY  geboren  te  Leyden  in  't 
Jaar  if4f.  By  wien  dees  de  Kond  geleert, 
of  wat  hy  gefchildert  heeft ,  weet  ik  niet.  De 

roeit  des  tyds  heeft  de  gedachtenis  van  't  zelve 
uitgewift ,  en  ons  alleen  flaauwe  merkteekenen 

overgelaten  tot  bewys,  dat  'er  zulk  eenKon- 
fienaar  in  die  vroege  eeuwe  geweell  is  ;  wieus 
penceelwerken  met  de  goedkeuring  van  Hendrik 

B  4  den 
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den  IV  Koning  van  Vrankryk  vereert  zyn  geweeft. 
Die  hem  ook  tot  zyn  Kamerdienaar  ,  en  opzich- 

ter zyner  Schilderyen  of  Konftbewaarderfchap 
verheven  heeft.  En  Fl.  Ie  Comte  in  zyn  Kabinet 
der  Kotiflen  getuigt :  dat  hy  in  al  zyn  bedieningen 
tot  zyn  zcvenfligfle  jaar  toe  ,  wanneer  hy  ftierf 
16 1  f  ,  een  geruft  leven  (  dat  zeldzaam  is )  gehad 
heeft  ;  aangezien  de  Nyd  voornamentlyk  in  de 

Hoven  zich  ontdekt :  't  geen  ons  doet  befluiten 
dat  hy  zich  op  de  Staatkundige  levenswyze  gron- 

dig verftaan  heeft,  welke  Gratiaan  een  byzondere- 
hocdanigheyt  noemt  die  niet  in  boeken ,  noch  in  de 

Scholen  wort  geleert ,  maar  op  de  1'oneelen  van  het- 
'vernuft  ,  en  in  den  Schouburg  der  bsfeheidentheid. 
En  befluit :  Dat  de  kundigheid  van  met  alle  men- 
fchen  te  konncn  omgaan ,  zommigen  meer  dienfl  en  nut 
gedaan  heeft  dan  de  zeven  vrye  konften  fzamen. 

Onder  de  heldere  Kon  Marren  die  van  Rome  de 
Waerelt  omfcheenen  hebben,  was  Hafael  van 
Urb  yn  inzonderheid  in  dezen  tyd  berucht :  Des  ve- 

len al  vroeg  die  Lcidftar  in  haar  Stantplaats  hebben 
opgefpeurt }  om  door  behulp  van  dat  hemelfche 
Konfllicht  de  diepe  verborgentheden  der  Konft 
t'ontdekken. 

Onder  deze  (waar  wnvanMander  maar  met  wy- 
nig  woorden  gedenkt)  was  BERNARD  van 
ORLEY,  gebooren  in  Brabant,  maar  in  wat 
Stad  of  jaar  weet  ik  niet  5  aangezien  een  lange 
reeks  van  verloopen  jaren  de  gedachtenifle  daar 
van  begraven  heeft :  maar  het  is  klaar  af  te  meten, 
dat  hy  een  goeden  ouderdom  bereikt  heeft ,  wyl 
hy  is  geweelt  een  Leerling  van  dien  grooten Rafael 

van  Urbyn,  die  in  't  jaar  ifzo  tot  groot  verlies  van 
de  Konfl  ,  pas  37  jaren  oud  geftorven  ,  van  onzen 
O  r  l  e  y  in  den  jare  1  ffo  op  dat  ipoor  gevolgt  is. 
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Florent  Ie  Compte  zeit :  dat  hy  by  Rafa'êh leven 
zoo  ver  in  de  Konft  gevordert  was^  dat  hy  hem 
aan  zyn  groot  e  werken  heeft  helpen  fchilderen.  Na- 

derhand heeft  hy  zich  ook  tot  het  Schilderen 
van  Beeiten ,  Beeftejachten  en  Lantfchappen  begee- 
ven :  zonder  nochtans  het  Hiftorie-  en  Beelden- 
fchilderen  af  te  laten,  als  onder  blykenzal.  Groote 
Geeften  ( zeit  Gratiaaan )  hebben  attyd  getracht  een 
nieuwen  weg  in  te  Jlaan  •>  om  roem  te  bejagen  j  dog 
op  zoodanige  wyze  dat  de  voorzichtigheid  hun  altyd 
tot  Leidsman  ge  dient  heeft.  Of  zy  hebben  liever  ge- 

tracht d'eerfte  te  wezen  in  de  tweede  ,  als  de  tweede 
in  d'eerfte  Bende.  Of  dit  hatfte ,  reden  tot  ver- 

andering in  zyn  verkiezinge,  ontrent  de  voorwer- 
pen zyner  penceelkonft  gegeven  heeft ,  kan  ik  niet 

zeggen  :  maar  wel  dat  hy  roem  in  't  een  en  't  an- der behaalt  heeft. 

In  Brabant  wedergekeert ,  geraakte  hy  berucht 

voor  den  befte  in  't  Schilderen  van  Jachteryen  in 
dienft  van  KeizerKarel  den  V.  voor  wien  hy  heeft 
gefchildert  het  Bofch  van  Soigne,  met  al  de  aan- 

gename gezichten ,  om  en  by  dezelve.  Diergelyke 
ook  voor  de  Hertogin  van  Parma  om  de  Tapitze- 
ryen  na  te  boorièn  ,  voor  welke  hy  ( als  ook  voor 
de  afbeelding  van  den  Keizer,  en  voornaamfte  van 

't  Hof)  ïykelyk  beloont  werd. 
t' Antwerpen  heeft  hy  voor  de  Kanonniken ,  om 

een  hunner  Kloolterkapellen  te  lieren  ,  de  ver- 

beeldingevan't  laat  fte  Oordeel  gefchildert  ,  opeen 
vergulden  gront.f  En  voor  de  Gebroederfchap  te 
Mechelen  een  groot  fluk ,  waar  in  St.  Lucas  zit , 
de  beeltenis  van  de  waardige  Moedermaagt  Maria 
af  te  malen. 
MICHIEL  COIXI  heeft  naderhand  de 

deuren  die  dit  Konftftuk  voor  het  te  ilerke  dag- 
B  j  licht, 
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licht,  en  (tof  dekten ,  van  buiten  befchildert.  Ge- 

lyk  van  Mander  daar  ook  aan  gedenkt  in  't  leven, 
van  Michiel  Coixi  leerling  van  onzen  Orley, 
met  deze  woorden :  Daar  waren  ook  te  Mechelen 

van  hem  twee  deuren  aan  ̂ altaartafel  van  St.  Lu- 

cas ,  waar  van  het  binnenfte  'tafereel  door  Bernard 
van  Brujfel  (dus  noemt  hy  onzen  Orley)  befchil- 

dert was.  Doch  deze  deuren  zyn  door  de  Kloo- 
fterlingen  tot  een  hoogen  prys,  aan  den  Hartog 
Mathias  van  wegen  de  konitige  befchildering  ver- 

kocht ,  en  buitens  land  vervoert. 

Zes  Cartons  zyn  'er  na  de  dood  van  Bernard 
Orley  onvoltooit  gebleven ,  welke  door  J.  Jor- 

daans naderhand  zyn  opgemaakt.  En  dit  is  't  al 
wat  ik  'er  van  weet  te  fchryven. 

Deze  hebben  hun  rol  uitgefpeelt  ,  en  maken 
ruimbaan  voor  de  twee  gebroeders,  Konitfchildcrs 
daar  Gouda  niet  al  buiten  reeden  op  roemt,  na- 
mentlyk 
DIRK  en  WOUTER  CRABET. 

Men  is  verwondert ,  dat  Karel  van  Mander  'm 
zyn  Schildersbock  geen  een  woord  van  dezelve 
meld. 

Doch  des  te  meer  (zeit  de  Stads  gefchiedenis- 
fchry ver )  dient  hunne  heugenijje  vernieuwt.  Eeni- 
gen  hebben  gemeent  dat  zy  vanafkomftDuitfchers 
waren  5  anderen  dat  zy  uit  Vrankryk  waren  gefpro- 
ten ;  doch  hunne  nazaten  getuigen  dat  zy  uit  Hol- 

land af  komftig  zyn. 
Van  Mander  melt  op  pag.  148,  a,  van  eenen 

Adriaan  Pietcrfz.  Crabeth  ,  wiens  Vader  door  de 
wandeling  Krepel  Pieter  wierd  genoemt.  Deeze 
was  een  Leerling  van  Zwart  Jan ,  of  jan  Zwart , 
Schilder  van  Groeningen,  welke  hy  door  vlyt  te 
boven  geleert  hebbende  naar  Vrankryk  vertrok,  daar 
hy  ook  geftorvcn  is.  De 
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De  Heer  Almeloveen  is  van  gedachte  dat  Clau- 

dius,  anders  Krepcl  Pieter,  niet  alleen  Vader  van 
gemelden  Adriaan ,  maar  ook  van  Dirk,  en 
Wouter  geweeit  is,  en  gevolgelyk  Adri- 

aan, Dirk,  en  Wouter  broeders.  Hy 
ftyft  zyn  gevoelen  daar  mee,  dat  de  twee  laatite 
200  wel  Pieterszoonen  als  de  eerde  genoemt  wor- 

den j  behalven  dat  ook  de  tydrekeninge  van  alle 
drie  te  gelyk  uitkomt. 

Willem  homberg  ,  zoon  van  Daniël  Tomberg, 
Glasfchilder  van  Gouda ,  is  van  gedachten  dat  zy 

by  eenige  Kloofterlingen  hunne  eerfle  grondbegin- 
zelen  geleert  hebben. 

Van  Wouter  word  verhaald ,  dat  hy  Vrank- 
ryk  en  Italien  heeft  bezocht,  en  voor  gewoonte 
had ,  op  alle  plaatzen,  daar  hy  doorreisde ,  een  glas 
alleen  ten  (taal  van  zyn  Konll  agter  te  laten.  De- 

ze is  by  alle  Konitkenneren  geoordeelt  boven  zyn 
broeder  uit  te  ïleken ,  voornamentlyk  in  het  wel- 
teekenen ,  ook  itak  zyn  werk  uit  in  helderheid ,  en 
dat  van  Dirk  in  tegendeel  was  krachtiger  in  zyn 

koleuren  ,  zoo  dat  men  van  ouds  zeide  5  '/  geen 
Dirk  doet  door  zyn  diepzels  ,  werkt  IVouter  uit 
door  zyn  hoogzels.  Beide  waren  zy  brave  mee iters, 
200  wel  in  groot  als  klein  werk,  en  dat  met  zul- 

ke vaardigheid  dat  het  byna  niet  te  geloovenis;  't 
geen  egter  uit  de  Jaarmerken  blykt.  W  oüter  zyn 
eerfte  Glas  ,  waar  de  Koninginne  van  Saba  in  af- 

gebeelt  (laat  in  't  Jaar  ifói ,  afgemaakt  hebbende, 
leverde  's  jaar s  daar  aan  het  groote  glas,  dat  Her- 

togin Margariet  bekoftigt  had  ,  en  aan  de  Kerk 

ichonk.  In't  jaar  1564,  dat  van  Chriflusgeboor-i 
te,  en  1566  dat,  daar  de  TempelroofvanHelio- 
dorus  in  vertoont  word ,  alles  binnen  den  tyd  van 

zes  jaren :  en  noch  was  Dirk  vaardiger  in  't  wer- 

ken, 
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ken :  want  hy  maakte  zes  glazen  in  drie  jaaren  af, 

die  immers  zoo  groot  waren.  Want  in  't  jaar 
i  fff,  maakte  hy  't  glas  daar  Chriftus  gedoopt  word. 
's  Jaars  daar  aan  de  twee  volgende,  en  in  't  jaar 
I  f  f  7  maakte  hy  drie  glazen  af,  dat  van  den  Koning 
van  Spanje,  Johanncs  den  Boeteprediker  ,  enden 
Doop  van  den  Moorman ,  zynde  die  alle  zes  van 
de  grootfte  maat. 

In  den  jarc  if^7  maakte  Dirk  het  Glas  daar 
Chriftus  de  Wiflelaarsuit  den  Tempel  dryft.  En 

If7i  daar  Judith  Holofemes  her  hoofd  afflaat,  't 
welk  zyn  laatfte  werk  is  geweeft,  dat  hy  in  de 
Kerk  van  Gouda  gemaakt  heeft. 

Zy  waren,  fchoon  broeders,  zoo  konftnayve- 
rendc,  en  hielden  zich  ontrent  de  Konft  zoo  bedekt 
voor  elkander  ,  dat  wanneer  de  een  diesaan- 
gaandc  iets  vraagde  ,  den  ander  hem  tot  ant- 
woort  gaf  :  Ik  heb  het  door  vlyt  gedocht  ,  doe  ook. 
z.00.  Dit  ging  zoo  ver,  dat  wanneer  zy  by  geval 
eens  op  elkanders  winkel  kwaamen  (  dat  niet  veel 
gebeurde)  het  werk  dat  zy  onder  handen  hadden , 
voor  dientyd  overdekt  wierd,  ovcrzulks  wanneer 
zy  eikanderen  iets  te  zeggen  hadden ;  lieten  zy  het 
over  en  weer  fchriftelyk  weeten.  Ook  word  ge- 

tuigt dat  zy  voor  hun  Kerkwerk  geen  grooten 
loon  bedongen  hebben ,  waarom  zy  ook  daar  bene- 

vens het  Glazemaken  aan  de  hand  hielden ,  zoo 
lang  zy  leefden. 
Dirk  bleef  ongetrout  en  woonde  op  de  weft- 

zyde  van  de  Gouwe  ,  over  de  turf  brugge ,  daar 

nu  het  Amfterdamle  Veer  is ,  en  leefde  noch  in  't 
Jaar  i<5oc. 
Wouter  woonde  agtcr  de  Vismarkt ,  op  de 

Noortzyde,  en  troude  een  vrouw  uit  het  oud  ge- 
dacht van  Jproyen ,  en  liet  een  zoon  na ,  Pieter  ge- noemt, 



Schilders  en  Schilderenen.  ±^ 
ïioemt ,  die  naderhand  Borgermeeiter  wicrd.  Hy 
werd  in  zyn  ouderdom  beroert,  maar  het  jaar,  waar 
in  hy  geftorven  is,  weet  ik  niet.  De  Plaatibyder 
Reynier  van  Parzyn ,  met  Wouters  zoons  Dochter 
getrouwt,  liet  hunne  afbeeldzcls  in  print  uitgaan, 

die  wy  nagevolgt  vertoonen  in  de  Plaat  B.  :  daal- 
de vermaarde  Dichter,  Jooft  van  den  Vondel ,  dit 

volgende  gedicht  onder  fchreef: 

Offert  Wouter  met  Elias9 
Doove  verf  fchynt  hemels  vier. 

Eet  hy  V  Paaslam  met  MeJJias9 
Zyn  penceel  vol  aart  en  zwier , 

Draaft  te  moediger  en  [louter. 

Stel  het  beeld  op  't  Schilders  outer. 

Diedriks  uurglas  is  verhopen , 
Noch  volhard  hy  met  Sint  fan^ 

'T  volk  ie  keren  en  te  doopen^ 
Daar  het  grimmeld  om  dien  man^ 

Zoo  vol  yver  als  boetvaardig. 
Is  die  helt  geen  konjlkroon  waardig  ? 

Deze  twee  groote  meefters  in  die  konft  zyn  ge- 
ftorven ,  en  ook  de  konft  met  hun  ,  zegt  W. 

Tomberg.  Hoewel  de  Heer  Almelovcen  wil ,  dat 

in  de  Boekzaal  van  den  Heere  'foachim  Feller , 
een  of  twee  boeken  gevonden  wierden ,  daar  deze 
konft  in  te  leeren  was.  Hoe  het  daar  mee  is,  weet 
ik  niet,  maar  wel,  dat  men  van  de  uitwerkzelen 
van  dat  gefchrift  niet  meer  gehoort  heeft.  Gemelde 
Willem Tomberg)  geeft  wel  eenig  beduid  ontrent 
de  iloffe  ,  die  zy  daar  toe  gebruikt  hebben,  maar 
belyd  zyne  onkunde  in  de  wyze  Hoe  ,  zy  die ftoffe 
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itoffe  tot  zulken  gebruik  gebracht  hebben,  enbe* 
gromt  de  zulken,  die  zeggen,  dat  men  thans  zul- 

ke fchoone  verwc  niet  heeft ,  als  ouling  indegla- 
zen  gebruikt  is,  even  als  of  het  glas  toen  met  zul- 

ke fchoone  koleuren  befchildert  wierd ,  daar  in  te- 

gendeel de  koleuren  aan  't  glas  gegeven  worden 
door  zilver,  yzer,  koper,  bloedileen ,  Menie,enz. 
daar  over  te  ftryken  en  in  glasovens  te  gloejen. 
Waar  naderhand  de  diepzels  door  het  penceel,  op 

't  reeds  gekleurde  glas  bewerkt  wierden,  en  ander- 
maal gegloeit ,  enz.  Deze  Ur.  Tomberg  was  de 

zoon  van  Daniel ,  zoons  zoon  van  den  Predikant 
Herboldus  Tombergius  ;  die  eerfl  zeven  jaren 
die  konft  had  geoeffent  ,  by  Weflerhoud  van 
Uitrecht,  die  doenmaals  tot  Gouda  woonde,  en 
naderhand  dezelve  voort  leerde  by  meergemelden 
Vader  van  Jint.  van  Dyk ,  waar  door  hy  zo  ver 
in  die  konit  kwam,  dat  hy  voorden  beften  gehou- 

den wierd  j  gelyk  hy  ook  naderhand ,  over  het 
onderhouden  van  de  Kerkglazen  tot  Gouda  gefïelt 

is  geweeft ,  van  welke  hy  'er  ook  verfcheide , 
voor  een  groot  gedeelte  vernieut  heeft,  wanneer 
die  door  het  fchrikkelyk  onweer  in  den  jare  1674 
waren  ingeflagen.  Dog  hebben  de  koleuren  zoo 
in  kracht ,  ais  helderheid ,  by  de  vorige  niet  kon- 
nen  halen.  Ook  word  gezegt  ,  dat  naderhand 

nooit  de  (lof  gevonden  is  van'tfvvart,  waarme- 
de 't  kleed  van  d'Abdiile  van  Rynsborg,  in 't  glas 

van  Koning  Salomon  gefchüderd  is.  Hy  ftierf  in 

't  jaar  167Ü.  oud  7f  jaren. 
In  en  na  den  tyd  van  Dirk  en  Wouter 

Crabet,  waren  ook  in  bloei  IVillem  Tybout , 
en  Kornelis  Ysbrantfe  Kujfeus.  Van  deze  maakt, 
behalve  den  Goudze  Chronyk ,  ook  Samuel  Ampfing^ 
in  zync  befchry ving  van  Haarlem  gewach,  en  pi  y  ft 

hun 
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hun  konftwerk  aldus  in  vaarzen : 

Hoe  dapper  meeflerlykkon  Tybout  glazenfchryven^ 
En  wat  heeft  Küffeus  band  in  dez.ekonfl  gedaan? 

W.  Tybout  flierf  den  24  van  Wiedemand  in  't 
jaar  1699.  oud  73  jaren,  en  KornelisYsbrantfe  Küf- 

feus den  2,4  van  Blocimaand,  in  't  jaar  161 8. 
D.van  Bleiswyk  in  zyne Befchryvingvan  Delf, 

gedenkt  op  't  Jaar  iföj.vangemelden/"/7///^  ty- 
bout ,  en  zeid  :  Dat  by^  in  't  Noordkruiswerk  van 

de  Nieuwe ,  of  St.  Urjels  Kerk  te  Delf ',  een  uitne- 
mend kondig  glas  gefchilderd  heeft  :  waar  in  het 

afbeddzjel  van  Philips  den  Tweeden  ,  Koning  van 
S parij  en  ̂   nevens  dat  van  zyn  derde  vr ouw  Elizabeth 
de  Valois ,  oudfte  Dochter  van  Hendrik  den  Tweeden\ 
Koning  van  Vrankryk ,  beide  knielende  voor  een  tafel 
daar  twee  boeken  op  lagen ,  vertoond  wierden.  Zy 
waren  in  hun  pragtig  Koninklyk  gewaad  afgebeeld , 
ieder  met  een  befchermheilig  achter  zich  ,  en  de  ge" 
Jlachtwapenen  boven  htm  hoofd.  In  de  boven- 
helft  van  V  glasraam  flond  afgebeeld  de  Ooflerfche 
Koningen ,  eerbied  bewyz.  ende  aan  Jefus ,  die  op  den 
fchoot  van  Maria  z.at  ,  met  een  groot  gewoel  van 
Beelden  rondom  haar  heen  :  braaf  geteekent  en  ge-* 
fchildert.  Zulks  de  konfi kenners  daar  groot  e  agtin- 

ge  voor  hadden.  Gelyk  ook  voor  't  konflig  ge  fchil- 
dert glas  in  de  Kapel  van  de  Hooge  Heemraden  van 

Delfland ',  die  alle  levensgroot  ten  voeten  uit ,  in  't 
harnas  natuurlyk  geleeken ,  af  gemaald  waren  ,  door 
den  Konftigen  Laurens  van  Kool. 

Van  VVillem  TYBouT,zietmennunoch, 
ten  ftaal  van  zyn  Konft ,  op  de  glazen  van  het  groot 
vertrek  van  de  voorfte  Doelen ,  binnen  Leiden , 

alle  de  Hollandfche  Graven ,  ten  voeten  uit  gefchil- 

dert, 
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dert  ,  welke  hy  gevolgt  heeft  (fchryft  Michaet\ 
Vosmerus ,  in  zyn  Boek  ,  dat  hy  noemt  Principes 
Hollandite.)  naar  de  afteekeningen  die  hy  gemaakt 

hadde,  naardeoudemuurfchilderyenin  't  Kloofter 
van  de  Karmeliter  Monniken ,  of  de  Lieve  Vrou- 

we Broeders ,  gefticht  in  den  jare  1 249  binnen 
Haarlem ,  na  dat  de  belchilderde  paneelen ,  met  de 
zelve  Beelteniflèn  der  Graven  befchildert  waren. 

Doch  Komelis  van  Alkemade  {in  zjyn  Voorbericht 
op  de  Holland fche  Rymkronyk  van  Melis  Stoke) 
fpreekt  gemelden  Schryver  dies  aangaande  op  pag. 

8.  tegen,  en  wil  dat  deze  alleen  voor  egte  namaak  - 
zeis ,  gehouden  moeten  worden ,  welke  de  Kloo- 
ilerlingen  (wanneer  de  eerfte  en  egte  afbeeldzels 
met  waterverw  op  den  muur  gefchilderd ,  door  af- 
bryzclinge  des  muurs  en  onduurzaamheid  der  wa- 
terverwe  verdonkert  waren)  op  houte  paneelen  lie- 

ten fchildercn,  en  die  van  de  Magirtraten  van  Haar- 

lem ,  in  't  laatft  van  de  1 5  EeuW ,  uit  de  klaauwen  der 
Beeld  Hor  mers  gered,  en  geplaatft  zyn  op  de  voor- 

zaal van  hun  Stadhuis ,  daar  zy  noch  te  zien  zyn. 
Waarom  gemelde  Alkemade  ,  de  zelve  ook  heeft 

uitgekeurt,  om'erdenlaatftendrukvan  Melis  Sto- 
ke s  Rymkronyk  mee  op  te  lieren. 
Ik  laat  deze  tegenrede  in  hare  volle  waarde, 

maar  moet  omtrent  de  printverbeeldingen  zeggen: 
dat,  zoo  de  zelve  in  allen  deelen  naaukcurig  ge- 
volgt  zyn ,  naar  de  oude  afbeeldzels  op  de  Klooiter 
paneelen,  ik  my  niet  verbeelden  kandewareBeel- 
tenilTen  der  Hollandiche  Graven  te  zien  :  Aange- 
fcien  verfcheide  beelden  noch  gaan  noch  ftaan  kon- 
nen ,  noch  eenige  maatfehikkelykheid  van  deelen  tot 

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

even  zoo  min  achtgevingen  ,   in  't  navolgen'  der 

onder- 
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onderfcheiden  wezenstrekken  gebruikt  hebben. 

Deze  zoo  overheerlyke  oude  pronk  (lukken  (gelyk  Al' 
kemade  verder  voortgaat)  met  veel  arbeid  gefchildert 
en  zorge  bewaart ,  by  de  liefhebbers  der  oudheden  in 
zoo  groot  e  agting ,  dat  ze  die  Stadt  niet  doorreizen ,  ten 

zy  ze  deze  eer-waarde  oudheit  begroet ,  en  met  veel  ge- 
noegen befchout  hebben^  enz. mogen  wezen  wat  zy  wil- 

len, ik  wilde  liever  hebben  die  konfttafereelen  van 

Kornelis  Komeliszenóaax  't  Printen  Hof  te  Haarlem 
mee  pronkt  :  en  die  in  zoo  groote  waarde  gehouden 
werden,  dat  voortyts  voor  een  gefchilderde  Voet 
( zoo  die  uit  een  der  Tafereelen  gefneeden  mocht 
worden)  <5oo  guldens  geboden  wierden ;  waar  op  de 
Dichter  Jan  Vosfpreekt,  en  als  met  den  vinger  daar 
op  wyzende ,  zegt : 

Dit  is  de  Voet  daar  Luit  tot  honderd  pont  voor  biet: 
Maar  Utrecht  heeft  een  Voet ,   dien  gaf  het  graag 

voor  niet. 

Zyn  hondert  pond  ,  daar  niet ,  wat  heeft  bet  Sticht 
voor  reden  ? 

Haar  Voet  wil  uit  de  Kerkjot  in  het  Raadhuis  treden. 
De  meenigte  Glasfchilders  die  Gouda  voortge- 

bracht heeft,  fchynen  my  toe,  genoeg  ge  weeft  te 
hebben,  om  alle  de  Kerken  van  Holland ,  met  hun- 

ne konftwerken  te  vullen  :  want  behalven  die  door 

;anderen  zyn  voortgeteelt ,  zoo  zyn  uit  de  School 
van  de  Broeders  Crebetten  voortgefprooten 
Jakob  Caan ,  Jan  Dirkfz  Lonk ,  Govert  Hendrikfz, 
Jan  Damejz ,  Aart  Verhaag ,  Gysbert  vander  Kuil, 
Dirk  de  Vrye,  Adriaan  vander  Spelt. 
Aart  Verhaast,  en  Gysbert  vander 

Kuil,  waren  yverige  Konftgezellen  ,  en  getrou- 
we reisbroeders,  doorVrankryk  tot  Romen  toe.Fer- 

baa/ï)  op  bedreiging  dathy,  indien  hy  niet  weder  in 
C  zyn 
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Vaderland  keerde,  verfteken  zou  wezen  van  zyn 

erfgoederen ,  nam  naa  't  verloop  van  elf  Jaren  de 
te  rugreisaanj  dogvander  Kuil  bleef  volle  twintig' 
Jaren  uitlandig  ,  waar  naar  hy  wedergekeert  tot 

Gouda  ftierf,  in  't  Jaar  1673.  wanneer  Verbaaft 
al  in  't  Jaar  1666.  overleden  was  5  en  zig  fcheen 
verhaaft  te  hebben  ,  om  eer  zyn  reisgenoot  we- 

der kwam,  voor  uit  te  wezen,  op  de  reis  naarde 
eeuwigheit. 
DIRK  de  VRYE  verwiffelde  (nadat  hyver- 

fcheiden  maaien  op  zyn  konft  door  Vrankryk  gereift 

hadj't  penceel  voorde  Vroedfchappelyke  en  Borger- 
mecfterlvke  waardigheit  tot  Gouda ,  en  ftierf  1 68 1 . 
ADRIAAN  vander  SPELT  was  by  toe- 

val te  Leyden  gebooren  ,  maar  zyn  af  kom  ft  aan 

Gouda  verfchuldigt.  Hy  was  een  uitftekend  Blocm- 

fchildcr ,  en  had  zig  lang  aan  't  Hof  van  Branden- 
borg onthouden.Eindelyk  keerde  hy  weder  totGou- 

da ,  daar  hy  voor  zyn  derde  Vrouw  ,  een  Groe- 
nings  kwaadaardig  wyftroude,  die  hem  niet  alleen 
den  kirt,  maar  ook  zyn  levenslamp  ,  eerhy  noch 
den  middeltrap  zyns  ouderdoms  bereikt  haddc  ,  in 

't  Jaar  1673  uitblies. 
Jan  Franse  Vers  yl,    Jan  Dame 

de    Vet  ,    Jan  en   Pieter  Donkers,; 
zullen   op  hun  beurt   op  het   Tooneel   komen  5 
dogvandereft  weet  ik  niet  veel  te  zeggen. 
Maar  eer  dat  wy  daar  aan  beginnen  ,  diendbyde 

voorige  (waar  aan  van  Mander  niet  gedenkt)  noch 
gevoegt  te  worden  ,  JOAN  DAC.  Deze  was 
een  Keulenaar,  en  leerde  de  Konft  by  Bartboïomeus 
S pranger  ̂   in  den  jaare  1556.  die  hy  naderhanc 
voortzette  in  Italien  -,  daar  na  ook  in  Duitsland  jwaaf 

door  'c  gebeurde  dat  Rudolf  de  Tweede,  de  zoon 

van 
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van  Maximiliaan  daar  een  welgevallen  in  kreeg ,  hem 
in  zyn  dienft  nam,en  naar  Italien  zond,om  de  geagtfte 
jintique  voor  hem  af  te  teekenen.  Wedergekeert 
maakte  hy  veele  roemwaardige  werken  voor  den 

Keizer.  Hy  ilierfaan  't  Hof,  en  had  eer  en  goed 
vergaderd. 

De  geenen  welker  levensbedryf  Kar  el  van  Man- 
der  maar  ten  deele  heeft  befchreven  ,  hebben  wy 
als  maar  gedoodverfd  aangemerkt ,  en  zullen  nu, 
na  voorgaande  overleg,de  hand  daar  aan  leggen ,  om 

zyn  tafereel  daar  't  gebrekkig  is  -,  op  te  maken.  Onze 
pen  zal  tot  penceel  veriïrekken,om  't  geen  ingefcho- 
ten,  en  duilter  is,  door  een  vernis  op  te  helderen, 

op  dat  elk  in  het  byzonder ,  duidelyk  en  klaar  ge- 
zien magh  worden.  De  eerfle  die  na  orde  van 

Jaren  in  de  hand  komt ,  is 
JOHANNES  SNELLINKS.  Karel 

van  Manier  noemt  hem  Hans  Snellink ,  en  fpreekt , 

in  't  leven  van  Oclavio  van  Veen^  aldus  van  hem: 
Daar  is  te  Antwerpen  een  uitnement  Schilder ,  ge- 
boor  en  (zoo  ik  V  wel  heb)  te  Mechelen,  wonder  fraai 
in  V  verbeelden  van  Hiflorien ,  en  Bataljes.  Hy  is  van 

Princen  en  Heer  en  dikwils  gebruikt  geweefl ,  om  Ne- 
derlandfche  veUflagen  te  fchilderen^  en  wijl  heel  ei- 

gentijk het  krygsvolk ,  hier  en  daar  door  den  damp 

van  '/  buskruid  bewolkt ,  te  verbeelden.  Hy  mach 
nu  1604.  een  man  van  ff  jaren  wezen.  By  gevolg 
geboren  ï  f49.  Meer  weet  ik  ook  niet  van  hem, 
als  dat  de  groote  van  Dyk,  hem  van  wegezync 
Konft  heeft  waardig  geacht ,  onder  de  befte  Konft- 
fchilders  te  Hellen  ,  en  zyn  beeltenis  door  eigen 
hand  af  te  malen.  Gelyk  het  zelve  ook  onder  die, 
welke  in  print  uitgaan ,  getelt  wort.  Ik  heb  hem 
in  de  Plaat  A  boven;  aan  plaatsingeruimt.  My  is 
nooit  van  zyne  werken ,  maar  wel  de  roem  van  de 

C  2.  zelve 
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zelve  voorgekomen.  Het  had  de  Bie,  die  zooveel 

korter  op  van  Mander  gevolgt  is,  doenlyker  ge- 
weeft ,  van  hem  wat  te  melden,  dan  my  ,nu  'er  zoo 
veelc  jaren  verloopen   zyn.     Maar  wat  raad?  wy 

moeten  't  ons  getrooften  ,  dat  wy  van  fommige 
Konftfchilders ,  die  in  onzen  tydnoch  geleeft  heb- 

ben ,  maar  weinig  weten  te  zeggen  ;  ja  naaulyks 

agter  fommiger  geboortentyd  hebben  kunnen  ko- 
men ;  zoo  om  dat  'er  van  de  zelve  geen  nagedacht 

meer  overig  was ,  en  zy  clie  hen  in  hun  leven  ge- 
kend hadden,  dood  waren,  als  ook  om  dat  fom  mi- 

gen  ,  die  noch  al  veel  bericht  daar  omtrent  zouden 
hebben  konnen  geven ,  zig  daar  aan  niet  lieten  gele- 

gen zyn  ;  't  geen  my  dikwils  verdrietig  gemaakt 
heeft  ,    ziende  dat  myn  yver  zoo  traag  geholpen 
wierd.    Ja  ik  kan  den  Lezer  wel  verzekeren  met 
waarheit,  dat,  indien  ik  een  yder  ,    waar  van  ik 
onderrigtinge,  in  dingen  die  duifier  voor  my  wa- 

ren ,  verzocht  hebbe ,  in  dien  zelven  yver  en  ge- 
neigtheit  gevonden  had,  als  daar  ik  in  was,  veele 

zaken  meer  in  't  licht  zouden  gekomen  hebben , 
die  nu  wel  voor  altoos  in  't  duiiter  zullen  begraven 
blyven. 
Om  dezen  tyd  ,  of  wel  wat  vroeger  werd  tot 

Leyden  geboren  Mr.  ISAAK  NICOLAI.  Den 
netten  tyd  van  zyne  geboorte  heb  ik  niet  konnen 
nafpeuren.  Ook  verwonder  ik  my  dat  Karel  van 
Mander  niet  een  woort  van  hem  melt ,  te  meer 
dewyl  hy  een  Man  van  aanzien  ,  en  verfcheiden- 
malen  Borgermeefter  der  Stad  Leiden  geweeft  is ; 
daar  en  boven  lang  genoeg  voor  zyn  tyd  geleeft 
heeft  om  het  gerucht  van  zyn  naam  en  konft  te 
konnen  hoorenj  want  men  vint  zyn  naam  al  in 

den  Jare  1 5  96*  op  de  Rol  der  Borgermeefteren 
getelt.  *  Daar  en  boven  waren  toen  al  van  zyne 

Konft- 
*  Zie  de  Bcfchry  ving  van  Lcide  n  p  61 8 
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Konfhvcrken  te  zien  ,  inzonderheid  in  de  Vier- 
schaar ,  op  de  groote  Looyhal  ,  en  verfcheiden 

groote  huizen  te  Leiden,  dienaar  dien  tyd  pryflyk 
gehandelt  zyn.  Wat  zucht  deze  Heer  voor  de  Komt 
gehad  heelt,  blykt  hier  aan,  dathy  alle  drie  zyne 
Zoonen  daar  toe  heeft  aangekweekt.  Den  oud- 
ften  jAKOBlsAAKsis  langen  tyd  te  Napels  ge- 
weeft  ,  alwaar  hy  ook  een  vrou  troude  en  met  de 
zelve  in  den  Jare  161 7  in  zyne  Vaderftad  Leiden 
kwam,  en  de  Konft  tot  genoegen  der  liefhebberen 
aldaar, en  op  andere  plaatfcn  oeffende  ,  tot  dathern 
door  de  Dood  de  draad  des  levens  afgefneden  wierd 

binnen  Uitrecht  in 't  jaar  1 63  9,  daar  hy  ook  begra- 
ven is.  Klaas  I  s  a  a  k  s  z.  zyn  tweede  Zoon , 

onthielt  zig  in  den  Haag,  en  zyne  Konft  was  ge- 
wilt.  Willem  Isaakz.  was  in  zyn  leven 
Hopman  van  de  fchuttery  te  Delft,  en  een  geacht 

Pb.  rfhydér,  maar  hem  is  in  't  bloejenfte  van  zyne 
Lenrejeuchi  ep  t  jaar  16  i?,het  leven  door  de  Dood- 
zeis  afgemaalt. 

Tlians  verfchynt  ADAM  van  OORT. 
Hoe  dat  dikwerf  de  gedachtenifTen  van  wakkere 

len ,  en  hunne  roemwaardige  werken  outyds 
door  den  tyd  en  woede  van  Mars,  in  devergcten- 
heit  begraven  zyn,  blykt  hier  uit,  dat  ik,  na  on- 

derzoek gedaan  te  hebben ,  niets  van  hem  weet  te 

zeggen ,  als  dat  Kavel  van  Mander ,  in  't  leven  van 
Oclavio  van  Veen ,  zyn  naam  melt':  en  dat  Kornelis 
de  Bie  zyne  Konft  pry ft ,  zeggende.' 

Dees  Konft  die  heeft  van  Oort,  zoowelen  fraai ge- 
daan , 

Dat  vele  geeft  en  zelfs  daar  af 'verwonderd ft aan. 
Die  niet  en  is  hy  "'t  goud  van  Cr  e  fes  tegelyken. 
Die  rykefcbat  moet  voor  dees  hemelgaven  ivyken. 

C  3  c  On- 
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Onder  zyn  Afbeeldzel  door  Hendrik  Snyers  ge- 
fneden,  leeftmen  dat  hy  is  een  leerling  van  *  Lam- 
bert  ,  zynen  Vader  geween: :  dat  hy  is  geboren  te 

Antwerpen,  in  't  jaar  i£f7«  en  geftorven  1641. 
zyne  Beeltenis  na  het  zelve  gevolgt ,  zietmen  ne- 

vens A.  Elshaimer  in  de  Plaat  C. 

OCTAVIO  van  VEEN,  geboren  uit  een 
aanzicnlyk  en  vermaard  geflacht,  tot  Leyden,  in 

't  jaar  1  f 5*8.  Verloor  zyn  ouders  vroeg  Zyn 
Voogden  of  Opzichters  lieten  hem  de  Taalkunde, 
en tefrens  de Tekenkonlr. leren, by  Isaak  Nicolai, 
die  in  den  jare  1  f,06  Borgermeelter  tot  Leiden  was. 
JVlet  zyn  vyftiende  jaar  beitelden  zy  hem  te  Luik, 
om  zig  in  de  taalgeleertheit  voort  teoeffenen.Hy  gaf 
al  vroeg  blyken  van  zyn  groot  vernuft,  zoo  in  de 
tale,  als  in  de  teekenkunde ,  daar  hy  wel  inzon- 
derheit  toe  geneigt  was-,  des  zocht;  hy  onder  voor- 

wending van  de  taalocffening  voort  te  zetten,  ge- 

legentheit  om  daar  in  te  konnen  voort  gaan,  't 
geen  hem  gelukte.  Hy  had  byzondere  kennis  aan 
den  Kardinaal  Groosbek(zt\tdu  Pile)  die  hem  brie- 

ven van  voorfchryvens  gaf  aan  den  Kardinaal  Ma* 
ducio  te  Rome,  daar  hy  wel ontfangen werd., Hy 
ocffende  zig  voorts  in  de  talen ,  in  de  Natuurkun- 

de, Dichtkunde  j  Wiskundige  Wetenfchappen, 
en  Schilderkonit. ,  onder  opzicht  van  Fred:  Zuche* 
ro ,  zoo  dat  hy  in  Italien  wierd  aangezien  voor  een 
Ivlan  op  alle  wetenfchappen  afgerecht  en  gevolge- 
lyk  voor  een  van  de  grootfte  veritanden  van  dien 

tyd. 
Na  dat  hy  nu  eenige  roemwaardige  werken  ge- 

maakt had,  vertrok  hy  naar  Duitfchlant  en  wierd ten 

*  Deze  Lambert  van  Oort,  van  Amisfoort ,  groot  Schil- 
der enBouwmeefter,  kwam  te  Antwerpen  in  St.  "Lucas Gilt, ia  't  Jaar  1547. 
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!tcn  ecrften  in  des  Keizers  dienft  ontfangen.  Nader- 

hand ook  by  de  Keurvorften  van  Beyeren  en  Keulen. 
Doch  alle  de  voordeden  die  zy  hem  aan  de  Hoven 
aanboden ,  waren  niet  machtig  om  hem  lang  te  hou- 

den, maar  hy  vertrok,  en  ging  vervolgens  zyn 
dienft.  den  Prins  van  Parma  (die  toen  het  be- 
flier  over  de  Nederlanden  had)  aanbieden  ,  en 
fchilderden  des  Prinflcn  Pourtret  levens  grootte  ten 
voeten  uit  in  't  harnas. 

Na  de  dood  van  dezen  Prins  vertrok  hy  naar 
Antwerpen  daar  hy  veele  Konftwerken  maakte, 
die  daar  noch  in  de  Kerken  zyn  te  zien. 

Als  Aartshertog  AlbertvanOoitenrykhetbeftier 
in  de  plaats  van  Parma  had ,  ontbood  hy  hem  tot 
Bruflèl  te  komen,  en  maakte  hem  opziener  van  de 

Geldtmunt  -,  doch  niettegen Maande  hem  dit  ampt 
veel  belemmeringe  gaf,  Jiet  hy  niet  na  te  Schilde- 

ren. Hyfchilderdegemelden  Aardshertog  nevens  de 
Infante  Clara  Eugenia  Ifabella,  Dochter  van  Philips 
den  II  Koning  van  Spanje,  geboren  in  den  jare  1  f66. 
engetroud  met  den  Aards  hart  ogAlbertus  ifp9.  die 
een  Zoon  was  van  Keizer  Ferdinand  den  II.  Welke 

Hukken  tot  een  vereeringe  gezonden  werden  aan 
Jakob  Koning  van  Engelant 

Om  nu  te  toonen  dat  zyn  gzeü  tot  alles  be- 
kwaam was  ,  maakte  hy  een  lange  reeks  vanEm- 

blemataa  ,  of  zinnebeelden  ,  een  werk  alleen  voor 
vernuftelingen. 

Das  zag  men  van  hem  zinnebeelden  van  Horatius.'t 
Leven  van  St.  Thomas  van  Aquina,  en  zinnebeelden 

van  de  ydele  liefde^diehy  opdroeg  aan  gemelde  Infan- 
te ,  die  hem  daar  voor  zoo  veel  gunlt  bewees  dat  zy 

hem  verplichtte  ook  iet  diergelykstemakenvandc 
Goddelyke  Liefde. 

Lodewyk  de  XIII  Koning  van  Vrankryk  deed 
C  4  hem 
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hem  verfcheiden  malen  zyn  Hof  aanbieden ,  maar 

te  vergeefs  -y  want  hy  had  voorgenomen  in  de  Ne- 
derlanden zyn  leven  in  de  Konft  te  flyten.  Ge- 

lyk  hy  ook  te  Bruflel  geftorven  en  begraven  is 

in  't  Jaar  16*29  ,  den  6  van  Bloeimaand. 
Octavio,  komt  my  voor  uit  alb  omftan- 

digheden  d'eerfte  of  voornaamfie  geweell  te  zyn, 
die  uit  het  Oorlogspuin  't  hooft  boven  geiteken , 
en  den  opbouw  van  de  Kon  tl  in  Nederland  (  daar 
door  de  fchult  desOorlogs,  Kond  en  Konlknaars 
ontbraken)  voortgezet  en  aangekweekt  heeft, 
waarom  men  dan  met  recht  van  hem  heeft  mogen 

«eggen: 

Dum  quondam  ingentis  &   

Dat  op  dezen  zin  uitkomt,  waar  in  hy  (prekende 
word  ingevoert ,  ] 

Veel  ft  off  en  dat  hun  pen  de  Helden  tot  de  wolkeu 
Heeft  opgebeurt  omHflaanvan  onverwonnen  Fe. 

En  hunnen  roem  door  heel  de  Waerelt  getron 
Maar  my  hifi  onze  Konfi  dus  lang  door   Mars 

verplet , 

En  in  een  oorlogsnacht  gedompelt  en  begraven , 
JVeh  op  te  beuren ,  en  heur  lui  lier  te  doen  draven 

Door  al  het  werreltront.  Door  myne  nyvre  hand 
Is  iveêr  de  Kunft  gebragt  in  haren  hoogen  fiant , 

JVaar  op  ik  moedig  ben  ten  trots  der  lafieraren. 

om   welke   rede  wy  zyne  Beeltenis  op  de  Tytel 

geplaatft  hebben. 
Dat  de  alverwoeftende  Oorlog  het  Graf  der  Kon- 

ften  en  het  bederf  der  Kon  itenaren  is,  geeft  de  Y- flroom 
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ftroomdichter  niet  onfïerlyk  in  den  voorzang  van 

zyn  Zege  der  Schilderkonft  dus  te  kennen  : 

O  Konften  buigt  voortaan  uw  hooft , 

Als  gy  de  Krygstrompet  hoort  Heken : 
Dat  fcbel  geluit  vermoeit  uw  fprek.cn. 

De  blakende  Oorlogsvlam  verdooft 
Den  luifter^  die  u  pleeg  te  fier  en. 
Mars  eigent  zelf  dan  uw  laurieren. 

Wat  baat  het ,  of  gy  geejlig  weidt , 
En  trots  braveert  met  uwe  waarde  , 
Wanneer  een  krygsflorm  werpt  ter  aarde 

Uw  ingebeelde  onfterflykheit  ? 

Voor  al  ziet  elk  hoe  d'eêlfte  verven 
Der  Schilderkonft  om  't  hoop  befterven. 

Dat  dezelve  noch  al  zoo  arg  gedrukt  worden 
door  inlantfche  Kerkberoerten  ,  en  borgertwif- 
ten  ,  waar  door  elk  genoeg  om  die  rampen  , 
min  om  de  Konft  te  denken  heeft ,  is  door  de 
bevindinge  ontdekt  j  inzonderheit  in  zul  ken  tyd 
toen  de  Konft  meer  tot  pronk  der  Kerken, 
als  tot  huiscierfel  gebruikt  wierd.  Nu  leefde  hy 
in  dusdanig  een  tyt  waarin  de  Kloofterlingen  be- 
deefl  Honden  te  kyken ,  als  beducht  voor  een  alge- 

meen verval  van  den  Roomfchen  ftoel  door  de  pre- 
dikinge  vanjohan  Kalvyn,  Martyn  Luther  en  an- 

deren meer ,  waar  door  de  gemoederen  van  't  ge- 
meen tegens  elkander  in  bitterheit  en  twift  aan- 

groeyden. 
In  zulk  een  fland  zomtyds  arger,  zomtyds  beter 

voor  de  Konft,  bleef  het  nog  al  eenige  agtereen- 
volgende  jaren.  Want  Willem  Goeree  teekent  in 
zyn  waereltlyke  veranderingen  aan ,  op  het  jaar  i  ƒ66 
uit  van  Mander  ,  dat  de  Brugfe  Schilder,  Mar- 

C  5  kus 
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kus  Geer  aards,  die  veel  zig  beholp  met  teekenin- 
gen  voor  de  Glasfchilders  te  maken ,  geheel  buiten 
eenig  werk  was ,  wegens  de  nieuwe  predikatien, 
die  de  Kond  geheel  in  ftilftant  bracht.  En  hy  voegt 

'er  by  :  Want  de  Papery  raakte  in  Nederland  zoo 
z.eer  aan  */  jlapbakken  ,  dat  zelfs  de  Schilders  en 
Beelthowwers  begonnen  vanjlegte  neringe  te  klagen, 
waarom  ook  gemelde  Geeraards  bet  etzen  van  eenige 
Ezopifche  Fabelen  in\i%  kopere  platen  ter  hand  nam: 

welke  Fabelprinten  naderhand  in  'I  Boek  gebracht 
zyn  ,  dat  by  ons  noch  met  de  naam  van  Vorflelyke 
Warande  der  Dieren  bekent  ,  en  door  den  Dichter 
Jooft  van  den  Vondel,  met  leerzame  uitleggingen  in 
Vaarzen  opgehelderd  is .  Dus  ver  breed  genoeg  ?aan  - 
gezien  de  tyd  ons  gebied ,  dat  wyzynen  jaargenoot 

ten  tooneel  voeren  ,  welke  zoo  't  my  toelchyntc 
al  vroeg  de  donkere  wolken  van  twift  ,  die  de 
Konft  drukten  is  ontvlugt ,  om  ze  elders  adem  te 
doen  fcheppen. 

In  wat  deel  van  de  Konft  JAN  de  WAAL 
zig  heeft  geoeffent,  weet  ik  niet.  Maar  wel  dat 
liy  de  Konft,  by  den  ouden  Francois  Franken  van 
Her  ent  als,  gemelt  by  van  Mander  bhóz.  161.  ge- 
leert  heeft ,  en  zig  met  ecnen;  Jan  de  May  er  , 
die  een  goed  Schilder  was ,  naar  Parys  begeven , 
alwaar  hy  zyn  Konft  met  yver  heeft  voortgezet, 
en  de  fortuin  hem  is  gunftig  geweeft.  Hy  was  een 

Antwerpenaar  van  geboorte  ,  en  ftierf  in  't  jaar 
1633  oud  7 f  jaren. 

Nevens  hem  verfchynt  zyn  tytgenoot 
ADRIAAN  NIEULANT,  gebooren  tot  Ant- 

werpen. Deze  heeft  de  grondbeginfelen  van  de 
Konft  geleert  by  Pieter  Franfz ,  die  te  Helzevor 
in  de  Sond,  in  het  jaar  1  f60 geboren  is,  dog  een 
Haarlemmer  van  afkomft  was,  en  tot  Amfterdam 

woon- 
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woonden.  Hy  begaf  zig  daar  na  tot  het  onderwys 
van  Francois  Badens,  die  wel  een  Antwerper  van 

geboorte  was ,  maar  't  zedert  zy n  vyf  jaren  met  zy- 
ne  ouders,  die  om  den  Spaanfen  moordluft  t'ont- 
wyken,  indenjare  15*70.  tot  Amllerdam  was  ko- 

men woonen.  Hy  was  een  goet  Schilder  van  kleenc 
Beekjes  en  Landfchappen  ,  en  flierf  op  den  ƒ  van 

Bloeimaand  iö"oi. 

De  Bloemen  ,  welke  met  hare  menigerhande 

fchoone  geftalten,  aangenaame  koleuren  ,  en  ver- 
kwikkende geuren  ,  de  hooven  fleren ,  en  het  oog 

der  aanfchouwers  verluftigen ,  ontfpruiten  in  't  pril- 
fle  vr.n  den  Zomertyd  ;  maar  onze  ABRAHAM 
BLOEMAART  ,  een  der  fchoonfte  en  welrie- 

kende bloemen  in  den  bloemhof  der  Konffc, 

ontlook  in  den  guuren  wintertyd  ,  ontrent  Kersdag 

in  't  jaar  1^64.  binnen  Gorkom.  Hy  was  een  kon- 
ftig  Bouw- en  Veftingbmwmeefter  en  zyn  Vader  een 

Beeltfnyder,  zeit  K.  de  Bie  by  vergiflïng.  ~Dogvan 
Mander  zeit :  zyn  Vader  Kornelis  Bloemaart  ge- 
noemt  verftont  zig  op  de  Bouw  5  en  Veftingboww kun- 

de ,  daar  heneevens  was  hy  een  Konftig  Beeldfnyder. 

't  Is  klaar  dat  de  Bie  (die  't  levens  bedryf  uit  van 
Mander  ontleent  heeft)  in  't  nafchryven  geen  ge- 

noegzame acht  heeft  gegeeven.  Van  Mander  geeft 
reden  waarom  zyn  Vader  uit  zyne  geboorteftad 

Dordrecht  met  'er  woon  naar  Gorkom  vertrok , 
van  daar  naar  's  Hartogenbofch ,  van  daar  weer  naar 
Uitrecht  ,  hoe  dat  onze  A.  Bloem  aart 

van  Parys  't  huis  gekomen ,  van  Uitrecht  te  Am* 
fterdam  kwam  wonen  met  zyn  Vader  die  aldaar 
voor  Stadts  Bouwmeefler  is  aangenomen  gewor- 

den. Na  des  Vaders  overlyden  keerde  Bloe- 
maard  weder  naar  Uitrecht.  Enhy  is  (zeit  de  Bie) over 



44  Schouburgh  der 
over  drie  of  vier  Jaren  eerft  geftorven.  Alsmcn  4 

Jaren  aftrekt  van  i66z  ('wanneer  zyn  Boek  ge- 
drukt is)  zoo  komt  het  uit  op  1 6  ƒ  8.  Dog  het  is  niet 

te  denken  ,  dat  hy  dus  oud  zouw  geworden  zyn. 

Dus  moet  men  het  zeggen  over  5  of  4  Jaren ,  ne-  ' 
men  op  den  tyd  als  hy  dit  boek  fchreef  ,dat  veel  [aren 
kan  ge  weeft  zyn  eer  het  ter  drukpers  kwam  ,  en  over 
zulks  deze  rekening  onzeker  is.-Doch  dat  hy  een  oud 
man  geworden  is,blykt  uit  het  Rym,  waar  in  men  al- 

dus leeft  :  De  Dood  had hem gefpaart  omtrent  de  hon- 
dert  Jaren. 

Wat  Meefter  hy  tot  onderwyzer  in  de  Konft 
gehad ,  en  wat  voorname  (lukken  hy  gemaakt  heeft, 
en  welke  noch  van  hem  te  zien  zyn,  kan  in  van 

Mander  nagelezen  worden  op  p:  .'.09.  die  daar  in 
met  de  Bie  verfcheelt  dat  hy  verfcheiden  Meefters 
met  namen  optelt ,  waar  by  Bloemaart  geleert  zou 

hebben ,  d'andre  daar  en  tegen  zeit  : 

Mee/t  heeft  hy  uit  den  geeft  dees  Konft  alleen  be- 
komen 

En  zonder  onderwys   

Zyn  Beeltenis  zietmen  in  de  Plaat  C  boven  de  beel- 
tenifTen  van  Elshatmers  en  Ad.  van  Oort. 

Hy  heeft  drie  Zonen  naargelaten  die  mede  de 
Konft  hanteerden. 

HENDRIK,  d'oudfte,  had  de  Schilder- 
konft  by  zyn  Vader  geleert,  doch  weinig  van  zyn 
geeft  en  aart  overgeerft  ,  ook  geene  be- 
kwaamheit  om  met  de  Waerelt  te  konnen  om- 

gaan, waarom  Sandrart  geeftig  van  hem  zeit  : 
Hy  heeft  zyn  geJukskopel  niet  vernuftig  genoeg  voeten 
voort  te  fchieten^  en  dus  is  het  af  zetsel  van  die 
fchoone  Bloem  ver/tikt.    In  de  tweeden,  Adiuaaj* 
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renoemt,\vas  meer  geeft  en  y  ver.  -  Hy  werd  een  goed 
Schilder,  en  trok  mar  Italien om  zyn  Konit  voort 
e  zetten,  daar  in  hy  dapper  toenam.  Daar  na 

•aakte  hy  in  dienft  te  Salsburg  by  eenen  Benedictus 
Troot  beminnaar  van  Konft,  en  maakte  daar  vele 
fraje  Hukken.  Maar  geraakt  in  woorden  met  een 
Student ,    werd  hy  door  geftcken. 
KOR  NEL  IS  de  Jongfte  had  zig  ook  tot 

iet  fchilderen  begeven  ,  maar  verwifTelde  't  pen- 
;eel  voor  't  graafyzer ,  naardien  zyn  natuur  daar 
toe  meer  geneigt  was.  Hy  leerde  de  behande- 

inge  van  't  graafyzer  by  Krispyn  van  de  Pas  :  en 
kwam  in  korten  tyd  zoo  veer  dat  hy  vericheiden 
platen ,  zoo  naar  teekeningen  van  zyn  Vader ,  als  van 
inderen  in  koper  fneed,  waarvan  de  drukken  noch 
ander  de  liefhebbers  van  Printkonft  in  agting  zyn. 
Hy  vertrok  om  gelegentheit  tot  het  maken  van  groo- 
»:er  werken  te  hebben  eerft  naarParys  en  van  daar  naar 
Romen,daar  hy  veel  heerlyke  Printen  na  Schilderyen 
van  de  geachte  Italiaanfche  Konftfchilders  gemaakt 
heeft.  Zyn  Vader  die  groote  geneigtheit  had  om 
hem  voor  zyn  dood  noch  eens  te  zien,  ontbood 
hem;  maar  het  overkomen  werd  van  hem  zoo 
lang  vanden  eenen  tot  den  anderen  tyd  verfchoven  tot 
dat  zyn  Vader  ftierf,  en  hy  toen  voornemens  wierd 

daar  te  bly ven.     En  ftierf'er  in  grooten  ouderdom. 

Hoe  verfchillig  de  Konftoeffenaars  zyn  ,  in 
opzigt  van  de  verkiezinge  hunner  voorwerpen, 
en  hoe  deze  tot  dit,  en  wederom  andere  tot  dat 

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

konnen  befpeuren. 
TOBIAS  VERHAEGT  was  gezet  op 

't  fchilderen  van  Geboomte  ,  Gebergten ,  Rui- 
nen, 
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nen ,  Gebouwen  &c.    K.  de  Bie  melt  tot  zyncn 
roem 

Hoe  fraay  dat  yder  fiuk  verzacht  is  in  V  verfchiet:  \ 
De  Boomen  fchoon  getrofl  en  levendig  gefchildert , 
De  gronden  los  en  mals ,  de  takken  dicht  verwildert. 

Hy  is  om  zyn  Kond  heel  bemint  by  den  Hartog: 
ti  Fl< 

weeft, 
van  Florenfen  en  federt  te  Romen  beroemt  ge 

Daar  hy  ook  heeft  gemaakt  den  Babilonfen  toren, 
Die  daar  meer  werd  geacht  als  eenig  werk  te  voren: ; 

Gelyk  hy  naarmaals  noch  gemaakt  heeft  drie  of  vier , . 

Waar  van  m'cr  eenen  vint  gefchildert  binnen  Lier  $ , 
Die  Frank  heeft  geft  off  eert  met  aardige  Figuren  , 
IVaar  door  dat  zynen  roem  zal  eeuwig  blyven  duur  en, , 

In  't  Leven  van  Oclavio  van  Veen  vind  ik  zy- 
nen naam  onder  de  Aankomelingen  geboekt.  Hy 

kon  roemen  dat  hy  een  grootmeefter  tot  on- 
derwyzer  gehad  heett ,  en  door  dat  zelve  Konft- 
zog  ook  een  groot  moefter  (te  weten  Petr.  Paul. 
Rubbens)  opgekweekt  heeft.  Hy  is  geboren  te 
Antwerpen  in  den  jare  1  f66.  en  aldaar  ook  geftor- 
yenin't  Jaar  16$  1. 
Nu  volgt  de  Konftige  Portraitfchilder  MICHIEL 

MIEREVELT,  geboren  te  Delf  15-67.  wien 
wy  moge  vergelyken  met  de  Aardvruchten  ,  die 
hunnen  beftemden  tydt  hebbende  om  te  volgroeien , 
echter  menigmaal  ,  wanneer  de  Natuur  dezelve 
door  bekwamen  reegen  en  zonnefchyn  gunftig  is, 
eerder  tot  rypheit  komen  ,  dan  de  Land- 

man gewacht  had,  't  geen  hem  dan  hoop  geeft 
van  zyn  oegft  en  winit  zeker  te  hebben.    Dus  is 

hec 
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jhet  gebeurd  met  onzen  Mierevelt,  van  wien  ge- 
tuigt word ,  dat  de  vruchten  van  zyn  vernuft  vroeger 

als  naar  gewoonte  tot  rypheit  gekomen  ,  groote 
;hoop  van  eenen  gelukkigen  uitflag  aan  zyne  ouders 
gaven  j  want  met  zyn  agtfte  jaar  kon  hy  trots  den 
Ibeften  Schoolmeefter  van  Delf  fchryvenj  waarom 
iliy  al  van  zyn  twaalfde  jaar  af,  by  denvermaarden 
jjKonftfchilder  Anthony  Blokland  befteld  werd,  om 
•de  Kon  ft  te  leeren  ,  welkers  penceelhandeling  hy 
in  weinige  jaren  wift  na  te  bootfen. 

Ons  kift  het  levensbedryf ,  van  dien  puikfchil- 
:der  zyner  Eeuw  in  Pourtraiten,  te  vervolgen  tot 

[aan  zyn  grafftee  ,  daar  wy  uit  's  vaders  lykas  een 
jongen  Fenix ,  den  Vader  niet  ongelyk  in  fchoon- 
heit ,  zullen  zien  voortfpruiten. 

Van  Manier  breekt  de  fchakel  van  zyn  levens 
bedry  ven  af,  met  tot  zynen  roem  te  zeggen ,  op  pag. 
196-  Dat  hem  de  Hertog  Albertus^  om  zyn  verhe- 

ven Kon  ft  ,  met  grooten  ernjl  heeft  aangezogt.  En 
Sandrart  zegt  :  dathy  zo  ver  in  de  gonft  des  Her- 
togs  door  zyne  Konfi  was  ingedrongen  ,  dat  hy  hem 
vergunde  en  vryheitgaf^  om  zyn  MennoniftenGods- 
dienft  die  toenmaals  naau  vervolgt  werd ,  onverhin- 
dert  te  mogen  beleven.  En  als  wy  de  oude  gedenk- 
fchrirten  der  Stad  Delf  doorihuffelden ,  vonden  wy 

i  ook  t'  zyner  eere  geboekt ,  dat ,  als  Koning  Karel 
de  eerfte  troude  met  Henrictte  de  Bourbon, 

Dochter  van  Henrik  den  IV".  Koning  van  Vrank- 
ryk,  in  den  jaare  1625* ,  hy  verzocht  werd  om 
te  Londen  by  zyne  Majefteit  te  komen,  het  welke 

hy  ook  gedaan  zoude  hebben ,  ten  ware  in  dien  zo- 
mertyd  het  peftvuur  zig  te  Londen  zodanig  ver- 
fpreid  hadde ,  dat  de  Koning  en  Koninginne  zelf 
geraden  vonden ,  de  ftad  te  ruimen ,  waar  door  zyn 
voornemen  geftuit  zynde  hy  befluit  nam  het  overige 

van 



4B  Schouburgh  der 

van  zyn  levenstvd  in  zyn  eigen  Vaderland  te  ein- 
digen. Gelyk  hy  ook ,  na  dat  hy  vele  Vorften  en 

Heeren  gefchilderd  heeft,  tot  Delf  geftorven  is 
op  den  17  van  Hooimaand  1641.  en  een  goeden 
naklank  nagelaten  heeft.  De  vermaarde  Dichter  Joa- 

chimOudaan  maakte 't  zyner  gedachtenis  dit  tyd- tellend  Graffchrift  : 

DAT    AAN    DEN    GROOTEN    MÏEReVeLt 

sterfLIk  Was, 

aLs  't  tot  asCh  < 
EN   STOF    HEEN   VIeL,    Is    hIeR    GFSTeLt, 

HET    ANDFR   LaAT    GEDaChtEN'Is 
AAN    DEES    KRElTSi 

OF    REE    WeÏTS 

NAAR   'T    RUK   DAAR    GEENE   NACHT    EN    Is. 
Mi   IOC.   XLI. 

Ik  vind  ook  een  ander  op  zyne  afbeelding  door 
hem  zelf  gefchildert ,  aldus  : 

Dit    's  d'uiterlyke  fchyn  "jan   Michiel  Miere- VELDT, 

Die  door  zyn  groot  e  geeft  hem  zelfs  on  ft  er flyk fieldt. 

Onder  zyne  leerlingen  worden  geteld  inzonder- 
heit  Paulus  Moreelze,  Pieter  Gerritze  Monfoort  en 
Klaudius  Kornelïsze.  Hy  was  een  wel  befpraakt 
en  vrindelyk  man  ,  waar  door  hy  over  al  aangenaam 
was  :  men  gelooft  dat  hy  in  zyn  leven  wel  yzzo 
Portraitten  gemaakt  heeft  ,  waar  onder  zyn  geweeft 
daarhy  ifo  gulden  voor  gehad  heeft. 

Een  groot  getal  van  zyn  Pourtraitten  ziet  men 
in  koper  gemeden  van  zyn  zwager  Willem  Delff, 
in  druk  uitkomenjdeze  is  geftorven  voor  zyn  fchoon- vader, 
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Wier,  welke  overleden  is  te  Delfden  27  van  Hooi- 

,  maand  16*41.  en  heeft  naargelaten  twee  zoonen» 
deneerften  Pjeter  Mierevflt,  geboren  1595. 
den  f  October ,  die  een  uitmuntend  Pourtret- 
fchilder  geweeft  is,  gelyk  men  zien  kan  aan  een 
Huk  op  de  Snykamer  tot  Delf,  zynde  van  den 
zei  ven  aart  als  van  zyn  Vader. 

PAULUS  MOREELSE  is  geboren  tot  Uit- 

recht, in 't  jaar  rf7i.  Karel  v dn  Mander  gedenkt 
aan  hem  in  zyn  Boek  op  pag.  212.  B.  en  zegt: 

;  Ook  is  f  Uitrecht  een  Schilder  geheet  en  Paulus  Aio*- 
\  reelze.   Deze  is  byzonder  in  het  Kont  erf  ei  ten  zoo 

\  groot  als  V  leven  :  heeft  ''er  tegenwoordig  verfchei* 
de  onderhanden  ,  welke  mee fterlyk  behandelt  zyn ,  als 
van  den  Graaf  en  Gravinne  van  Kuilenborg  ten  vee- 
ten  uit ,  zoo  groot  als  V  leven',    de  Huisvrouw  van 
Sr.  Knot ter ,  welke  trooni  konflig  gehandelt  isy  en 
andere  meer.  Deze  is  een  leerling  van  Michiel  Mie- 
revelt,  en  noch  redelyk  jong.     Wy  voegen  hierb)', 
dat    hy  toen    al    in   Italien  geweeft  had ,  en  daar- 

door in  zyn  Kon (t^ merk elyk  was  toegenoomen, 

Hy  had  z/g  te  Romen  zynde  geoeffent  in  't  fchil-* 
deren  van  Hiftorien ,  maar  vond  daar  toe  geen  tyd  ont 
eenige  Hiftoriftukken  te  maken,  om  dat  hy  door  de 
menigvuldigheit  der  Portretten  \  die  hem  van  alle 
kanten  toevloeiden  ,  belemmert  of  belet  werd.  Hy 
Was  niet  alleen  een  konftig  Schilder  in  diervoegen, 
dat  hy  grooten  roem  behaalt  heeft  j    maar  daar 
nevens  ook  Bouwmcefter,  waarom  ook  dcKatry- 

nepoort',   te  Uitrecht  i  naar  zyn  beftek  gebout  is. 
Hy  is  geftorven  Raad  en  Schepen  der  Stad  Uit- 

recht, in  het  jaar  1638.  en  zyn  lyk  werd  met  een 
ftatig  gevolg  ter  aarde  bellek.  Dit  mogt  den  vroa 
men   JAN  van  KUIK  WOUTERSZOON , 

konftig    Paneel-   en    Glasfchilder    niet    gebeu- 
I.  Deel.  D  ten, 
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ren,    hebbende   zyn  noodlot  gewilt,  dat  zyn  lic- 

haam levendig  door  de  vlamme  verteerd  wierd. 
Het  is  byna  niet  om  te  geloven,dat  menfchen  waar 

in  de  rede,  liefde  ,  verdraagzaamheit ,  medelyd- 
zaamheit  en  alle  Kriftelyke  deugden  en  hoedanig- 

heden ,  volgens  het  voorbeeld  en  de  leere  van  hun- 
nen patroon  Jefus ,  onder  welkers  Baniere  zy  zig 

hebben  laten  infehryven,  behoorden  plaats  te  heb- 
ben, zig  tot  zulken  vervloekten  drift,  haat,  en 

dwingeland/  hebben  konnen  uitlaten  ,  zoo  niet 
menige  voorbeelden  ons  hadden  doen  zien,  dat  de 
drift  der  zulken  veel  ongetoomdcr  ,  hun  haat 
vinniger ,  en  hunne  meefterfchap  met  dwingelady 
verzelt  gaat.  Trouwens  ieder  byna  weet  wat  de 
Latynfcheipreuk  ,  Odium  Diabolicum  ,en  Odium 
Theulogicuni)  beduiden  wil. 

Maar  wat  zullen  wy  zeggen  ?  wy  zien  dat  het 
egter  dus  gebeurt,  tegens  het  recht  der  natuur  aan, 
die  yder  in  opzicht  van  zyn  Godsdienfl  vrye  keur 
laat,  zoo  dat,  wie  het  zy  ,  niemant  bevoegt  is 

over  '"ens  anders  gemoet  te  hcerfchen ,  en  deflelfs 
begrippen,  naar  zyn  oordeel  of  begrip  te  dwin- 

gen :  dewyl  yder  menich  in  dat  opzigt  op  zich 
zelvcn  ftaat ,  en  van  niemant  afhangt  dan  van  zyn 
Schepper ,  aan  wien  hy  daar  van  rekenlchap  zal 
moeten  geven  ten  laatftcn  dagen.  Egter ,  gelyk 
wy  even  noch  eens  zeiden,  gebeurt  het ;  en  zal  het 
voorbeeld  van  dezen  man  hier  toe  ten  bewys  kon- 

nen dienen. 

JAN  van  KUIK  WOÜTERSZE  werd 

om  zyn  geloofsgevoelen  ,  't  geen  van  dat  der 
Monniken  verfchi  lde,  aangeklaagt,  en  ge  volgel  yk 
te  Dordrecht  op  de  Vuilpoort ,  toenmaals  de  Ge- 
yangenpoort ,    gezet ,    met  Adriaantje  Jans  vaa 

Molenaars- 
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Molenaarsgraaf.  Daar  hy  cencn  langen  tyd  gevan- 
gen zat ,  om  rede  (gelyk  my  klaar  toefchynt ,  dat 

de  Hoofdfc-.out  ,  Jan  van  Drenk waert  Boude- 
wynsze ,  hem  wel  lieffl  had  willen  verfchoonen  * 
en  dus ,  gelyk  men  gemeenlyk  in  zulk  geval 
doet ,  het  uitvoeren  van  het  vonnis  van  tyd  tot 
tyd  uitfteldc  ,  en  fleurende  hield.  De  gemclte 
Hooftfchout  was  noch  jong  en  ongebaardt, 
waarom  zyn  Pourtret  ook  konde  dienen  voor  Sa- 
lomon,  in  de  Hiftorifche  vertooning  van  zyneer- 
fte  Recht,  waar  van  hy  een  groot  tafereel  in  de  ge- 

vangenis had  befchilderd  voor  den  Opperfchout» 
Doch  dit  doen  veroorzaakte  niet  alleen  agterden- 
ken  by  de  Monniken,  maar  zy  hadden  de  ftout- 
heit  van  in  hunne  openbare  Predikatien  te  zeggen: 
dat  de  Schout  hem  dus  lang  in  de  gevangenis  hield, 
om  dat  hy  voor  hem  zoude  fchildercn  ;  en  la- 

fterden  zyne  flaphertigheit .  *  Waarom  de 
Schout  zig  gedrongen  vond  ,  hem  ten  flagt- 
offer  hunner  woede  over  te  geven  j  gelyk  gefchied- 
de,  zoo  dat  hy,  op  het  nieuwe  werk  te  Dordrecht 
op  den  28  van  Lentemaand  1572.  in  weerzin  van 
de  meefte  aanfehouwers,  te  gelyk,  met  de  voor- 

gemelde Adriaantje  Jans  ,  levendig  om  de  getuige- 
niflèn  van  JcfusChriitus,  is  verbrand.  Hyiiet  na  een 
bedroefde  Vrouw,  een  Dochtertje  van  7  jaren , 

tpn  een  goet  gerugte. 
Hem  volgt  SEBASTIAAN  FRANKS,  van 
ien  van  Mander ,  op  pag.  208,  aldus  meld:  Hy 

heeft  geleer t  by  Adam  van  Oort ,  en  is  nu  1 604  oud 

omtrent  2, 1  Jaren;  is  ge  e  ft  ig  in  V  maken  van  Land" 
Schappen,  P  eerdekens  en  Beeldekens. 

K.  de  Bie  meld  daar  benevens  van  Gabriel^  en 
D  2,  de 

*  Zie  Matt.  Balens  befchryvinge  van  Dordregt  p.  841.  en 
't  Bloedig  Tooneel  der  Doopsgezinden,  pag.  $90  en  C&8, 



$%  Schouburgh  der 

den  Jonge  Franks ,  dien  ik  gis  dat  hy  naderhand  in 
zynrym  Jan  Baptifi  noemt ,  oppag.  ioo.  en  onder 
de  Pourtretten  van  Van  Dyk ,  zietmen  Sebaliiaan^ 
Franfois^  en  Franfois  Franks  den  jongen. 

Sebastiaan  komt  my  voor  als  de  grondwel, 
waar  uit  de  andere  Konftbeken  afvloei  jen ,  of  hun- 

ne afkomft  hebben.  Immers  hy  fchynt  my  toe 
de  eerde  van  dien  Konftftam  te  wezen  ,  aangezien 
van  Mander  van  gecne  anderen  meld.  En  hier  in 
komt  de  Bie ,  met  van  Mander  overeen  ,  dat  Se- 

bastiaan, een  braaf  Schilder  van  Landfchappen 
en  Figuurtjes  was.  Myn  lchoonvader  Jakob  Sasbout 
Souburg  had  in  zyn  tyd  twee  Landfchappen,  met 
fraaije  Figuurtjes  van  hem,  op  koper  gefchilderr, 

die  my  altyd  wonder  wel  bevielen.  In 't  eene  ftond 
afgebeeld,  hoe  de  kinderen  van  Bethel,  die  den  Pro- 

pheet, Kaalkop  nariepen  ,  door  de  Beeren  ver- 
ichcurd  wierden.  In  het  ander  was  een  Hidorie 

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

Van  den  jongen  Franks  zegt  de  Bie  ,dat  zyn 
Kond  bcltond  in  het  verbeelden ,  zoo  van  Hiftorien 

van  't  Nieuwe  Teitament ,  als  van  het  oude  Room- 
fche  Volk  ,  het  gewoel  is  zonder  ent,  het  geen 
zyn  eel  penceel  daar  in  weet  af  te  beelden  ,  en  met 
een  loden  aart  daar  kragtig  uit  te  haaien. 

Wie  nu  van  deze  de  Konftvertrekken ,  behan- 

gen met  veclerhande  Konftdukjes  ,  in  't  klecn,en 
zoo ,  dat  men  daar  in  de  behandeling  klaar  ziet , 
van  eiken  meefter,  gefchildert  heeft,  weet  ik 
niet.  Wy  zien  dat  de  beruchte  van  Dyk  hunne  Becl- 
teniflen  heeft  waardig  geacht ,  om  onder  de  groot 
ftc  Kondfchilders  van  dien  tyd  gedekte  worden. 

Nu  komt  in  orde  vantydtenTooneeldeKonft- 
fchilder    ADAM  ELSHAIMER  ,   geboren  te 

Frank- 
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Frankfoort,  in  't  jaar  15*74.  Zyn  Vader  was  ccn 
Pottebakker,  anderen  zeggen  een  Kleermaker,  die 
in  hem  van  jongs  af  aan  een  groot  vernuft ,  en  drift 
tot  de  Schilderkonft  befpcurende,hem  beftecdde  te 

Frankfoort ,  by  Philip  Offenbach ,  *  een  goed  tee- 
kenaar,  en  Schilder  :  dien  hy  nadethand  veer  in 
konfl  heeft  overtroffen.  Hy  was  wars  van  alle  ge- 
felfchap ,  doorgaans  droefgeeftig  ,  en  geneigt  tot 
eenzaamheit.  Tot  zyne  uitfpanningen  verkoos  hy 
de  afgelegenfte  plaatzen  ,  waarom  hy  dikwerf  in 
Kerken  en  oude  vcrvalle  Ruinen  ,  by  zig  zelven 
gevonden  werd  ,  en  van  die  geneigtheit  niet  was 
af  te  trekken  tot  gezelfchappen  van  zyne  Konft- 
genooten  of  anderen  ,   zeggende : 

Toen  ik  my  wende  met  de  menfehen  te  verkeer 'en , 
Vond  ik  dat  by  hen  niet  1  ah  kwaatdoen^was  te  keren. 

Door  welk  doen  hy  wel  een  tweede  Democriet 
Icheen  te  wezen,  die  (volgens  het  fchryven  van  T. 
Stanley  uit  Lucianus  en  Agellius)  in  eenzame  plaat- 
fen ,  en  in  de  Graven ,  die  door  hunne  eenzaamheit  en 
duifterheit  tot  overdenkingen  beft  dienden ,  gelyk  ook 
tot  het oe ff  enen  van  de  kracht  zjyner  verbeelding  ,  zig 
verbergde,  om  buiten  het  gewoel  der  menfehen  te  wezen. 

Hy  heeft  weinig  (lukken ,  maar  kragtig  ,  uit- 
voerig en  met  veel  moeite  bewerkt ,  in  zyn  leven 

gefchildert.  Doch  heeft  echter  aan  dat  kleen  getal 
genoeg  doen  blyken,  dat  hy  een  groot  meefterin 
de  Kond  was.    Had  hy  in  zyn  leven  voor  zvn 

D  3  Koiift- 

*  Van  dezen  OffenbacbofUffenbacb ,  Leermeefter  van  A. 
Elsbaimer,  is  een  groot  Altaarftuk  ,  te  Frankfoort ,  in  de 
Kerk  van  de  Predikheeren  ,-  verbeeldende  de  Hemelvaart 
van  Chriftus,te  zien.  Hyhad  zig  in  de  Borgerlyke  oproeren 

gemengt,  en  itierf  in  't  Jaer  1640. 
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Konftwerk  zoo  veel  gekregen,  als  'er  nu  voor  be- 
taald word  ,   hy  waar  licht  niet  arm  gefrx>rven> 

want  dat  ftukje  't  geen  Ceres  verbeeld ,  daar  zy  een 
jongen ,  om  dat  die  haar  befpotte  ,  in  een  Hagedis 

herfchept,daar  Ovid.in't  f.  B.af  vermeld,  en  dat  door 
H.  Gö «^gefneden ,  in  print  uitgaat ,  is  verkogt  voor 
de  fomme  van  800  gulden.     Maar  wat  zal  ik  zeg- 

gen ?  de  minfte  van  de  Konftenaars  zien  de  waarde 
van  hun  Konft  betalen  by  hun  leven  ,  en  moeten 
zig  overzulks  met  onzen  Elshaimer  getrooft  hou- 

den j  die  niets  naargelaten  heeft,  vooral  zynvlyt,, 
dan  een  beroemden  naam ,  die  met  zyn  doorblokte 
penceelwerken  ,   eeuw  in  eeuw  uit  ftand  houden 
zal.  In  welk  opzicht  men  zegt :    V  geen  op  een  fprong 

gemaakt  wort^  is  met  een  weder  gebroken,     't  Geen 
een  eeuw  duuren  moet  ,   moet  in  een  eeuw  gemaakt 
'worden.     Het  koflelykfte  van  Mie  Metalen  groeit 
aller  traagft.     Michiel  Angelo,  die  zeer  lang  aan 
zyne  werken  bezig  was ,  zeide  :  Dat  de  verhaa- 
ft  ing  niet  docht  in  de  Konft  en  :  en  dat  gelyk  de  Na- 

tuur langen  tyd  bezig  is  om  de  dieren  te  vormen  ,  die 
lang  moeten  leven ;  van  gelyken  ook  de  Konft ,  die 
zdg  voorftelt  de  Natuur  te  volgen ,  enz.     De  vroege 
lentevruchten  kan  men  niet  lang  bewaren.  Waarom 
ook  Apelles  eenen  Schilder   ,   die  hem  een  zy- 
ner  penceelwerken  vertoonde ,  en  daar  nevens  zei- 

de, dat  hy  't  zelve  in  zoo  korten  tyd  gemaakt  had, 
tot  antwoord  gaf  :  Men  heeft  geen  moeite  om  dat  te 

gelooven,  want  men  ziet  het  aan' t  werk.  Maar  het 
was  licht  aan  het  penceelwerk  van  onzen  Konfte- 

naar  te  zien ,  dat  hy  't  met  het  koftelyke  zweet 
van  zyn  vernuft,  en  door  een  weergadeloosgedult; 
bearbeid  had. 

Sandrart  zegt  :    Hy  had  een  Roomfche  Frotrjf 
getrout ,   en  had  veel  Kinderen  :   waar  door  hy  in 

fchulden 
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fchulde  verviel ̂ arm  voerd ,  en  eindelyk  in  de gev ankenis 

\  raakte. in  den jare  r<5$a. leef  de  zyn  vrouw  noch^en  ver- 
fcheide  zoenen  ,  maar  toen  was  hy  al  lang  dood. 
David  denier  de  Oude  ,  heeft  in  Italien  by 

hem  geleert.  Maar  inzonderheit  word  zyn  leer- 
ling Jakob  Ernd  Thoman  van  Land  au  ,  geroemt , 

die  zyn  handeling  zoo  net  wift  na  te  bootzen ,  dat 

'er  weinig  onderfcheid  in  te  vinden  was. 
Van  een  geheel  anderen  aart  en  begrip  was  zyn 

Jaargenoot  LUCAS  FRANSOOIS,  de 
oude.  De  Voorfte  beminde  de  ftille  eenzaamheir, 
deze  het  Hofgewoel  :  de  eerfte  veragtte  het  geld  , 
of  behield  niets,  de  laatfte  had  het  lief  en  bedien- 

den zig  daar  van.  Hunne  begrippen  verfcheelden 
ook  zoo  veel,  als  hunne  geboorteplaatfen  van  den 
anderen  lagen ;  want  hy  begreep  :  dat  de  Hoven 
de  fortuin  van  de  Kon  ft  zyn,  en  dat  men  die  by  de 
hairen  moet  houden  z.00  lang  zy  hare  gunft  aanbied. 
Zes  jaren  heeft  hy  in  Spanjen  en  Vrankryk  zyn 
Konit,  zoo  wel  in  Hiftorien  als  Pourtretten  met 

lof  geoefFent.  Men  ziet  noch  van  zyn  Konftwer- 
ken  te  Mechelen ,  daar  hy  geboren  is ,  in  het  jaar 
If74  op  den  25  van  Louwmaand,  en  isgellorven 
op  den  16  van  Herffhnaant  1643,  naarlatende  twee 
zonen  Piet  er  en  Lucas  ,  die  brave  Konftfchildcrs 

geweeft  zyn  ,  en  dien  wy  op  't  jaar  van  hunne  ge- 
boorten zullen  gedenken. 

In  den  tyd  dat  Adam  Elshaimer  ,  daar  wy  even 
te  vooren  van  gefproken  hebben ,  te  Romen  was, 
was  HENDRIK  GAUD,  geboren  te  Uitrecht , 
uit  een  doorluchtig  gedacht ,  ook  daar.  Deze  hield 

groote  gemeenfehap  met  Elshaimer  ,  't  zedert  hy 
kennis  met  hem  gemaakt  had,  wanneer  hy  in  Hol- 

land was ,  en  had  groote  achting  voor  zyn  kond , 

waarom  hy  niet  alleen  kocht ,  't  geen  hy  maak- 
D  4  te, 
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te  ,  maar  gaf  hem  ook  geit  voor  af,  om  voor  hem 
te  fchilderen .  Hy  zelf  fchildcrde  ook  op  die  wyze, 
waarom  hy  die  ten  Model  hield,  maar  inzonder-? 

heit  ftak  hy  uit  in  't  plaatfnyden ,  gelyk  hy  ook  de 
ppgegaarde  kond  van  Elshaimer  ,  wedergekeert 

tot  Uitrecht  in  koper  bracht,  't  geen  zyn  cerftc 
en  laatfte  werk  geweeft  is.  Want  een  Juffrouw  die 
graag  met  hem  wilde  trouwen,  gaf  hem  iets  in  , 

{lat  in  flee  van  hem  verlieft  te  maken,  hem  't  ver' 
iland  deed  verliezen  (dit  was  in  't  jaar  1624)  zoo 
dat  hy  geen  weet  van  iets  had  ,  ten  zy  men  hem 
over  de  Kond  aanfprak ,  daar  van  hy  tot  zyn  dood< 
toe  wift  te  oordcelen. 

ROELANTS A VRY  Jakobsioon  is  gebo- 

ren te  Kortryk  in  Vlaanderen  ,  in  't  jaar  i$j6. 
Gelyk  de  neiginge  der  menfehen  zo  wel  als  hunne 

wezens  onder  malkander  verfchillen  ;  zo  is  de. 

een  ook  van  een  vergenoegder  aart  als  de  ander. 
Vele  hebben  zich  vergenoegt  met  flegts  een^ 
gering  deel  van  de  Kon  ft  te  bezitten  ,  en  waren 
met  hun  lot  te  vreden.  M.  Hondekoeter  Schilder- 

de Vogelen/P.SNAYERs  viervoetige  Dieren  :Otto. 
Marcelis  Slangen,  Hagediflen,  &c.  Eemont 

"Watervogels ,  Kruiden  6cc.  Deze  beelden ,  geene Landfchappen.  Maar  R.  Savry  verftond  dit 
alles,  zoo  dat  men  niet  kan  zeggen  ,  in  wat 
deel  hy  beft  was. 

Zyn  Vader  Jakob  S a v r y ,  die  mede  een 
goed  Schilder  was,  leidde  hem  tot  het  Schilderen, 
van  Viflên ,  Vogelen ,  en  andere  dieren  ,  maar 
deze  bepaling  fcheen  hem  veel  te  engj  dusoeffèn-- 
de  hy  zicrji  daar  benevens  in  Landfchappen,  inzon-. 
derheid  Noortfche  gezigten,  als  Klippen  en  Wat 
teryallen.    Qndertuflciien  geviel  het  tot  zyn  ge-» 

luk  è 
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luk,  dat  de  Keizer  Rudolph  van    zync  werken 

,  quam  te  zien ,  zyn  werkzamen  aart  prees ,   hem 
in  zyn  dienft  nam  en  gelegentheid  gat  om  meteen 

i  Heer  na  Tyrol  te  reizen ,  om  alle  fraje  gezichten 

:  van  Landfchappen  en  Watervallen  na  't  leven  af  te 
i  tekenen,  en  zich  den  aart  en  natuur  der  dingen 
|  door  geftadige  befchouwinge  in  te  drukken,  het 

i  geen  hy  ook  wonder  vlytig  in  agt  nam :  teeke- 
nende  alles  wat  hem  fchilderachtig  voorkwam  in 

I  een  boek ,  't  voorfte  werk   met  de  pen ,  de  ver- 
I  fchieten  met  potloot ,  en  voorts  met  kleurige  Tap- 

jes, of  met  flaauwe  waterverf  over waflen :    waar 
van  hy  zich  naderhand  bediende  als  hy  te  Praag  de 
Gallery  met  Landfchappen  befchilderde  ,    waar 
van  de  meefle  door  Egid   Sadelaar  ,  en  zyn  leer^ 
ling  Izak  Major ,  in  koper  gemeden  in  print  uit- 
komen. 

Na  de  dood  van  Rudolf ,  die  voorviel  in  't 
jaar  161 2.  begaf  hy  zich  naar  Holland  daar  hy  veele 
zoo  groote  als  kleene  Konftftukken  voor  de  lief- 

hebbers gefchildert  heeft.  Hy  was  een  man  van 

middelbare  geftalte,  maar  diklyvig, 't  geen  aan  zyn 
kopfluk  of  borftbeeld,  dat  op  verfcheide  wyzen 
in  kooper  gefneden  uitgaat ,  wel  te  zien  is. 
Wy  hebben  ons  bedient  van  dat  gene  welk 

van  P.  Moereels  gefchildert,  en  door  Geertruyd 
Rogman  in  koper  gefneden  is ,  waar  van  wy  een 
proefdruk  vonden  by  den  Konftliefdigen  E.  Fey- 
tama,  waar  onder  Hend.  Lamb.  Rogman  1640, 
met  zyn  eigen  hand  gefchreeven  had :  Roelof 
Savry  Schilder  van  Rudolphus  en  Matbias  Room/e 
Keizeren  &c.  met  eenige  Rymregelen  die  op  de-» 
2en  zin  uitkomen : 

P  f  Hei 
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'T  fchynt  dat Savry     Natuur  te  hooven  heeft 
gaftreeft  j 

Wanneer  by  Bofch  en  Rots ,  en  grazige  Valeyen , 
IVaar  in  7  viervoetig  vee  gaat  luflig  fpelemeien  , 

ZJoor  £ötz/?  verbeeldde.  Zy  loem  d,aarom  nydig  heeft 
Den  Dood geportzyn  zeis ,  tot  zyn  bederf  ̂   te  wetten. 

De  Konflgodes  betreurt  dit  droef  en  deerlyk  lot 
Van  haren  Lieveling ,  fchoon  oud^  te  vroeg  geknot. 

Maar  Veerman  Charon  kon  zyn  zielnaau  overzetten-, 
Om  7  Elizeesdom ,  't  geen  zyn  boot  aan  allen  kant 
Omr  ingelezen  vreugdig  aan  den  nieuling  bood  de  bant. 

ïk  heb  eens  een  groot  ftuk  van  hem  gezien, 
venvonderlyk  konftig  gefchildert,  waar  in  Or- 
pheus  een  Tracifch  harpfpeeldcr ,  zoon  van  Apol 
en  Kalliope,  een  der  negen  Zanggodinnen  ,  ver- 

beeld was»  daar  hy  als  Nazo  in  zyn  TI  boek  der 

Herfchepping ,  zeit:  7  Geboomte ,  't  grimmig  wilt' 
gedierte  en  fieenen  door  zyn  fnarenfpel  verrukt , 
lieflyk  fireelt  en  naar  zich  lokt.  Dit  is  de  Fabel, 
maar  zy  wil  te  kennen  geeven ,  dat  hy  wilde 
en  woeite  menfehen  heeft  weten  te  temmen  en 

van  aart  verwiflclen,  hen  afleidende  van  de  onge- 
regelde wyze  van  leven ,  door  wetten  te  geven  en 

Godendienil  in  te  ftellen ,  waar  door  hy  dezelve 
tot  deugt,  beleeftheid,  vriendfehap  en  Gaftvry- 
heit  geleit  heeft.  Juftinus  zegt:  dat  Midas ,  die 
ryke  Koning  van  Frygie^  zoon  van  den  OJJenhoeder 
Gordius,  van  Orfeus  onderwezen  in  Frygien,  deGo- 
dendienft  inftelden.  Horatius  heeft  deze  Fabel  ins- 
gelyks  zoo  verklaart.     Hoor  zyn  Vertaler  A.  Pels 
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r,   want  Orpheus ,  zo  in  zynen  tyd  geacht , 
Die  tolk  der  Goden ,  heeft  hei  menfcbslyk  gejlacht 

Door 
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Door  vaarzen  afgefcbrikt  van   moord  ,   en  beefiig 

leeven  5 
Waarom  die  brave  naam  den  heidis  nagebleven^ 
\Dat  hy  de  Leeuwen ,  en  de  fygers  temmen  kon. 

En  vervolgt : 

Ja  Vorfl  Amyhion ,  die  oud  'Thebe  zelfs  begon 
l'e  bouwen ,  h ~eeg  dien  naam ,  dat  hy  de  harde*  (ïeenen Kon  leiden  door  zyn  luit  9  en  vleyend  dicht  ,  waar 

heenen 

Hy  wilde. 

Dusdanige  uitlegging  hebben  wy  ook  elders  in 

*t  breed  aangetoont. 
Gelyk  door  de  warmte  der  Zomerzon  de  vrüg- 

tcn  tot  hare  volkomene  rypheid  worden  gebragt  .* 
200  word  ook  het  verftand  van  een  Konflfchilder 

door  de  kundigheid  van  de  bedoeling  der  Fabelen 

tot  volkomen  begryp  gebragt  ,  om  alle  verbeel- 
dingen ,  van  wat  aart  zy  ook  zyn  mogen ,  door  dit 

behulp  ,  uit  de  byvoegfelen  (praak  by  te  zetten , 

doende  dus  de  iiomme  Schilderyen  fpreken.  By  't 
eerfte  voorkomende  voorwerp  zullen  wy  de  proef 
van  ons  gezegde  opmaken ,  en  aantoonen  wat  nut 
zulks  te  weten  ,  een  Konflfchilder  geeft.  Im- 

mers zoo  ons  de  luft  daar  toe  byblyft ,  en  de  draad 
van  ons  leven  zich  zo  ver  uitftrekt ,  dat  wy  ten 
einde  van  dit  werk,  eens  tot  ruft  zullen  gekoo- 
men  wezen,  zullen  wy  den  uitleg  der  Fabelen  van 
Ovidius  ter  hand  neemen  ,  op  dien  voet  als  het 
PALEPHATUS  begonnen  heeft ,  in  zyn  boekje 
van  de  Ongelooflyke  Hijlorien. 

Hy  had  zich  gewent  des  morgens  naarftig  te 

fchilderen ,  en  's  namiddags  in  gezelfchappen  te 
gaan,en  bleef  ongetrouwd  5  en  zoo  hem  iemand  naar ócn 
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den  waarom    vraagden  dien  zette  hy  af  met  de 
Jpreuk  van  Horatius : 

  Mflius  ml  caelibe  vita:  dat  is : 

Niet  beter  ah  een  ongetrout  leven.  Of  ook  wel 
met  het  vaarsje  dat  uit  den  Dichter  Menander, 
dus  vertaalt  is : 

Wie  trouwen  wil  mag  trouwen  j 
Maar  wie  de  ruft  bemint , 
Die  wagte  zich  van  vrouwen. 

. 

Hy  leefde  wel  vernoegt  ,  en  woonde  t'Uit- 
recht  daar  hy  ook  geftorven  is,   in  't  jaar  1639. 

Dit  jaar  1  f77  ruim  zoo  vrugtbaar  als  de  voor- 

gaande in  't  voortbrengen  van  Konftenaaren, 
brengt  uit  Antwerpen,  de  wieg  van  zoo  menig 
vermaard  Konftenaar , 
ADAM   WILL AARTS  te    voorfchyn. 

Deze  had  zich  gezet  tot  het  Schilderen  van    Ri- 
vieren, niet  Barken,  Schuitjes  ,  en  Galeyen  vol 

gewoel  van  kleyne  Beekjes,  gelyk  ook  Zee,  en 

Stedehavens,  woelig  door  't  dry  ven  van   Koop- 
handel, en  laden  of  ontladen  van  vragten,  't  geen 

hy  alles  heel  uitvoerig,  natuurlyk  en  konlligdoor  ; 
zyn  Konilpenceel  heeft  afgemaalt,  zoodanig  dat  j 
hy  door  het  zelve  is  geroemtgeweeft.     Inzonder-  I 

heid  ( 't  geen  ik  by  na  overgeflagen  had )  muntte  hy 
uit  in  't  verbeelden  van  Brand.    Hyis  t' Uitrecht, 
daar  hy  woonden  ,  overleden. 
AART  JANZE  DRUIVESTEIN, 

dien  van  Mander  in  't  laatftc  van  zyn  Boek  onder 
de  aankomelingcn  gedenkt ,  werd  een  fraay  Land- 

schap en  Beefteichilder :  doch  oerïende  die  konfl uit 

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

wendigheid. Hy  word  onder  de  Borgermee- 

\ fleren  van  Haarlem  getelt ,'  en  was  ook  voor 
:dien  tyd  Ouderling  van  de  Gereformeerde  Kerk. 
Hy  overleed  op  den  f  van  Oegftmaand  1617  oud 

0*0  Jaren. 
Nu  volgt  zyn  brave  tydgenoot 

JAKOB  WILLEMSZ.  DELFF.  Deze 
was  een  goet  pourtretfchilder ,  als  kan  gezien 
worden  op  de  Stads  Doele  te  Delf,  aan  het  rot 

Schutters  dat  hy  in  den  jare  if9Z  heeft  gefchil- 

dert,  't  welk  met  het  oprpringen  van  's  Lands 
Buskruidmagazyn  in  't  jaar  i6f  4  nevens  meer  an- 

dere Konftftukken  gekneufl  en  aan  flarden  raakte, 
maar  om  de  agting,  welke  zyn  zoons  zoon  de 

Heer  Jakob  Delff"  daar  voor  had  ,  weder  gekalfa- tert  en  herftelt  weit. 

Hoe  groot  een  zucht  en  liefde  Jakob  voor 
de  Kond  had  ,  blykt  daar  uit  dat  hy  alle  drie  zyn 
Zonen  daar  in  heeft  opgekweekt^ 
Korne lis  Delff,  de  oudfle,  had  eerfl 

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

Rochus  Delff,  de  tweede  >  een  goet  pour- 
tretfchilder. 

Willem  Delff,  de  jongde ,  een  kon- 
ftig  plaatfnyder.  Deeze  was  getrouwt  met  een 
Dochter  van  den  beruchten  M.  Mierevelt ,  wiens 
voornaamfte  pourtretten  hy  in  Koper  gefneeden 
heeft.  Hy  is  overleden  op  den  11  van  Grasmaand 
W38. 

In  dit  zelve  jaar  1  f77.  den  28  van  Wiedcmaand 
is  dat  grote  zonnelicht ,  aan  den  Nederlandfen  konft- 

heme! 
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hemel,  namentlyk,  PETRUS    PAULUS 
RUBBENS,  tot  Keulen  ,  aan  den  Ryn  ,  tot 
grooten  luider  dier  ftadt,  opgegaan.  Want  heeft 
de  Duitfche  Maro  ,  Jooft  vanden  Vondel ,  door 
zyn  geboorte  de  Agrippyncrftedckroon  eenpaerel 
bygezet:  zoo  heeft  zy  geen  minder  luifter  ontfan- 
gen,  doorhettevoorfchyn  brengen  van  dezen  nieu- 

wen Apelles  ,  aan  wiens  helder  konftvuur  vcelen 
hun  lamp  hebben  aangeftoken. 

Zyn  Vader  Jan  Rubbens,  van  edleafkomft,  en 
Raadsheer  in  den  Raad  van  Braband  ,  vond  zich  ge-i 
drongen  door  een  inlandfe  beroerte  ,  Antwerpen 
te  ruimen,  en  zyn  wyk  te  nemen ,  met  zyn  Vrouw 
tot  Keulen,om  dat  haar  zwanger  zynde  door  fchrik- 
ken ,  geen  ongeval  mocht  overkomen ,  by  welke* 
gelegentheit  :dan  onze  Petrus  Paulus  Rub- 
bens  aldaar  geboren  is.  Dus  verhaalt  du  Pilé , 
het  welk  beveiligt  wort  door  Flor  ent.  Ie  Comtey 
dien  ik  doorgaans  veel  netter  en  opmerkender  be- 

vind als  Kornelis-  de  Bie  ,  die  Antwerpen  tracht 
door  Rubbens  geboorte  te  vereeren.  Doch  het 

2y  daar  mee  zoo  't  wil  :  de  konft  vind  reden  van 
zig  te  verheugen  over  de  geboorte  van  dat  konft- 
licht ,  dat  over  de  geheele  waerelt  fchynt. 

•  De  onluften  geftilt ,  trokken  zyne  ouders  van 
Keulen  weder  naar  Antwerpen.  Zyn  Vader  na 
verloop  van  weinig  j aren  geftor ven  ,  werd  hydoor 
zyn  Moeder  en  Voogden  ter  fchool  beftelt  om 
talen  te  leeren  j  met  voornemen  om  hem  in  de 

Recht  sgeleertheit  op  te  kweken,  ten  einde  hy  daar 

na  het  aanzienlyk  ampt  van  zyn  Vader  mocht  be- 
kleden. Daar  benevens  verzorgden  zy  hem  van 

bekwaame  meeitersj  om  hem  in  zyn  buitentyd  an- 
dere eerlyke  Wetenfchappcn  en  Konften  te  laten 

leeren  ,  aangezien   zyn  geeft  tot  alles  bekwaam 

fcheen 
/ 
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:heen  5  en  ziende  hem  ook  zonderling  geneigt  tot 
e  teekenkonft,  bezorgden  zy  hemeen  goedmee- 
er,  om  echige  van  zyne  buitenuuren  in  die  oe£- 

eninge  te  belleden.  Maar  't  was  niet  lang  daarna 
f  zyn  drift  en  geneigtheit  groeide  tot  die  Konft 
00  iterk  aan ,  dat  zyn  Moeder  en  Opzigters  ge- 

nden vonden,  zyn  geneigtheit  op  te  volgen  ,  en 
reheel  tot  het  leeren  van  die  Konft  over  te  geven, 
;n  bedelden  hem  dus  by  Octavio  van  Veen, 
Schilder  vanden  Hertog  van  Parma,  endenAarts- 
ïertog  Albertus  :  of  wel  eerft  by  Tobias  Ver- 
baacht,  wiens  Beeltenis  met  die  eer  ,  il  ejie 

wemier  maifire  du  fameux  P '.  P '.  Ruhbens ,  pronkt. 
Anderen  willen  dat  Adam  van  Oort  zyn  eerfte 
onderwyzer  inde  Konft geween: zy. 

Het  luft  ons  niet  eene  pennetwift,om  zyn  geboor- 
teplaats ,  ot  wie  in  hem  de  eerfie  gronden  der  kond 

gelegt  heeft,  aan  te  rechten  :  maar  ik  zeg  als  Baii- 
lius  Kennet,  in  de  levensbefchryvingvandenGriek- 
fen  Dichter  Homerus  ,  by  gelegentheit  van  den 
twifl  der  *  Steden ,  over  zyne  geboorte  :  Onder' 
tujfchen  hebben  de  beminnaars  van  de .  Dicht" 
konfl  zig  van  die  onzeker  heit  bediend  ,  en  gewilt9 
dat  zoo  wel  hun  groot  e  mee  ft  er  ̂   als  hun  konfl  ̂ van 
een  Goddelyken  oor  [pronk  behoort  te  worden  geoor deelt. 
Dit  is  uit  opzicht  dat  het  menfehelyke  vernuft ,  waar 
uit  de  konden  geteelt  worden,   en  voortfpruiten, 

van 

*  Lang  hebben  de  Steden  Rkodas,  Colophon  ,Salamh,Cheo, 
uirgts,  Athene»  en  Smyrna,  over  het  geboorterecht  van  Ho- 

meer getwiit.  Herodoot  fchynt  die  eer  aan  de  laaügemelde 
toe  te  wyzen,  aangezien  zyn  Moeder  Critkeisvtél  totCuma 
in  iEolien  ,  woonde  ,  en  van  hem  zwanger  was  voor 
zy  van  daar  vertrok,  dog  egter  by  hare  vrienden  te  Smyrna 
zynde,  op  een  feeftviering ,  nevens  andere  Vrouwen  by  de 
Rivier  Meles  ,  onverwacht  van  hem  verlofte  ,  en  het 
kind  naar  de  plaats  van  zyn  geboorte  Melefigents  noemde. 
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van  een  Hemelfche  afkomfl:  is ,  volgens  de  Bybel- 
fpraak  in  het  Boek  des  Uittogts ,  daar  Mozes  wel 
üitdrukkelyk  in  den  naam  van  Jehova  ,  van  Be> 
zaleel  den  Zoone  Ury ,  en  Ahaliab  zeit :  Dat  hy\ 

haar  heeft  'vervult  met  den  geeft  van  wysheid^  ver* 
ftand  en  kenmjfe ,  om  allerley  konftigc  werken  te  ma* 
ken  enz. 

Doch  dit  alles  overgeflagen ,  Rubbens,  na 

dat  hy  zich  van  't  onderwys  van  gemelde  Leer- 
meefters  bediend  had,  verkoor  eindelyk  weerOT- 
to  Venius  ,  niet  om  dat  hy  een  grooter  KonuS 
fchilder  was  als  de  vorige  j  maar  om  zyn  groot 
verftant  en  vernuftige  befpiegelingen ,  tot  dat  hy. 
eindelyk  door  zyn  uitflekenden  vlyt,  goed  onder-j 
richt,  en  hulp  van  zyn  vernuft  zoo  verin  de  konft! 
gevordert  was  ,  dat  zyn  werk  met  dat  van  zyne, 
onderwyzers  om  den  prys  dong. 

Kort  hier  op  bekroop  hem  de  reislufr. ,    waar, 

op  hy  zich  begaf  door  Vrankryk  naar  Italien  j  al* 
waar  hy  eenige  jaren  zyn  verblyf  hield  *    zomtyds] 
fchilderde  ,  en  voorts  zyn  tyd   doorbragt  j   om 
alles  dat  te  Roomen,  zoo  van  Beeldhouwery ,  als 
Schilderwerk,  uitrteekt  in  fchoonheid  van  omtrek, . 
en  behandeling  naauwkeurig ,  en  met  opmerkin* 

ge  te  bezien. 
Hy  begaf  zich  in  den  zelven  tyd  na  Venetien ,  tot 

de  School  van  Titiaan^  (toenmaals  den  voornaam* 
den  hoogvlieger  in  de  Konit )  en  maakte  kennis 
met  een  Edelman  van  den  Hertog  van  Mantua, 
die  hem  uit  des  Hertogs  naam  verzocht ,  als  Edel- 

man, en  Schilder  in  des  zelfs  dienft  over  te  gaan: 
welk  verzoek  hy  inwilligde  en  aannam  ,  om  dac 

'er  te  Mantua  uitflekende  Schilderyen  van  de  ge- 
achtfte  Konitfchilders  waren.  Hier  onthield  hy 
zich  een  tyd  lang,   maakte  zich  by  den  Hertog 

fry* 
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by zonder  bemint  ,  en  arbeidde  met grootcnvly taan 
pe  Konftftukken  van  Julio  Romano. 

Van  daar  vertrok  hy  weer  naar  Romen  daar  hy 

taig  voorts  oeffende  in  alles  wat  dienftig  was  tot  op- 
bouw van  zyn  Konffc,  en  kreeg  gelegenheit,  om 

'in  de  H.  Kruiskerk  ,  als  ook  in  de  nieuwe  Kerk 
van  St.  Pieter,  eenige  Akaarftukken  te  fchilderen. 
Gelyk  ook  voor  Albertus ,  x^ardtshartog  van  Oo- 
ïftenryk. 

Thans  was  het  in  't  zevende  jaar,  als  hyde  ty- 
iding  kreeg,  dat  zyn  moeder  gevaarlyk  ziek  was, 

pat  hem  zonder  eenig  uitftel  van  Rome  deed  ver- 
pekken.    Maar  zy  was  al  overleden  ,  eer  hy  te 
Antwerpen  kwam. 

Opmerkelyk  is  ,  't  geen  verhaalt  wort ,  na- 
tnentlyk,  dat  hy  weinig  afteekeningen  of  model- 

en  van  Romen  met  zig  bracht ,  en  als  'er  hem , 
iu  t'huis  gekomen)  naargevraagtwierdt,  om  ze  te 
tien ,  tot  antwoort  gaf  :  dat  die  in  't  Kabinet  van 
zyn  geheugen  waren  opgejloten.  Het  bleek  ook 
wel  aan  de  kragtige  wyze  van  fchilderen,  die  hy 
dg  had  gewent ,  dat  hy  de  beruchte  Konitwerken 

ran  'Titiaan^  Paulo  Veronees,  en  'Tintoret  gezien 
had.  Doch  dit  moet  ik  tuflehen  beide  zeggen: 
iat  de  Faam  den  roem  dien  hy  te  Rome  ,  en 
Venetien  door  zyn  fchilderen  behaald  hadde,  reeds 
yoor  zyne  overkomft  al  had  over  gekraaid  ,  waar 
door  de  een  voor  den  ander  na  ,  begeerte  nad- 

ien ,  om  van  zyn  penceelkonft  wat  te  hebben :  en 
iiy  overzulks  gelegentheit  vond  om  veel  gelts  daar 

/oor  te  konnen  bedingen  :  't  geen  oorzaak  is  ge-* 
vveeit,  dat  veelen  hem  ook  met  een  fcheef  gezicht 
lanzagen.  Onder  deze  was  Abraham  Janszent, 
iie  hem  tot  een  fchilderftryd  om  den  prys  uitdaagde, 
billende  't  zjlve  aan  't  oordeel  van  alle  Komtken- 

E  ners 
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nersftellen,  't  geen  hy  geeflig  affloeg  ,  met  dit' 
antwoord  :  Dat  hy  zulks  al  lang  gedaan  hadde'A 
en  het  zelve  aan  't  oordeel  van  heel  de  waerelt  ha4\ 
geftelt ,  en  dat  hy  het  op  gclyke  wyze  ook konde doen.] 

Het  verftand  dat  hy  bezat,  en  de  bedrevenheit  j 
in  de  wyze  van  de  waerelt  te  behandelen ,  vond  | 
middel  omzynbenyderstotzyn  vrinden  te  maken.] 
Hy  volgde  namelyk  de  les  van  Cleobulus  :   doe  uwe 
vrinden  wel ,  op  dat  zy  nog  meer  uwe  vrinden  worden, 
en  uwe  vyanden,   op  datgy  hen  tot  vrienden  maakt. 
Daar  benevens  was  hy  befcheiden ,  beleeft  en  min- 

zaam, tegen  ieder  een  j  een  hoedanigheit ,  die  hem 
by  grooten  en  kleenen  bemind  maakte,  inzonder* 
heit  ook  tegen  Konfrenaren  ,  waar  van  wy  een 
opmerkenswaardig  ft  aal  zullen  aanwyzen. 

Zyn  Moeder,  als  gezegt  is ,  was  geftorven ,  't  geei 
hem  beweegde  te  trouwen,  dat  eerlang  gefchiedd 
met  Catarina  Brintes,   met  welke  hy  vier  jarei 

in  der  minne  leefde,  totdat  zyftierf,  't  geenherfl 
zoo  aan  't  harte  ging,  dat  hy  om  de  droef  heit  wat 
te  verzetten ,  goed  vond  een  reis  naar  Hollant  te 
doen,  om  in  alle  de  (leden  de  Konftfcholen,  Konft- 
genootfehappen ,  en  Konftoeffenaars  te  bezoeken, 
waar  aan  de  Befchryving  van  Gouda  ook  gedenkt 

gelyk  ze  ook  in  't  byzonder  verhaalt  ,   dat  hy  Ja* 
kob    Reugers  Blok  aan  zyn  huis  ging  bezoe 
ken ,  om  zyn  Konft  te  zien  j  waar  van  wy  breeder 
in  des  zelfs  kvensbefchry ving gemclt  hebben.  San- 

dra rt,  die  hem  in  die  tyd  heeft  leeren  kennen, 
en   zederd   de  vrindfehap  met  hem  onderhouden 

heeft ,  getuigt  :  Dat  hy  f  Uitrecht  gekomen ,  'teem 
by  G.  Hontho rst  kwam ,  des  zelfs  Konftïierk 
zag,  en  ook  met  een  een  ft  uk  van  hem  ,   dat  noch 
maar  begonnen  was ,  verbeeldende  Diogenes  ,   dadt 
hy  met  een  Lantaren  op  helderen. dag  ,   te  Athenen 
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P  de  markt  naar  menfchen  zoekt ,  kocht ,  en  den  aan" 

'g  van  het  (luk  byzonder  prees.  Dat  gemelde  San* 
'rart  zyn  dienft  aan  Rubbens  aanbood  ,  om  ierwyl 
yn  mee  (Ier  Honthorfl  onpafjelyk  was ,  hem  vorder s 
2  geleiden ,  eerfi  fa  A.  Bloemaart  ,  daar  na  by 

'vOrnelis  Poelenburg  ,  voor  wiens  kon (l  hyveel 
\gting  betoonde  ,  en  verfcheide  (lukjes  aanbefleedde  9 

?lyk  by  zoo  by  ieder  Konft ■/ childer  in' 't  byzonder  deed \ 
Kan  daar  vertrok  hy  naar  Amrterdam  ,  daar  San- 
rart  hem  verzelde ,  alwaar  hy  veertien  dagen  door- 
[ragt ,  om  alles  te  bezien. 
Hier  benevens  had  hy  ook  een  zonderlinge  zucht 

pt  alle  foorten  van  wetenfchappen  en  konden ,  zelfs 
pt  de  taalgeleertheit.     Hy  zelf  was  geoeffent  in 
[srfcheyden  talen:  daar  by  uyt  eigen  aart  welfpre- 
[ent,  en  zyneuiterlyke  wezenstrek  ken  vertoonden 
p  inwendige  gaven  vanzyneeedle  ziel,  overzulks 
y  van  wegen  zyne  bekwaamheden  ,  van  Philips 
n  IV  ,  Koning  van  Spanjen ,  voorwienhyveele 
jemwaardige  werken  gemaakt  heeft  ,  om  eenige 
y zondere  verrigtingen  wierdt  gezonden  aan  het 

tittannifche  Hof  :  en  du  Pilé  voegt  'er  by  ,  dat 
it  door  de  Infante ,  die  hem  gunfi  bewyzen  wilde» 

10  by  Philips  bekuipt  was  -y  dat  hy  ,  in  de  waardig* 

t'it  als  Ambajfadeur  naar  V  Engelfche  Hof  gezon" ?n  wierd.  Hy  verhaald  vorder  boe  Karel  de  eerfte 
oning  van  Engeland ,  hem  beleeft  ontfing^  en  hem 
tegenwoordigheit  van  V  Parlement  eenprefent  des 

an  een  Degen  en  Cordon  ,  bezet  met  diamanten  , 
^aardig  twaalf  duizjnt  Ryksdaalders.    Waar  op 
weder  naar   Spanjen  vertrok ,  om  rekenfchap  te 

'Vtn  van  zyne  verrigtinge  aan  zyn  mee  ft  er  5  van  wieh 
v  groote  gefcbenken  kreeg.  Dog  anderen  gelooven 
\t  dit  wel  ten  meerendeele  gefchiedde ,  om  Rüb- 
e  I*  s  daar  door  gelegenheit  te  geven  van  den 

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

't  geen  wel  bedongen  was,  maar  niet  betaalt  wel-  • 
ke  ftukken  hem  ,wyl  hy  tot  Londen  was ,  van  Ant-  r 
werpen ,  daar  hy  dezelve  gefchilderd  had ,  werden  \. 
toegezonden. 

Karel  Stuart' ,  die  men  gelooft  dat  dien  toeleg  r 
begreep ,  bewees  hem  ongemeene  beleeftheit ,  en 
vrintlchap. 

My,  in  den  jaare  17 14  daar  zynde,  dreef  een 
zucht,  zoo  om  het  Konftwerk,  als  de  Zaal,  waai  „, 
uit  Koning  Karel  de  llachtbyl  te  gemoet  trad  ,  te 
zien  :  welke  zedert  den  tyd.van  die  Marteldood „L 

niet  meer  tot  een  gerechtsbank ,  maar  om  'er  vreenv  1  . 
de  Potenraten  en  Ambafïadeurs  op  te  onthalen,  ■ 
waarom  nu  als  noeh  Bankttkous  genoemt  wordt.}- 

gebruikt  werd.  Thans  worden  'er  om  de  fchaarsheif  1 K 
van  Kerken,  die  men  te  Londen  heeft,  alle  naarjL 

middagen  de  Common  preers  ,  de  gemeene  gebe-  L 
den,  in  voorgeleezen,  en  des  Zondags  in  geprev 

dikt.      .  :  t' 
By  dit,  mochten  wy  ook  wel  gedachtig  wezen, 

als  een  zyner  voornaam lle  werken,  de  galery  vat  '• Luxemburg,  een  werk  dat  hem  zoo  veel  roerr|. 
heeft  bygebracht,  en  nu  noch,  vermits  hetinzyr 
geheel  door  de  befte  Graveerders,  als  G.  Edelink* 
G.Duchange,  Komelis  Fermeulen^  B.Picard,  A 
Loir ,  en  B.  en  J.  Audran ,  in  koper  gefneden  is ,  d< 
drukken  daar  van  door  alle  Landen  en  Koninkryker 
verfpreit ,  de  waerelt  dóen  zien  ,  wat  hy  door  d< 
Kond  vermocht.Overzulks  zoude  het  tevergeefszyr 
datwy  breed  wyd  ig  zynen  lof  melden.  AldieKonft 
tafereelen,  tot  Altaarilukken  of  ergens  anders  to< 
gebruiktjook  een  menigte  Pourtretten,  voorVorftei 
en  Princen  gefchildeit ,  melden  zelfden  lof  van  hun 
nen  maker.  My: 

: 

i 



Schilders  en  Schilder  effen.  69 

Myn  pen  had  byna  zeker  voorval,  dat  Rubbens 
Ki  Spanjen  is  ontmoet,  voorby  geflapt ,  en  dus 

en  lezer  dit  volgende  verhaal  ontrooft ,  't  geen 
/oeglyk  diend  gemeld ,  eer  wy  hem  weder  in  zyn 
Vaderland  aanfchouwen.  Jan  Duc  de  Bragance , 
3 ie  naderhand  Koning  van  Portugal  werdt,  een 
jeminnaar  van  de  fch  ilderkonft ,  fch  reef  naar  Madrid 
tan  een  zyner  vrinden ,  ten  einde  hy  aan  Rübuens 

wilde  verzoeken  ,  den  Hertog  te  komen  be- 
zoeken, in  zyn  woonplaats  Villa-Vizox.a.  Rub- 

bens bewilligde  dit  verzoek ,  en  begaf  zig,  ver- 
telt met  een  groote  fleep,  op  weg.  De  Hartog 

Verwittigt,  dat  Rubbens,  die  hy  miflchien  maar 
illeen  vcrwagtte ,  met  zulken  groot  zen  toeftcl ,  en 
leep  verzelt ,  Fizofa  reeds  naderde  ,  zond  hem 
n  aller  yl  een  Edelman  te  paard  tegen,  om  hem  te 
teggen ,  dat  den  Hartog  om  gewigtige  reden  elders 
'jertrokken  ivas  ,  en  hem  niet  had  konnen  afwag- 
\én  ;  maar  tot  vergoeding  van  zyne  koflen  en  verlet , 

'•iet  aanbieden  f  o  pijlolen.  Maar  Rubbens  weiger- 
Je  de  zelve  aan  te  nemen ,  en  zeide  .•  dat  het  veel  te 
\ering  was  ,  devjyl  hy  voorgenomen  had  de  1 4  da- 
en  zyn  verblyf  te  Finofa  te  nemen ,  en  duit^ent 
Pijlolen  daar  te  verteeren. 

Na  dat  Rubbens  nu  noch  een  wyl  in  Spanjen 

■*e\veeft  had  ,  vertrok  hy  naar  Antwerpen  ,  daar 
iy  zoo  veele  heerelyke  kon  ft  werken  gemaakt  heeft , 

lat  men'er  zig  over  moet  verwonderen:  ja  men  zoude 
het  geen  menfchen  konnen  doen  geloven,  ten  zy  men 
lezelve  daarby  met  een  bericht  geeft ,  dat  hy  veele 
meerlingen  in  zyn  tyd  heeft  aangekweekt ,  die  hy 
tot  fchilderen  van  kl eederen ,  gronden ,  verfchieten, 
ebouwen  en  andere  fïeraden,  ook  wel  tot  het 

'lanleggen  der  naakten,  gebruikte,  waardoor  hy 
ig ,  en  inzonderheit  zynen  leerlingen  grooten  diend 

E  3  dede, 
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dede,  gelyk  'er  door  het  middel  van  hem  veelc  bra- 
ve meeflers  in  de  kond  zyn  voortgefproten ,  die 

zyne  grootsheit  van  ordineren  en  de  kracht  vaq 
zyn  fchilderen  van  hem  afgezien ,  en  zig  daarvan  in 
hunne  eigen  werken  bedient  hebben  ;  daar  zy  by 
het  leven  van  hunnen  meefter  niet  te  veel  eele- 

gentheit  toe  hadden ,  immers  tot  groote  en  voor-» 
deelige  werken  niet,  dewyl  hy  de vermogenfte lui- 

den aan  zyn  moer  had ,  en  het  dusmeeftalinzyne 
handen  viel ,  of  ongezocht  toevloeide.   Dit  is  aap 
verfcheiden  ftalen  van  brave  meeflers  ,  die  zynetll 
Leerlingen  geweeft  waren  ,     inzonderheit  A  nm 
Tony  van  Dyk  ,  gebleekenj  die  als  hy  al  wad 
voor  de  Kloofterbroeders  gemaakt  hadde,  van  hun! 
dusdanig  beknevelt  wierd ,  dat  het  fchildervuur  daar  t 

door  meer  gedooft,  alsaangeftooktwierdt.  'tGe*| 
beurde,  om  dit  met  een  voorbeeld  te  beveiligen,  j 
dat  Ant.  van  Dyk  eens  een  Kerkftuk  fchilder^i 

de  ,   't  geen  tot  een  Altaartafereel  zoude  dienen  J 
in  die  tyd ,  dat  hy  al  van  zyn  Meefter  afgefcheideni 

w-as ,  daar  de  gekapte  Broeders  zoo  veel  op  willen 
te  vitten,  dat  het  te  duchten  ftond,  of  hy  aan  het 
bedongen  geld  de  vingers   wel  blaau  zou  tellen  j 

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

derheit wyl  hy  in  dien  tyd  ,  als  het  fpreekwoord 
zcyt,  overladen  was  mei  geld  ,  als  de  K&vorfcbM 

met  veeren.     Overzulks   hy  over  't  onrecht  hem 
aangedaan  als  mymerende  ,    zig  begaf  buiten  dq 
ilad ,  en  daar  in  eenzaamheit  by  zig  zelf  alleen  oveiv 
leidc  ,    wat    middelen  bell  diende  by   de   hand 

genomen ,  om  in  dat  geval  zig  bell  te  redden.  'T 
gebeurde  ter  dezer  tyd  dat  Rubbens  zig  met  zyn 
Koets,  tot  uitfpanninge  zvner  gecllen  ,   liet  door 

de  Velden  omryden,  daar  hy  van  Pyk  ontmoet- 

te 
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Ite ,  aan  wiens  wezen  hy    met  den   eerflen  opflag 

[■wel  zien  konde  ,  dat  'er  iets  aan  fcheeldcn.     Dus 
ivraagde   hy    hem  naar  de  reden  van  zyn  eenzaam 

Iwandelen,  en  droergeefligheit  ,  'r  geen  hy  7uiver 
taan  zyn  gewezen  mceflcr  opbicgtte  ,  die  hem  zyn 
Izwaarmoedigheit  verlichtte  ,   met  tegens  hem  te 
zeggen  :   dat  hy  des  anderendaags  aan  zyn   huis 
zoude  komen ,  om  het  werk  te  zien  ,  en  middel  bc- 
denken ,  om  hem  daar  in  dien/i  te  doen.      Dit  ge- 
fchiedde  j   want   hy  kwam   des  anderendaags  by 
van  Dyk  ,  zag  het  werk  ,   betaalde  hem  in  ge- 

reed geld  de  fom    ,   welke  hy  daar  voor  bedon- 
;en  hadde,  en  liet  het  naar  zyn  huis  dragen.   De 
^looftcrvoogden  daar  niet  weinig  in  verlegen ,  wyl 

zy  nu  wel  begrypen  konden ,  dat  Rubbens  ,hunne 
vrekagtige   behandelinge   ontdekt  had  ,   fchaam- 
den  zig  voor  hem  ,  die  in  groot  aanzien  enagting 

was>  en  waren  bly  dat  zy  't  uit  zyne  handen  voor 
Jen  zelven  prys  weder  kregen. 

't  Zoude  een  groote  ondankbaarheit  fchynen  te 
wezen,  zoo  ik zeyde dat  van  Dyk  met  Rub- 
|Bens  naderhand  in  geen  min  en  vrindfehap  leefde  en 
Dmging  ,  zoo  ik  de  geheime  reden  daar  van  niet 

ontdekte,  't  geen  ik  op  zyn  regte  plaats  doen  zal. 
Rubbens  dan,  gelyk  ik  meermalen gezegt  heb, 

was ,  zoo  ten  aanzien  van  zyn  geboorte ,  gedrag,ee- 
renty telen  en  konlt ,  by  alle  de  grooten  geacht  en 
gezien.  Hier  kwam  noch  by,  dat  hy  tot  zyn  tweede 
vrouw  getroud  had  HelenaFormanydie  een  Helena  in 
fchoonheit  was.  Eenfchoon  voordeel  voor  eenfchil- 

ier  om  de  kofte  van  't  model  te  fparen.  Zy  bezat  daar 
;by  veel  verlland  en  veel  geld  ,  hoedanigheden 

jiaar  men'er  drie  in't  by  zonder  mee  zoude  konnenuit- 
:  ruften ,  en  had  daar  by  vermogende  vrinden,  die  hem 

E  4  dienft 
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dienft  konden  doen.  Ovcrzulks  vloeiden  alle  de 

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

'hy  een  zonderlinge  bekwaamheit  om  alle  grooten te  vleyen  ,  en  dus  tot  zyn  voordeel  in  hun  gunft 
te  dringen.  Zulks  dat  men  de  fpreuk  van  J.  de  . 

Bruin  ,  in  zyn  Banket  werk ,  op  hem  wel  mag  toe- 
paflen  :  Dat  gaauw  cv  erflanden  van  alle  hout  weten 
pylen  te  maken ,  om  hun  oogwit  te  befchieten. 

Hy  boude  voor  zig  een  huis  binnen  Antwerpen, 
dat  hem  wel  zedig  duizent  gulden  koftte,  en  daar 
in  een  zaal  op  de  wyze  van  de  Rotonde  te  Romen, 

daar  het  licht  door  eene  opening  in  't  dak ,  van 
boven  in  necrftraalde.  Deze  zaal  behong  hy  met 
zyne  opgegaarde  Italiaanfe  ,  Franfche  en  Neder 
landfche  Konftftukkcn ,  en  daar  onder  ook  fom 
mige  van  zyn  eigen  hand ,  welke  Konftzaal  alom 
berucht  was,  zoo  dat  de  Hartog  van Bukkingham ; 
die  zyn  paleis  teffens  met  konft  wilde  opfieren, 
order  gaf,  aan  den  Heer  Michiel  Ie  Blon ,  liefheb- 

ber en  goed  kenner  van  Konft  ,  om  voor  60000 

gulden  aan  konft  daar  uit  voor  hem  te  koopen ,  't 
welk  ook  gefchiedde.  Daar  Rubbens  zekerlyk 
goed  gevoelen  van  zal  gehad  hebben ,  daar  nu  zyn 
meS)  als  het  fpreekwoord  zeyt,  aanweerzydefnee9 
en  hy  den  weg  om  geld  te  winnen  op  alle  wyzen 
heeft  geweten.  Dus  ftapelde  hy  eenen  onnoeme- 

lyken  (chat  op  j  en  't  moeft  heel  de  waerelt  kenlyk worden. 

Het  was  niet  lang  na  dien  uitkoop ,  of  een  door- 
liepen knaap  maakte  aanflag  op  dien  vetten  buit, 

doch  vond  zig  in  zyn  voornemen  fchandig  bedro- 
gen. Het  was  de  berugte  Alchemift  Mr.  Brendel 

van  Londen.  Deze  klampte  Rubbens  met  veel 
hoopgevende  redenvocringen ,  en  verzekeringen  van 

da 
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lle  wiffe  gevolgen  van  zyn  Goudmakerykonft  aan 
jooord  j  biedende  hem  zyn  dienlt  tot  de  bewerkin- 

jge  van  't  zelve ,  voor  de  halve  winft ,  zoo  Rubbens 
Jcen  Laboratorium  wilde  doen  opflaan,  endenood- 
iwendigheden ,  die  daar  toe  vereift  werden ,  bezor- 
êgen.  Maar  Rubbens  ,  naar  dat  hy  hem  met  veel 
Jgedult  had  hooren  uitfpreken  ,  antwoorden  hem 
Ibeleeft,  verftandig  en  geeflig  aldus  :  MynHeer  ik 
[bedank  u  voor  die  aanbieding.  Gy  komt  juift  20  jaren 

at  laat-,  want  zedert  dientyd^  heb  ik  door 't penceel 
Iden  regten  Lapis  Philofophorum  gevonden.  En  wees 
Ihem  dus  van  de  hand  af. 

INu  is  'er  byna  niets  van  zekerder  gevolg ,  als  dat, 
l wanneer  yemant  door  zyne  by zondere  bekwaam- 

heden, die  hy  boven  anderen  in  kond  en  weten- 
fchappen  heeft ,  en  wanneer  hy  daar  door  tot  den 
top  van  eere  opklimt ,  zoodanig  dat  de  Faam  het 
gerucht  daar  van  alom  verfpreid  ;  zulks  ftraks  ver- 

oorzaakt in  anderen  eenc  aanritzelinge  tot  een  drift , 
welke  na  de  geaartheit  des  gemoeds,  tweederhan- 
de  uitwerkingen  heeft ,  een  ten  kwade ,  dat  men 
afgonft  noemt  5  om  dat  zy  eens  anders  welwezen 
benyd ,  en  zynen  luifier  niet  dulden  kan ,  en  een  ten 
goede,  dat  wy  nayver  noemen  ,  om  dat  die  niet 
misgunt  eens  anders  welwezen ,  maar  zich  zelven 

ook  wenft  in  dien  flaat  te  mogen  zien  ;  't  geen 
niet  te  laken  is  >  en  des  noch  te  min  ,  als  dit  hun 
diend  tot  een  prikkel  en  fpoor ,  om  dien  zelen  weg 
in  te  (laan ,  waar  door  men  tot  die  eer  en  dat  ge- 

luk wort  verheven ,  dat  men  boven  anderen  uit- 
fteekt. 

Waarlyk  de  bevinding  heeft  ons  doen  zien ,  dat 
de  kond  in  geen  eeuwen  zoo  gebloeit  heeft  ,  als 
in  dien  tyd  van  Pet.  Paul.  Rubbens,  aan  wiens 
fakkellicht  veelen  hun  kaars  hebben  aangeftoken. 

E  s  en 
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en  wie  weet  wat  dienft  hy  al  meer  aan  de  konft 
zoude  gedaan  hebben,  zoo  zyne  levenszon  in  volle* 
luider  niet  waar  benevelt  geworden ,  door  cen 

onvermydclykc  duiftcre  wolk  van  't  nootloot  j  het 
welk  ons  leert ,  dat 

uil  wat  geboren  is ,  eens  moet  het  leven  derven. 

Een  jaar  twee  of  drie  voor  zyn  dood,  luveg  hy 

cen  beving,  op  de  wyzc  van  een  bcroertheyt,  'm zyn  handen ,  waarom  hy  het  groot  werk  moeit 
aflaten.  Doch  hyfchilderde  cgter  kleine  fluitjes, 
meeft  Landfchappen ,  op  den  Ezel ,  daar  hy  de 
anaal  ftok  meer  tot  zyn  gebruik  konde  nemen. 

Hy  is  overleden  te  Antwerpen,  op  den  50  van 
Blocimaand,  in  het  jaar  1640.  en  begraven  met 
een  aanzienlyke  en  pragtige  Lykltatiej  want  voor 

het  Lyk  ging  'er  een,  dragende  een  i  wart  Fluwelc 
kullen,  en  daar  op  een  vergulde  kroon  ,  en  agter 
het  Lyk  volgde  een  grooten  (leep  van  de  aanzie- 
nelykfte,  zoo  Geeftelyke,  als  Waereldlyke  Hee- 
ren  ,  en  Konftenaren.  Het  lyk  werd  geleid  in  St. 
JansKerk,  daar  zyn  GrarTtee  noch  te  zien  is. 

Hy  liet  een  Dochter  na,  en  een  zoon,  ibmmi- 
ge  zeggen  twee  zooncn  uit  zyn  laatftc  huwelyk, 

de  oud  (Ie  ALUERTus'genaamt,  is  Secretaris,  of 
Geheimichryver  der  Staten  van  Vlaanderen  gc- 
weeft. 

Wy  hebben  zyn  waare  beeltenis  gevolgt  naarde 
befte  affchetzing  boven  aangcplaatit ,  in  de  Pl  \  at 
D,  opdatdeKonitfchilderszyn  pryilelyk  gedrag, 
omtrent  de  jonge  konftoerTenaars  ,  en  y  ver  tot  den 
opbouw  van  de  Konft,  daar  by  gedenken  zouden, 
en  zoo  veel  heuglyker  zig  ten  fpiegel  voordellen. 

Beleeft  zyn ,  en  geneigt  tot  elks  dienft ,  doet  een 
uian  geacht  wezen,  en  ze:  zvn  konlt  luiiterby. 

't  Kan 
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't  Kan  niet  wel  wezen  dat  alle  KonftoefTenaars 
elkander  te  gelyk  minnen  :  doch  nooit  moet  ver- 
fchil  tuirchen  perfoonen  oorzaak  wezen,  totverag- 

tingvan  wederzydle  konft werken.  Rafael  d'TJr- 
byn,  en  Michael  Angelo  de  Bonarote,  waren  wel 
de  befte  vrinden  niet ,  dog  prezen  altyd  elkanders 
werk.  Rafael  was  gemeenzaam  in  zyn  omgang, 
beleeft,  vrindhouwende,  en  geneigt  om  elkdienft 

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

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

gen verzelt  was.  't  Gebeurde  dat  Michael  Ange- 
lo hem  dus  op  ftraat  ontmoetende .  in  't  voorby  gaan 

zeide  :  ecco  il  Barigello  con  tutta  la  fua  fbirreria , 
dat  is  :  Zie  den  Schout  verzelt  met  zyn  bende  of 
dienaars.  Daar  op  Rafael  hem  toefchoot  :  ë  tu 
caminate  folo  come  la  Boja ,  dat  is ,  en  gy  wandelt 
alleen  gelyk  de  Beul. 

Michael  Angelo  was  van  een  ftuurzer  aar  t ,  en  had 
voor  gewoonte  te  zeggen  wat  hy  dacht ,  waar 
om  hy  weinig  vrinden  had ,  en  meelt  alleen  ging, 
zoo  dat  zyne  konft  alleen  de  oorzaak  was ,  dat  hy 
geagt  wierdt  j  want  het  gebeurde  eens  ,  dat  de 
Paus  hem  zyn  konft  -  en  kabinetfchatten  (een  eer 
die  zelden  ymand  gebeurt;  liet  zien.  De  Paus , 
om  dat  Michael  Angelo  zich  niet  eens,  als  wel  an- 

deren t'elkens  ,  daar  over  verwonderde ,  zcide 
IVy  konncn  niet  zeggen ,  ah  wel  eer  Petrus  deed: 

Goud  nog  Zilver  hebben  ivy  niet.  Dat  'i  waar  ant- 
woordde Michael  Angelo  -,  Dog  daaro?n  kan  uw 

Heiligheit  ook  niet  zeggen  :  Jiaat  openwandeld. 
Vryborjlig  fpreken  heeft  zyn  tyd.  IVaarhtit  word 

geprezen ,  zegt  Juvenaal ,  maar  moet  kouw  lyden. 
uUtjd  de  wmrheil  te  fpreken ,  is  altyd  vyanden  ma- ke-n  : 



y6  Schouburgh  der 
ken  :  en  daar  is  geen  gevaar  lyker  woeftyn,  als  zon* ' 
der  vrinden  te  leven.  Te  leven  zonder  vrinden  ,  zeit 

het  Spaanfche  ipreekwoord ,  is  fierven  zonder  ge- 
tuigen. 

Onder  een  groote  meenigte  konftfchildcrs ,  die 
Rubbcns  door  zyne  LeerlefTen  aangeteelt  heeft, 
wort  ook  getelt  P1ETER  SOUTMAN.  De- 
acn  alzoo  wy  noch  zyn  geboorte  of  fterftyd  heb- 

ben konnen  ontdekken ,  hebben  wy  niet  voegly- 
ker  konnen  plaatfen,  dan  achter  zyn  meefter. 

Pieter  Klaasze  Soutman  noemt  hem  Sa- 

muel  Ampzing,  en  gedenkt  hem  ook  'móebefchry- ving  van  Haarlem ,  daar  hy  gebooren  en  geftorven 
is,  met  dit  Vaarsje. 

Hoe  zou  hier  ook  de  naam  van  Soutm  an  zyn  ver/we- 
gen, 

Die  door  zyn  kloek  penceel,  zig  heeft  dienjlaat  verkre- 

gen, » Zig  heeft  door  zjync  kon  ft  die  eer  en  roem  bercit , 
Dat  hy  de  Schilder  is  der  Pruijche  Majefieit. 

Hy  wordt  geoordeelt  mee  van  de  befte  geweed 
te  zyn ,  die  uit  diefchool  voortgefprootcn  is.  Hy  was 
toen  hy  aan  de  konil  kwam  ,  een  borft  van  een 

grooten  geeft  ,  en  doordringend  vernuft ,  't  geen 
meer  en  meer  door  goed  onderwys  geflepen ,  hem 
heeft  doen  klimmen  tot  den  roem  van  een  groot 
meefter. 

De  ftalen  ,  die  hy  ook  van  zyne  Kond:  naarge- 
laten heeft,  toonen  dat  hy  niet  door  gonlr,,  maar 

door  zyne  verdien  ften,  aan 't  Poolfche  Hof  bemint 
en  geëerd  is  geweeit.  Hyfchilderde  Pourtretten, 
en  groote  ordonanticn.  Kor- 
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KORNELIS  SCHUT.uit  de  zelve  School  voort* 

gefprooten ,  was  te  Antwerpen  geboren.  De  zang- 
berg  had  zyn  geeft  begunftigt ,  met  Poëtifche  vin- 

dingen ,  het  geen  in  zyn  Ordonnantien  doorftak  , 
en  zyne  Konft  te  meer  bemind  dede  zyn.  Hy  zette 
zig  tot  kloeke  en  woelige  voorwerpen  te^  vertoo- 
nen  :  en  heeft  beneflfens  het  fchilderen  Ook  den 

Etsnaald  gehanteert ,  als  te  zien  is  aan  de  menigte 
Printen  ,  die  van  zyne  hand  uitkomen ,  die  fchoon 
zy  niet  in  allen  deelen  even  befchaaft  en  vaft  van 
omtrek  zyn  ,  nochtans  zyn  vlugge  geeft  te  kennen 
geven.  Kornelis  de  Bie  zinfpeelt  mede  op  zyne 
Etskonft  ,  daar  hy  zegt : 

Het  werk  betoont  de  daat ,  wat  hoeft  'er  meergezeit  ? 
De  Drukpers  wyft  ook  aan  z.yn  konft  volaardigheit. 

De  groote  van  Dyk  heeft  zyne  Beeltenis  ter 
liefde  van  zyn  Konft  ,  nevens  zyn  Konftgenootën 

ten  dien  ft  des  Plaatfnyders ,  mee  in  't  klein  ge- 
fchildert,  en  wy  om  dezelve  reden  zyn  borftbecld 
geplaatftinde  Plaat  E  ,  by Fr.  Snyders  en  Joan 
Brcugel^  onder  aan.  Nu  volgt 
SAMUEL  HOFMAN,  van  Zurich.  Deze 

kwam  ,  na  dat  de  Faam  den  roem  van  Rubbens  wer- 
ken, op  hare  wieken,  in  dat  waereldoort  omge- 

voerd  hadde,  afzakken  naar  de  Nederlanden  ,  en 
begaf  zich  in  de  School  van  Rubbens,  daar  hy 
door  deflèlfs  leei  leflen ,  en  het  afzien  van  zyne  be- 

handelingen, tot  een  goed  meeftcr  in  de  Konft  op- 
wiefch.  Hy  zette  zich  naderhand  te  Amfterdam 
neer  ,  daar  hy  veele  brave  Konftftukken ,  ook 
Portretten  gemaakt  heeft ,  en  troude  in  den  jare 
j  6  2,8.  en  trok  daar  na  met  zyn  vrouw  naar  Zurich , 
daar  hy  door  zyn  Konft  grooten  roem  behaalde, en 
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en  gelegentheit  kreeg  ,  om  voor  den  Hertog  van 
JVlilanen  eenige  Konil werken  te  maken:  van  daar 
te  Frankfort  aan  de  Main ,  daar  hy  een  groot  ftuk  op 

't  Raadhuis  gefchildert  heeft.  Eindelyk  zyn  le- 
vensrol  afgeloopen,  ftierf  hy  aan  het  Podegra,  in  den 
jare  1640.  Zyn  Vrouw  en  Kinderen,  onder  deze 
een  dochter  die  een  fchilderefTe  was ,  trokken  na 
zyn  overlyden  weder  naar  Amiterdam. 

JAN  van  HOEK,  Antwerpenaar,  heeft  het 

geluk  gehad,  dat  hy,  om  zyn  grootze  fchikkin- 
gen ,  kragtige  wyze  van  fchilderen  ,  en  vleyend 
penceel,  niet  minder  als  zyn  meefter  Rubbens, 
by  Koningen  en  Vorften  is  bemint  geweell:.  Hy 
heeft  te  Romen  zynde  ,  voor  verfcheiden  Kardi- 

nalen gefchildert ,  die  zyn  penceelkonfl  in  groote 
waarde  hielden.  Ook  nam  de  Aartshertog  Leo- 
poldus,  hem  voor  Edelman  mee,  naar  de  Neder- 

landen ,    daar  hy  geltorven  is  in  't  jaar  1 6yo. 

Eer  ik  vorder  gaa  ,  moet  ik  gedachtig  we- 
sen,zyn  braven  Stadgenoot  MARTE N  PEPYN, 
die  gelyk  de  Arent  alle  vogelen  braveert ,  ook 
nlzoo  in  Italien  zynde,  zyne  tyd-  en  landgenoten 
te  boven  ftreefde  ,  zulks  hy  door  Italien  en  Ro- 

men voor  een  hoogvlieger  berucht  was ,  en  grooten 
roem  behaalde. 

Ik  was  verlegen  waar  ik  hem  plaatzen  zoude, 

tot  dat  my  uit  zeker  verhaal,  't  geen  volgen  zal, 
bleek,  dat  hy  by  't  leven  van  Pet.  Paul.  Rub- 

bens, al  overleden  was. 
Men  hout  het  vooreen  fpreuk,  toepaflèlyk  op 

de  geleerden  ,  Dat  zy  niet  graag  zien  ,  dat  hun 
licht  door  anderen  betimmert  wordt.  Rubbens,  die 
zyne  fnelle  vlucht  in  de  Kond  kende  ,  en  hoorde dat 
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3at  hy  van  Rome  naar  Brabant  ftond  te  komen , 
was  daar  over  verzet.  Maar  wanneer  kort  daar 

lan  het  tegendeel  door 't  gerucht  verfpreid  wierd  ,  te 
weten  dat  hy  van  voornemen  verandert ,  een  Room- 
fche  vrouw  getrout  had ,  liet  hy  zig  ontvallen  :  Nu 
Pepyn  getrout  is9  heb  ik  geen  wees  dat  my  alhier 

want  zal  overtreffen,  »f bovenst  hooft  komen.  Het 
geen  beveftigt ,  dat  hy  een  groot  konftenaar  is  ge- 
weeft.  Op  hem  volgt 
ABRAHAM  JANSZEN.  Deze,  alzoo  noch 

by  Sandrart  ,  noch  by  ds  Bie ,  eenig  merk  van  zyn 
geboorte  of  fterftyd  word  gevonden ,  dagten  wy 
oeglyk  te  wezen ,  dat  agter  Rubbens  geplaatft  wier- 

de  -,  niet  alleen  om  dat  hy  een  tydgenoot  van  hem 
geweeft  is ,  maar  ook  om  dat  hy  een  rol  in  zyn  le- 
vensbedryf  heeft.  Hy  is  te  Antwerpen  geboren ,  en 
was  een  der  voornaamfte  Schilders  in  dien  tyd.Dog 

heeft  niet  veel  (tukken  gemaakt ,  maar  die  'er  van 
jicm  zyn,  zyn  voortreffelyk  konftig geteekent ,  en 

mar  't  leven  uitgevoert.  Zyne  geneigtheit  viel 
op  't  fchilderen  van  groote  Hiitorien ,  met  levens- 
groote  Beelden ,  waarom  alle  Vorflen  en  Potenta- 

I  ten  begerig  waren  naer  zyn  Kond ,  om  in  Vorftely- 
ke  Galeryen,  Konltzalen  en  Kerken  op  te  hangen, 

en  naar  alle  bedenken,  (dus  wort  'er  getuigt,) 
had nicmant zyns  gelyk  geweeft^  indien  hy  met 
yver  op  dien  voet  was  voortgegaan  De  verhef- 

fing van  Rubbens  was  naar  allen  fchyn  ,  deeer- 

fte  oorzaak  van  zyn  val.  't  Is  waar  dit  behoorde 
hem  een  fpoor  geweelt  te  hebben ,  om  met  des  te 
meerder  yver  naar  de  volmaaktheit  der  Konft  te  dre- 

ven, en  Rubbens  die  hem  in  't  bejagen  van  voor- 
deden ,  door  dien  hy  zoo  veele  vrinden  had ,  voor 

uit  was,  door  een  onvermoeiden  vlyt ,  met  het 
penceel  te  volgen  ,  in  plaats  van  de  moet  ver- loren 

< 
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loren  te  geven ,  en  hulp  te  zoeken  in  zyn  bederf. 

Maar  iviè  ,  zegt  de  fpreuk  van  Amphilogus ,  is ' 
f  aller  uuren  even  ivys  ?  en  ah  de  kloot  aan  V  gaan  < 
IS)  zegt  het  fpreekwoord ,  rolt  hy  voort.  Dus  ging 
het  ook  met  onzen  Abraham  Janszen;  hy  ver- 

koos zyn  verderf,  te  weten  de  liefde  ,  tot  zyn$| 
vertrooftinge ,  en  (tiet  al  zyn  welvaren  aan  den  fleen  \ 
van  zyne  ontydige  min  te  mortel.     Hy  ging  met 
zyn  nieuwe  vrouw  dagelyks  om  een  wandeling,! 
en  koelterde  de  ledigheit,  die  hem  als  de  motten  f 

verteerde  ,   waar  door   zyn  huisgezin  in  flegten-  ' 
ftaat ,  eindelyk  tot  armoede  verviel ,  terwyl  hy  met 
een  berooit  hooft  omzwervende ,  troofl:  zocht  in  dei 

herbergen ,  en  de  fwarigheir  met  den  drank  an 
fpoelde. 

Zulke  voorbeelden  konnen  de  fchilderjeugt  ten 
baak  verftrekken ,  om  zig  voorzigtig  tevermyden 

voor  die  klip.  Gelyk  dat  van  Rubbens,  omgeru-  j 
flelyk  aan  te  zeilen  ,  tot  de  haven  van  't  geluk , 
die  door  onvermoeiden  vlyt ,  in  ftadige  oeffeningen 
en  fpaarzaamheit  alleen  bekomen  wort. 

Op  zyn  beurt  komt  nu  te  voorfchyn 
HORATIUS.  GENTILESCO.  Deze  was  een 

Florentyner  van 'geboorte ,  doch  wort  onder  de 
Italianen  niet  getelt ,  om  dat  hy  den  meeften  tyd 
van  zyn  leven  in  Span  jen,  Engeland,  Brabant  en 
Holland  heeft  geüeten ,  waarom  wy  hem  ook  een 
kleine  plaats  onder  de  Konitfchilders  hebben  in- 
gefchikt.  Zyne  geneigtheit  liep  meeft  tot  hetfchil- 
dcren  van  groote  Hiitory  Hukken.  Sandrart  ver- 

haalt :  dat  hy  twee  [lukken  tot  Amfterdam  van  hem 

heeft  gezien ,  die  hy  voor  Koning  Kar  el  den  eerftenge» 

fchilderd  had.  ''Teene  verbeeldde  een  om  hare  zonden 
treurende  Maria  j  V  ander  Lot  met  zyne  twee  docht  er  sy 
die  puik  goed)  en  zoo  ten  optigt  van  teekeningt  ah koleur^ 
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dïenr  ,  wel  gehandelt  warm.  Hy  werd  nader-» 
land  van  den  Koning  naar  Engeland  geroepen  i 
»m  voor  hem  te  fchllderen ,  daar  hy  ook  geitor- » 
en  is  j  maar  in  wat  jaar  heb  ik  niet  konnen  te  we- 

en komen.  De  Brabanders  noemden  hem  Gen~ 
iel.  Hy  was  een  goede  bekende  van  Sandrart^ 
lic  ook  ,  als  hy  te  Napels  kwam ,  zyn  dogter  Ar* 
hemifia,  die  een  Schildereflè  was,  ging  zien,  en 
Ie  groete  van  haar  vader  bracht.  Zy  ontfïnghem 

>eleeft  ,  en  vertoonde  aan  hem  't  geen  zy  toen- 
naals  gemaakt  had ,  zynde  een  David ,  vertoonen- 

le  het  hooft  van  Goliat  levensgroot ,  't  welk  uit- 
'oerig  en  ftout  gefchildert  was.  Zy  fchilderdc 
>ok  portretten ,  en  was  wel  gezien  by  de  gemalin  des 
3ndeikoningsvaniV^(?/;.  Zy  tcekende  ook  op  de 
dcademie. 

In  dezen  tyd  moeten  wy  ook  gedagtig  wezen  $ 
anden  beroemden  Brabantfen  Konitfchilder 

HENRIK  van  BALEN.  Deze  is , vol- 
gens het  getuigen  van  Karel  van  Mander ,  een  leer- 
ing geweeft  van  Adam  van  Oort.  Wat  zyné 

jchilderkonft  aanbelangt ,  die  is  zoo  in  opzicht  van 
Drdinantie ,  teekening  en  wy  ze  van  fchilderen  deug- 
saam  goet ,  zoo  dat  zyn  werk  wel  by  de  Konft  van 

geagte  Meefters  hangen  mag.  In  't  byzondermoet 
k  ook  zeggen ,  dat  hy  zyne  naakten  zoo  fchoon 
!i?an  omtrek ,  en  zoo  rond  en  kragtig  heeft  uitge- 
voert ,  dat  byna  alle  andere  Konit  daar  by  afvalt. 

Onder  vele  van  zyne  groote  Konftwerken ,  {leekt 
uit  de  verbeeldinge  der  zondige  wacrelt,  ten  tyde 
yan  den  Boetprediker  Noach  :  Het  dorftige  Ifraël , 
drinkende  van  't  water  uit  den  Steenrots :  Ook  een 
ftuk  daar  de  Egyptifche  Koning  Pharao  verdrinkt 

in  't  RoodeMecr,en  Ifraël  dus  de  vervolger  ontkomt. 
Van  't  zelve  voorwerp  heb  ik  noch  korts  geleden F  een 
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een  kleiner  fluk  gezien  ,  heel  woelig  ,  wel  ge- 
koppelt  en  vol  veranderingen  van  kleedercn.   De 
grootfte  troep  der  vlugtclingen  was  op  den  twe», 
den  grond ,  in  den  klaren  dag  geftelt ,  en  de  Figu- 

ren opden  voorgront  befchaduwt,'t  geen  een  goeden 
welilant  gif  aan  dat  koppelende  gewoel   op  den, 
tweeden  grond,  dat  zig  weder  tegens  den  benevelden, 

bergagtigen  agtergrond ,  en  't  blaauw  verfchiet  red- de.    Gelyk  ook  mede  een  klein  {tukje  op  koper; 
gefchildert,   verbeeldende  het  oordeel  van  Paris  5 
en  waren  de  drie  Godinnen  ,  inzonderheit  Vcnus,  j 

die  zig  van  agteren  liet  zien  ,   zoo  rond  ,   kragtig  :j 

en  uitvoerlyk  gefchildert,  dat  ze  fchenen  buiten 't 
Tafereel  uit  te  fteken.  Daar  benevens  was  de  grond  jj 
waar  op  zy  itonden ,  met  gras ,  kruitjes,  en  voorts  i 
het  geheele  landfehap  ,  uitvoerig  en  kondig  door 
den  Fluweelen  Breugel  gefchildert. 

Behalven  vele  hiftorilche  vertooningen,  die  hy 
kondig  door  zyn  penceel  verbeelt  heeft ,  vintmen 

ook  Zinnebeelden  vernuftig  en  leerzam  door  hem1 
toegepaft.  De  Hr.  en  Meefler  J.  van  Schuilenburg» 
Raad  en  GrifHer  over  de  Prinflelyke  Domeinen, 
enz.  heeft  diergelyke  in  zyn  berucht  Konftkabinet, 

in  's  Gravenhage ,  verbeeldende  een  deugtzaam  man, 
zittende  onder  een  pragtig  behangfel,  met  eene 
kroon  van  eere  op  zyn  hooft.  Minerva,  Godes  der 
Wysheit,  ftaat  ter  linker  zyde  nevens  zyn  zetel} 
ter  rechter  hand  de  Gerechtigheit,  meteenweeg- 
fchal  in  de  hand ,  waar  in  zig  in  de  eene  de  hoof- 

den van  een  zwyn ,  vos,  wolf  en  paauw,  zintee- 
keningen  van  Gulzigheit,  Lift,  Roofluft  enHo- 
vaardy,  doen  zien,  welke  tegens  den  Winkelhaak, 
Liniaal ,  Oyevaar  en  Breydel ,  zinteckenen  die  op 
een  deugdzaam  gedrag  toegepaft  worden  ,  in  de 
benedenftc  fchaal  verheelt,  te  licht  worden  bevon- 

den. 
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Hfe.     Daar  nevens  aan  zietmen  Liefde  deNydvan 
;ig  ftooten ,  en  de  Kupidoos ,  Slangen  en  andere 

Iredrochtcn ,  weg  zweepen.  Zyn  Beeltenis  ftaat  ne- 
l'ens  dat  van  R.  Savry  in  de  Plaat  D. 

1   Hy  heeft  een  zoon  naargelaten  [oèïanNes  ge- 
ISaamtjdie  hem  1611  te  Antwerpen  geboren  wierdt, 
paarvan  K.  de  Bie,op  p.  1 2  o  zegt  :  hy  heeft  de  Konfi 

'y    zyn  beruchte  vader  Henrik  van  Balen  ge- 
Veert.    Hy  heeft  de  zelve  naderhand  in  Italien  voort- 

gezet, en  by  zyns  vaders  leven  grooten  roèfti  ver-» 
inregen ,  waar  op  dit  vaers  ziet : 

\Pythagoras9  *  Tyran  van  "f*  Lemnos  j  heeft  gefchreven  t 
\Ah  V  Lichaam  fier  ft ,  de  ziel  tot  Jlechte  of  bet  erft  ant 

W'erhüid.   Wie  tivyfclt  aan  dit  oude  leer  (luk,  tv  ant 
\p  e  Geeft  van  Henrik  leeft  in  J  a  n  3  by  V  vaders 

leven, 
F  ï  Hy 

*  't  Is  klaar  dat  de  oude  Latynen  door  dit  woort  hebben 
Irerftaan,  een  die  heerfchappy  voert  met  gezach  en  opper- 
tvaardigheit.  Een  voorbeeld  hebben  wy  by  Virgilius ,  daaï 
Latinus  aldus  van  Eneas  zegt: 

Pax  rmhi  p ach  erit  dexirum  tetigijfe  Tyranni: 
door  J.  Oudaan  dus  vertaalt; 

Jk  acht  het  van  den  Vreede  eengoèt  gedeelte  althans , 

De  dapp're  regterhand  te  raken  des  Tyrans. 

En  Atheneus  noemt  de  Liefde  ,  Tv&vvos  SiSyn  ka)  c£,&p  J-' 
tw  :  Een  Tyran  ,  dat  is  een  heerfcher  ,  van  Goden  en 
Menfchen.    Ook  is  den  Taalgeleerden    bekent  ,    dat  dit 

oort  een  Koning ,  Vorft,  engrootMeefterinKonftofWe- 
tenfehappen  beteekent.  Zie  P.  Rabus  Vermaaklydheden  der 
Taalkunde,  p.  12.3.  daar  hy  zulks  uit  een  Grieks  vaars  van  Ana- 
kreon  beveftigt.  Naderhand  heeft  men  die  door  flinkfe  we- 

gen, lift,  geweld,  enz.  dwingelandy  oertenden,  met  den 

'gehaten  naam  van  Tyr'annen  gebrandmerkt.  Zie  breeder  in 
myn  Kantfchrift,  op  het  Leven  vanden  Apoftel  Paultts,  byP„ 
otteman  gedrukt,  p.  125. 
j  Anderen  zeggen  Samos,alzoo  zyn  vader  hem,  noch  jong 

zynde.vanTyrrhenen  naarSamos  had  overgebracht.ZieTnom» 
Stanley ,  lihfof.  en  Vmifehe  Oudheden .  p >  1 1 5 . 
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Hy  was  indenjare  1661.  noch  in  leven,  en  woon- 
de te  Antwerpen  ,  maar  zyn  vader  was  toen  al 

overleden ,  als  uit  het  Rym  van  Kornelis  de  Bie  tebc- 
fpeuren  is. 

Hier  nevens  verfchynt  ten  Toneel  de  Konft- 
fchildcr  FRANCO  IS  SNYERS,  geboren  te 

Antwerpen  in, 't  jaar  ï  f79.  Hy  heeft  de  bcginze- 
len  van  zyn  Konil  geleert  heeft  by  Hen  rik  van 
Balen.  Doch  zyne  geneigtheyt  is  gevallen,  cerft 

op  't  fchildercn  van  Fruit ,  daar  na  op  alle  foort 
van  viervoetige  gedierten,  die  hy  wonderlyk,  elk 
in  zyn  foort,  zoo  natuurlyk  fchildcrde  ,  dat  men 
in  zyn  tyd ,  niemant  vont  die  hem  daar  in  gelyk 
was.  Inzonderheit  maakte  hy  zyn  naam  berucht 
door  het  zamenfehikken  der  Dieren  tot  de  jaght  j 
een  verkiezing,  welke  inzonderheit  diende  om  de 
wanden  der  Vorltelyke  zalen  ,  en  Galeryen  op 
te  pronken.  Gelyk  ook  de  Koning  van  Spanjen, 
en  de  Aartshartog  Leopoldus  Wilhelmus ,  zig  in 
hunne  Paleizen  daar  van  bedient  hebben.  Hy  leen- 

de dikwerf  de  hand  aan  Rubbens,  en  die  weder 

aan  hem, en  't  zyn  wel  de  geagtlte  ltukken ,  daarmen 
't  penceel  van  die  twee  groote  meefters  in  ziet.  Want 
gelyk  de  een  op  het  vertonen  van  kragtige  wer- 

kingen en  driften  in  beelden  was  afgericht,zo  lchten 
des  anderens  penceel  als  gemaakt  om  Dieren  mhun 

groot  (te  vuur  en  drift  af  te  malen  5  ja  't  is  ver  won- 
derlyk ,  hoe  hy  in  zoo  menigvuldige  veranderin- 

gen, drajingen  en  buitelingen  ,  de  vafte  dcelcn, 
rekking  en  buiging  der  fpieren  in  de  dieren  heeft 
waargenomen.  Zietmen  de  Jagthonden  draven 

naar  't  Wildt ,  zy  fchynen  't  oog  voorby  te  gieren, 
grypen  zy  't  met  hun  gefpitite  tanden  aan,  't  vuur 
{traalt;  hun  ten  ogen  uit  :  en  die  verminkt  of  ge- 

beten vertoont  worden  ,   drukken  de  pynlykhcit 
van 
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van  hun  ontfangene  wonden,  door  een  gekromden 
rug ,  gewronge  buiging  en  wy  t  opgefpardc  muilen  , 

oo  natuurlyk  uit,  dat  m'  er  deernis  mee  hebben 
zoude.  Wat  hoeft 'er  meer  gczeit,  daar  het  Kon  ft- 
werk  zelf  fpreekt.?zyn  Beeltenis  itaat  boven  aan  in  de 
'laat  E. 
Wy  mochten  ook  niet  langer  verfchuiven  zynen 

traven  land-  tydt-  en  Konit genoot 
JOAN  BREUGEL,  bygenaamt  den  Fluweelen. 

Hy  was  de  zoon  van  Pieter  Breugel  ,  anders 
Peer  den  Drol ,  dus  genoemt  om  zy ne  ge  eftigekod- 
dighcden  en  boerteryen ,  die  hy  doorgaans  maakte  -y 
in  welk  opzicht  ook  vanMander  getuigt  :  dathy 
n  een  z.yner  laat  (Ie  ft  ukken  een  Galg  ,  waar  op  een 

fnat erende  Exter  zat ,  •verbeeld 'had ,  daar  hy  de  ver- 
diende van  een  klappige  tong  mee  wilde  aanduiden , 

en  V  zelve  zyn  vrouw  tot  een  teftament  naliet. 
Plautus  zegt  :  Dat  hy  nooit  een  zwygende  Frouw 
heeft  gevonden ,  en  hetgefnater  een  Vrouwlyk  huis- 
raat  is.  En  Socrates  beklaagde  zig  van  drie 
laftige  dingen,  de  Letterkonft,  de  Dichtkonft  en 
en  klapagtig  wyf,  en  zeide  :  dat  hy  de  twee  voor- 

de zig  had  kwyt  gemaakt ,  maar  dat  hy  het  klapag- 

'tig  JVyf  moefi  houden.  Dit  overgcllagen ,  't  isbe- 
jdenkelyk  dat  onze  Jan  Breugel,  de  grond- 
beginfelen  van  de  Konfc ,  onder  opzicht  van  zyn 
vader  geleit  heertj  doch  heeft  zig  tot  eenen  geheel 
verfchilligen  aart  van  fchilderen  geftelt.  Men  kan , 
zegt  het  fpreekwoort  ,  zyn  kinderen  wel  minnen , 
maar  niet  zinnen.  Want  hy  verkoos  den  bloemhof 
van  Flora ,  ten  voorwerp  van  zyn  penceel.  Maar 
gclyk  de  menfeh  by  verandering  leeft  5  zoo  zag 
men  ook  na  verloop  van  eenige  jaren ,  zyn  pen- 
jceel,  in  fierlyke  Land-  en  Watergezichten,  op 

menigerhande  wyzen  ,  en  zoo  als  't  hem  in  't  le- 
F  3  ven 
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ven  voor  kwam,  fpeelemeyen.  Egter verliet hy  het 
fchilderen  van  Bloem  en  Fruit  ,   en  wat  tot  Veld-  en 
TuingewafTen  behoort,niet  zo,of  hy  heeft  zig  nader- 

hand in  zyne  Landfchappen  daar  noch  van  bedient. 
In  den  jare  171 J.  heb  ik  een  ftuk  3  voet  hoog, 

en  4  breet ,  van  hem  gezien  ,    daar    ik   en    alle 
konifminnaars    uuren   lang   ,      zonder    ons      te 

konnen  verzadigen ,   met  verwonderinge  op  fton- 
den  te  kyken  5  waar  inzoomenigerhandefoortvan 
Bloemen ,  Struik-  en  Boomgewaflen ,  op  den  voor- 

gront  gefchildert  waren ,  dat  het  oog  daar  'm  als  in 
cenen}  doolhof  verwart  bleef,   en  fchoon  'r  zelve 
op  het  twintigfte  deel  in  grootte ,  niet  by  't  leven 
konae  halen ,  nochtans  was  yder  in  zyn  foort ,  in 
dat  klein  beftek ,  zoo  uitvoerig ,  kondig  en  natuur- 

lyk  gefchildert,  als  of  het  in  de  grootte  van  't  le- 
ven had  geweeft  :  inzonderheit  ftak  'er  in  uit  een 

Vygenboom ,  die  in  een  tuinpot  ftont  :  waar  van 
de  ftara  zoo  natuurlyk  gekleurt  ,   de  bladen  zoo 
geeitig  en  dun  gefchildert ,  de  groene  uitfpf  uitfelen , 
halfgek  leurde,  vol  wallenen ,  en  van  rypheit  geplooi* 
de  Vygen  ,  zoodanig  waren  gefchildert  ,  dat  he$ 

geen  penceelwerk ,  maar  't  leven  fcheen  te  wezen. 
Dit  ftuk  van  't  Loo  gebragt ,  werdt  teAmfterdarn 
in  't  Heeren  Logement  171 3.  den  26  van  Hooi- 

•  maant  verkogt  voor  2  82.  f  guld.   De  twee  Figuren 
die  in  in  't  zelve  waren  ,  verbeeldden  #  Pomona  en 
•J*  Vertumnus ,  door  Rubbens  gefchildert ,  gelyk ook 

*  Pomona  heeft  haaren  naam  van Toma ,  appelen,  peren, 
enz.  zy  was  een  der  Latynfche  boommaagden,  die  in 't  aan- 

kweken de  kroon  fpanden ;  aangezien  zy  noch  in  't  jagen,noch 
baden,  maar  alleen  in  tuinoeffening  haar  vermaak  nam.  Zie 
P.Ovid.Nazo,  't^Boek,  'tnHoofdft, 

t  Vertumnus,  een  Latynfche  Godheit  ,  wiens  Feeftdag 
op  den  30  van  Oclober  wierdt  geviert.  Zie  de  kantteek.  van  L. 
Smits,  op  de  voorgemelde  plaats. 
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i  ook  de  weerga,  met  een  flapend  Vroutje en  Sater, 

i  voor  1875*  gulden.  Dog  het  alleruitmuntentte  in 
1  Konft  dat  ik  van  hem  gezien  heb  ,  is  het  zoo  ge- 
t  naamde  Paradys ,  by  den  Heer  Le  Court  van  der 
i  Voort ,  tot  Leiden ,  waar  in  zig  een  menigte  van 

[allerhande  Dieren  op  't  allerkon ftigil  ,  in  een  niet 
min  kondig  gefchildert  Landfchap  doen  zien  :  en 

de  Adam  en  Eva  op  't  alleruitvoerigft  door  Rubbens 
I  gefchildert.  Dit  (luk  is  gekomen  uit  het  beruchte 
I  Kabinet  van  den  Heer  de  Bie ,  den  Mecenas  van  G, 
d  Dou. 

Menigte  van  kleine  {tukjes,  ten bewys van zyne 

Inaerftighcit ,  is  'er  van  zyne  konftige  hand  in  de 
IKonftkabinetten  alzins  te  zien  5   waar  onder  vele, 
Iwaar  in  een  Meulenhoef  aan  den  kant  vari  een  ri- 

I  viertje  ftaat  afgebeelt  .*  of  ook  wel  een  dorpje ,  of 
I  eenig  ander  gehugt  aan  den  kant  van  't  water ,  't 
[welk  hy  dan  vorders  heeft  opgeciert  met  kleine 

[zeil-  en  waterroeituigen ,  gelyk  op  't  land  met  kar- 
sren,  wagens,  paarden  en  allerhande foort  van  klei- 

ne beekjes,  die  hy  by  uitnementheit  kondig  en 
'uitvoerig  wift  te  maken  :  waarom  hyookvan^»- 
docus  Momper  en  anderen  zyne  tydgenooten  ge- 

bruikt vverdt ,  om  hunne  Landfchappen  met  beek- 
jes, paartjes,  enz.  op  te  eieren.  Immers  hy  heeft 

zoo  aan  't  een  als  ander ,   aan  al  de  waerelt  doen 
zien,  dat  hy  een  groot  meefter  in  de  Konft  was. 
Zie  zyn  Beeltenis  onder  aan  in  de  Plaat  E. 

Hier  aan  verfchynt  de  brave  Konftfchilder 
ADRIAAN  STALEEMT  ,  geboren  te 

Antwerpen,  in  't  jaar  if8o.  op  den  ix  van 
Wicdemaant.  Van  hem  wordt  getuigt ,  dat  hy 
van  der  jeugt  af  aan  zoo  vlytig  en  naar  ft  ig^  is 
geweeft  in  de  oefFening  van  de  Konft ,  ja  zoo  ge- 

heel zig  daar  aan  overgegeven  heeft ,  dat  het  fchcen 
F  4  als 
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als  of  hy  alleen  voor  de  Kond  geboren  was.  Hy 
zette  zïg  tot  het  fchilderen  van  Landfchapjes,  met 
kleine  Figuurtjes,  welke  hy  zoo  natuurlyk,  gee- 
ilig ,  kondig ,  en  uitvoerig  behandeld  heeft  ,  dat  | 
hy  »  om  zyne  uit  llekende  Kqnft  geroepen  is  aan  het 
Brittannifche  Hof,  alwaar  hy  ,  door  zyn  penceel 
dingen  he?ft  uitgewerkt,  daar  men  veel  van  weet 
te  zeggen. 

Hy  leefde ,  en  woonde  binnen  Antwerpen ,  en 
ceffende  de  Kond  noch  in  zyn  8ode  jaar. 

■ 

In  dit  jaar  if8o  werdt  te  Stettyn  ,  inPomeren, 
DANIËL  BLOK  geboren.  Zyn  Vader  MM 
ten  Blok,  was  geboren  te  Uitrecht.  In  Holland, 

zegt  de  Schryver  ,'  doch  dit  willen  wy  voor  geen 
fout  rekenen,  wyl  het  de  fchryvers  dus  gewoon 
zyn,  en  zelden  de  onderfchciden  Provinciën  noe- 

men. Immers  om  dat  hy  van  't  Sticht  van  Uit- 
recht  herkomftig  is ,  hebben  wy  reden  gevonden.1 
van  hem  hier  een  enge  plaats  in  te  ruimen. 
Daniel,  die  dan  al  vroeg  blyken  gaf,  dat  hy 

tot  de  Kond  geneigt  was ,  werdt  te  Dantzik  be- 
itelt ,  by  Jakob  Schever ,  een  bekwaam  meerier  om, 

hem  op  te  leiden  totdehooge  Schole  der'Schilder- 
konft.  Hy  zette  zig  inzonderheit  tot  hetfchildei 
ren  van  Pourtretten ,  dat  hem  wel  gelukte;  want 
hy  heeft  voor  GudavusAdolf  van  Zweden,  de  Ge- 

nealogie, dam  en  geflagtlinie  der  Hartogen  van 
Mekelenburg  gefchildcrt.  Van  Schilder  wert  hy 
Hoveling,  en  verloor  op  eenen  Hond  alles  wathy 

bezat,  door  't  brand  ftigten  der  woedende  oorlogs- 
benden in  den  jare  i6f  i ,  zoo  dat  hy  die  naauwlyks 

met  behoudenis  zyns  lyfs  ontvlugten  konde.  Hy 
flierf  te  Roftok  in  zyn  tachentigde  jaar. 

Dat 
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Dat  ik  in  de  Tïtelprint  van  V  Tweede  Deel  my- 

wer  Zinnebeelden  ,  de  Schilderkonft  met  een  doek 
voor  den  mond  vertoont  heb,  daar  van  gat  ik  deze 
reden  :  Dat  de  tong  niet  mogt  pleiten  voor  V  penceel, 
maar  het  werk/tuk  zig  zelf  moet  verantwoorden. 
De  flechtfte  foort  van  krukken  en  brekebeenen  in  de 

ikontl  hebben  meeften  tyd  voor  gebruik ,  dat  ze 
hunne  werken  door  ftoffen  ,  en  fnorkeryen  opvy- 
zelen  ;  maar  groote  meefters  hebben  in  tegendeel 
hunne  kunftwerken  laten  {preken ,  en  het  vernuft 
van  hunnen  maker  melden. 

spelles  en  Praxiteles  konden  roemen ,  dat  zy  al- 

leen voorrecht  hadden ,  om  's  waerelts  Monarch  af 
te  beelden ,  daar  dit  volgende  vaars,  op  fpeelt : 

u4pelles  werd  uit  veele  alleen  ge  (lelt , 
¥e  fchilderen  den  grooten  Alexander  : 
Praxiteles  had  oorlof ,  en  geen  ander , 
Een  marmer  beeld  te  maken  naar  dien  Helt. 

Doch  zy  hebben  zig  daarom  niet  vermeten  aange- 
fielt,  maar  ftil  gehouden,  en  hun  werk  laten  zeg- 

gen :  wie  zy  waren ,  en  wat  zy  in  de  Konfi  ver- 
mochten. 

Van  den  eerltgemelden  hebben  wy  een  opmerke- 

lyk  voorbeeld  :  't  geen  ons  tot  aanleiding  vaneen 
nieuw  Tooneelbeeld  flrekken  zal.     Deze,  door 

begeerte  aangefpoort ,  om  Protogenes ,  en  zyn  be- 
ruchte werken,  te  zien,  fcheepte  naar  Rhodusj  maar 

als  hy  hem  niet  op  zyn  winkel  vond,  nam  hy  een  pen- 
<  ceel  met  verf,  maakte  daar  mee ,  op  den  opgefpan- 
•  ne  doek,  dien  hy  daar!vond ftaan  ,  eenfynen  trek, 
:  zeggende  tegens  de  Dienftmaagt ,  die  hem  vraagde 
1  wie  z.y  zeggen  zoude   dat  naar  haar  mecfler  ge- 
vraagt  had  ,  dat  zy  tegens  Protogenes,  wanneer 

.  hy  t'huis  kwam,  zeggen  zoude  ,  Die  dezen  trek  met 
F  5-  het 
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het penceel gemaakt heeft ,  heeft  naar u gewaagt:  en 

ging  weg.  Protogenes  t'huis  gekomen,  en  bericht 
ontfangen  hebbende  van  't  geen  'er  gebeurt  was, 
en  ziende  dit  werk  met  verwondering,  zeide:  Dit 
heeft  Spelles  gedaan ,  want niemant  anders  kan  zulks 
doen.  Daar  op  nam  hy  een  penceel  ,  en  maakte 
eenen  anderen  trek  ,  op  den  zelven  doek ,  zeggen- 

de tot  zyn  dienftmeit ,  Zoo  Apelles  andermaal  komt , 
toon  hem  dien  trek  ,  en  zeg  ,  Dit  heeft  gemaakt 
daar  gy  naar  vraagt.  Apelles  kwam ,  en  ziende  dat 
die  trek  konftiger  was ,  dan  de  zyne  ,  nam  een 
penceel  met  andere  verf ,  en  maakte  eenen  *Trek 
door  de  andere  trekken  heen,  zoo  kondig  ,  dat  als 
Protogenes  dien  zag ,  zig  verwonnen  gaf,  in  aller  yl 
naar  de  zeepoort  liep ,  en  Apelles ,  dien  hy  daar  vond,  l| 
minnelyk  bejegende. 

Een  diergelyk  geval  ontmoet  ons  in  't  leven  van 
FRANS  HALS,  wiens  Beeltenis  zig  aan  den  over- 

kant met  een  hoet  op  't  hooft  doet  zien.  Anthony  van 
Dyk ,  de  Fenix  van  zyn  tyd,  als  hy  in  dienft  van  Karel 
den  eeriten  ,  naar  Engeland  zoude  overfchepen,  was 
verlangende  om  hem  voor  af  te  zien,  kwam  te 

Haarlem,  en  ging  aan  zyn  Huis,  Maai* 't  had  zyn 
werk 

*  Samuel  van  Hoogftraten  ,  in  zyn  negende  Boek  van 
ücSchiUerkotjJtp.  332  ,is  met -vanMander  hier  omtrent  van  eene 
gedachten.  Zy  meenen  niet  dat  dit  flegts  regte  uitgetrokke 
linien  of  ftreepen  zullen  zjn  geweeft. ,  die  een  Schryfmeefrer 
dikwils  beter  uit  de  hand  zou  konnen  trekken  dan  de  befte 
Schilder,  maar  eenige  omtrekken  van  armen,  beenenofiet 
diergelyks.Hoogftraten  fterktzyn  gevoelen  met  de  getuigenis 
van  Plinius  ,  die  zegt  :  dat  V  de genen\die  de  Schilder konfi  ver- 
Jlonden ,  grootelyks  zig  over  verwtnderden ,  en  verbaafi  (tonden  ; 
waar  uit  wel  te  denken  is ,  dat  de  Konfttrekken  geen  regte 

lynen  zyn  geweeft,  en  'er  de  oude  Schryvers 't  regte  beduid 
niet  van  hebben  gegeven,  't  Beurt  meer,  als  onbedrevelin- 
gen  van  zaken  fchry  ven,  diezynietverftaan,  dat  z.y  daar  van 
wrdeelen  als  de  blinden  van  de  kolearen. 
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j;crk  in  hem  in  de  bierkroegen  op  te  zoeken, 
aar  hy  niet  eer  uit  kwam,  voor  hy  zyn  pintjege- 

fcegiï  had.  Inmiddels  ftont  van  Dyk  met  veel 
Jedult  te  wagten  ,  die  zig  voor  hem  bedekt  hield, 

eggende  alleen  tegen  hem  ,  dat  hy  een  vremde- 
ng  was,  die  geen  anderen  tyd  had ,  alsdentegen- 
/oordigen ,  en  egter  begeerte  had  van  zyn  Pour- 

ret  door  hem  te  laten  fchilderen,  't  geen  F.  Hals 
onder  verder  navragen  hem  inwilligde.  Hy  nam  een 
oek ,  zoo  goed  en  zoo  kwaad ,  als  hy  toen  maar 

an  de  hand  had ,  en  begon  aan  't  werk  te  vallen. 
ran  Dyk  maakte  weinig  tuflehénfpraak  met  hem, 

nder  't  zitten,  om  niet  bekent  of  ontdekt  te  wor- 
en.  't  Was  in  korten  tyd  gedaan ,  en  Frans 
erzocht  hem  op  te  liaan ,  om  te  zien  ot  het  dus 
an  zyn  behagen  was.  Van  Dyk  prees  het,  en 
laakte  toen  met  hem  eenige  zamenfpraak  ,  dog 
00 ,  dat  hy  niets  merken  konde.  Onder  andere  re- 

en zeide  hy  :  gaat  het  fchilderen  zoo  in  zyn  werk? 
Zou  ik  het  ook  niet  konnen  doen  ?  vatte  voort  een 

edigen  doek,dien  hy  daar  zag  ftaan,zette  dien  op  den 
Szel ,  en  verzocht  hem  neer  te  zitten.  Frans 

:ag  haaft  aan  't  aanvatten  van  't  palet ,  en  pence- 
en,  dat  dit  deeerftemaal  niet  was ,  en  datdever- 
nomde  Dlyflès  zig  van  zelf  wel  ontdekken  zou, 
[log  had  geen  bedenken  op  van  Dyk ,  maarbefloot 
kt  het  de  een  of  de]  ander  potzige  Schilder  moeft 
.vezen,  die  zig  door  een  ftaal  van  zyn  komt  te 

oonen ,  wilde  doen  kennen,  't  Leed  niet  lang  of 
Mn  Dyk  belaftte  hem  op  te  (laan ,  om  't  werk  te 
aien.  Zoo  haaft  als  hy  't  bezag  ,  zeide  hy  :  Gy 
',yt  van  Dyk  ,  want  geen  menfeh  anders  kan  zulks 
ioen^  viel  hem  om  den  hals,  enkuftc  hem. 

Van  Dyk  nam  zyn  Pourtret  nat  voor  zich  mee, 

bedankte  hem  ,  en  flopte  zyn  kinderen  daarryke- 
lyk 
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lyk  wat  voor  in  de  hand,  daar  zy  niet  lang  kafilers ; 
van  bleven  >  want  Frans  die  buitekans  voort  op 
de  lippen  nam. 

Men  zegt  dat  van  Dyk  veel  moeite  deed ,  om 
hem  mee  te  troonen  naar  Engeland ,  maar  hy  wil- 

de daar  niet  naa,r  luifteren,  door  dien  hy  zoodanig 

op  die  flegte  wyze  van  leven  verflingert  was.  Eg- 
ter  behield  hy  groote  achting  voor  deszelrs  Konlt, 
gelyk  hy  ook  naderhand  dikmaals  gezegt  heeft: 
Dat,  indien  hyinzyne  vermenginge  wat  meer  van 
het  teere,  of  dunne  gehad  had  ,  hy  een  der  groot- 
ire  meefters  zoude  hebben  geween:  j  want  dat  hy 

zyn  weerga  niet  kende ,  die  't  penceel  zoo  tot  zyn 
wil  had ,  dat  hy ,  na  hy  een  Pourtret  had  aangeleid , 

de vafte wezenstrekken,  hoogfcls,  en  diepfels  met ' 
een  penceclzet  ,  zonder  verzagtinge  of  verandering 
zoo  hun  behoorlyke  plaats  wilt  te  geven. 

Men  zegt ,  dat  hy  voor  een  gewoonte  had ,  zyn  i 
Pourtretten  vet ,  en  zachtfmeltende  aan  te  leggen, 
en  naderhand  de  penceeltoetfen  daar  in  te  brengen,, 

zeggende  :  Nu  moet  'er  het  kennelyke  van  den  meefter noch  in. 

Hoe  krachtig  en  levendig  hy,  door  zyn  penceel 
den  natuurlyken  zweem  des  menfehelyken  wezens 
heeft  weten  na  te  bootzen ,  getuigen  de  menigvul- 

dige Pourtretten ,  die  men  nu  noch  van  hem  ziet. 
Te  Delf  in  de  oude  of  Kolveniers  Doelen  is  een 

groot  rtuk  van  hem  ,  waar  in  eenige  Hoofden  of 
Bevelhebbers  derSchuttery,  levens  groot  in  ilaan 
afgebeelt,  en  zookragtig  en  natnurlyk  gefchildert 
zyn,  dat  zy  de  aanfehouwers  fchynen  te  willen  aan- 

fpreken. 
Hy  had  ook  een  Broeder,  Dirk  genaamt,  die 

een  fraay  Schilder  was ,  en  zig  oefFcnde  in  Gezcl- 
fchapjes ,  en  kleine  Beekjes.    Samuel  Ampzing. 

gedenkt 
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jedenkt  aan  hun  beide  in  de  befchryving  van  Haar- 

lem ,  met  dit  volgende  rym: 

Hoe  wakker  fcbildert  Frans  de  luiden  naar het  k- 
ven? 

ïfFat  zuiv're  beeldekens  weet  Dirk  ons  niet  te  ge- 
ven? 

Zyn  brave  Konft  en  ftoute  wyze  van  penceel- 
tbchandelinge,  maar  niet  zyne  levenswyze  moet  de 

fchilderjeugt  zig  ten  voorbeeld  ,  en  tot  naarvol- 
ging  rtellen  ,  aangezien  hy  geen  goed  beftierder 

van  zyn  levenskar  was  ,  als  die  niet  zelden  van  't 
'middelfpoor  afholde  ,  wyl  hy  zyne  driften  te  rui- 
l'men  toom  vierde. 

Frans  was  gemeenlyk  allen  avond  tot  de  keel 
[toe  vol  met  drank.  Echter  hadden  zyne  leerlingen 
Jgroote  achtinge  voor  hem,  en  de  oudtiteverflon- 
[den  malkander  daar  in  ,  dat  zy  by  beurten  agt  op 

i'hem  gaven,en  hem  des  avonds,inzonderheit  wanneer 
lihet  duifter  of  laat  wierdt ,  uit  de  kroeg  haalden  , 

[■op  dat  hy  niet  in  't  water  zoude  loopen,  of  opeen 
!  andere  vvys  ecnig  ongeluk  ontmoeten  5  die  hem  dan 

,  gevoegelyk  r'huis  bragten  ,   koulTen  en  fchoenen 
uittrokken,  en  te  bed  hielpen. 

Deze ,  die  dan  de  een  voor  en  de  ander  na ,  agt 
K  gegeven  hadden,  dat  hy  ,hoe  befchonken  ,  egtcr 
I  eenig  avondgebed  ,   uit  gewoonte  ,  uitftamerde  , 
en  altytbeiloot  met  dezen  wenfch  :  Lieve  Heer , 

.  baal  my  vroeg  in  uwen  hoogen  hemel ,  waren  agter- 
j  denkende  onder  malkander  ,   of  dit  wenfchen  van 
hunnen  meêiter  wel  crnll  was.  Des  bedachten  zy 

.  te  zamen  een  middel ,  om  daar  proef  af  te  ne- 
[  men.  Een  Adriaan  Brouwer ,  die  een  leerling 
,  van  hem  was  ,  van  de  jeugt  af  aan  op  potzeryen 

af- 
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afgericht,  en  Dirk  van  Delen  ,  waar  van  wy  op 

't  jaar  1 6  f  o  zullen  fpreken,hadden  hier  deel  in.   Dit 
fliik  ging  onder  belofte  van  elkander  niet  tcbekra- 
jen,  onder  hun  vieren  aan.  Zy  boorden  vier  gaten  in 
den  zolder,  boven  zyn  bedftee,  waar  door  zy  fier- 
te  koorden  neerlieten  ,   die  zy  aan  de  hoekeindcn 

van  't  bed  vaft  knoopten.     Wanneer  zy  hem  dar 
den  volgenden  avond  vol  en  zoet ,  als  men  gemeen- 
lyk  van  dezulke  zegt,  te  bed  geholpen  hadden,  er 
het  licht  uit  de  kamer  gedragen,  gingen  zy  op  hun- 

ne kouflèn  de  trappen  op  naar  boven  ,   om  hunnt 
rol  uit  te  fpelen ,  zonder  dat  hy  daar  af  iets  gewaai 
werdt ,  en  luifterden  fcherp  toe  naar  het  prevelef 
van  zyn  Avondgebed ,  dat  hy  dan  naar  gewoonte 
weer  met  dezelve  wenfchingc  :   Lieve  Heer  haa, 
my  vroeg  in  uwen  /wogen  hemel ,  befloot  5  waar  op  zy 

hem  gelykerhand  met  het  bed  naar  boven  trokken' 
Hy  die  in  den  dommel  van  zyn  dronkenfchap  dir 
egter  gewaar  werdt ,  en  vaft  befloot  dat  de  He- 

mel zyn  gebed  verhoort  hadde ,  terwyl  hy  zig  voel- 
de om  hoog  heffen ,  veranderde  van  toon ,  roepende 

veel  luider  als  gewoonlyk  :  Zoo  haaflig  niet ,  lievt 
Neer  ,   zoo  haaftig  niet   ,    zoo  haaflig  niet ,   enz 
waar  op  zy  hem  weder  zacht   lieten   dalen   naa; 
beneden ,  zonder  dat  hy  bemerkte  dat  hem  dit  ui 
potzery  gefpeelt  werdt.     Wanneer  hy  nu  vaft  ii 
flaap  lag  te  ronken ,  maakten  zy  behendig  de  tou 
wen  weder  los,  en  zy  noch  hy  ontdekten   niet 

dan  na   verloop  van  jaren  wat  'er  gefchied  was 
maar  Frans  gebruikte  na  dien  tyd  die  wyze  vat 
bidden  niet  meer.  't  Welk  onder  hen  dikwils  ftof 
fe  tot  lachen  gaf,  wanneer  zy  hem  niet  meer  on 
den  Hemel  hooiden  wenfchen. 

Ik  was  met  de  befchryving  van  myn  Boek  a 

heel  naar  't  eind  gevordert,  wanneer  onder  de  pa 

piere; 
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pieren  van  een  oud  Haarlemmer  Konftfchildereen 
be^raafnisbriefie  van  hem  gevonden  werdt ,   waar 
agter  op  aangcfchreven  ftond  :  F  r  a  n  s  is  geftor- 
,ven  te  Haarlem,  in  den  ouderdom  van  f  of  86  ja- 

ren, in  't  jaar  1666,  en  is  op  den  zo  van  Oogft- 
, maand,  in  't  Koor  van  deGrooteKcrk  begraven, 
,  naar  dat  zyn  Broeder  Dirk  hem  in  't  jaar  1 6 f  6 
was  voorgegaan.     Zv  waren  Mechelaars  van  ge- 

boorte.   En  op  de  Lyft  van  St.  Lucas  Gildeboek 
te  Haarlem   Haan  verfcheiden  zonen  ,   en  zoons- 

,  zonen  van  Frans  Hals  geboekt,  die  alle  de  kond 
gehanteert  hebben ,  als  Frans  Hals  Franszoon;, 
Herman  Hals  Fransz.  Jan   Hals  Fransz. 
,en  Klaas  en  Jan  Hals  Janszonen  ,    van 

welke  'er  noch  een  leeft  in  Ooftindien  ,  die  daar 
igetrout  isaaneenMeflys  ,  of  halve  Zwartinne.  Ze- 
1  kerlyk  om  haar  gek.     Deze  heeft  daar  een  huis 

gebout,  en  't  zelve  met  Schilderyen  behangen, 
op  de  Hollandfe  wyze,  en  is  een  groot  beminnaar 
en  konftig  oeffenaar  van  de  Speelkonft,  door  het 

1  welke  hy  zig  meer  als  door  zyn  penceelkonft  by  de 
braaffte  luiden  bemint  heeft  weten  te  maken.  Het 

een  en  't  ander  fchynt  hun  aangeboren  te  wezen. 
J.  Wieknd,  een  oud  Liefhebber,  en  die  demee- 
fte  der  zelve  gekent  heeft ,  getuigt  :  dat  al  de  kin- 

;  deren  van  F. Hals  luchtig  van  geeft,  en  bemin- 
naars  van  Zang  en  Speelkonft  geweeft  hebben. 

Het  fpreekwoort  zegt  :  Armoede  is  de  vindjier 
der  wetenfehappen  en  konften ;  doch  dit  gaat  niet  al- 
tyd  zeker,  want  zoo  dit  een  algemeene  regel  was, 
zoo  zoude  moeten  volgen ,  en  voor  een  waarheit 
doorgaan,  dat  de  braaffte  Konftenaars ,  en  veelvve- 
ters ,  uit  behoeftigheit  zyn  voortgedreven ,  of  door 

'  armoede  zyn  voortgekomen  ;  daar  menigte  van 
voorbeelden  ons  het  tegendeel  heeft  doen  zien  ,hoe 

bui- 
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buiten  noodwendigheit  van  zig  daar  door  te  ge» 
neren  ,  veele  door  geldmiddelen  gezegent ,  er 
van  groote  geboorten,  echter  door  een  aangeborer 
zucht  tot  wetenfehappen  en  konden  ,  zoodanig 
wierden  gedreven  ,  dat  zy  die  oeffeningen  bover 
alle  andere  waereltfche  vermaken  verkozen ,  en  zig 
daar  geheel  aan  over  gaven. 

DEODATUS  del  MONT  zal  een  vooi^ 
beeld  tot  bewys  van  myn  zeggen  opleveren.  Deze 

was  geboren  te  St.  Truyen,  in  't  jaar  if8i  ,  uif] 
een  geacht  geflagt,  daar  en  boven  om  zyn  groot 
verftand  in  de  Meetkunde,  Starkunde,  Schilder-'j 
konft.  en  meer  andere  pryswaardige  wetenfehapper 
en  konften,  geadelt  van  denHartogvanNieuborg 
aan  welks  hof  hy  lang  verkeert  heeft  5  was  ook  var 

den  Koning  van  Spanjen  ,  dien  hy  als  Veftingbou- 
meefter  in  zyn  jeugt  gedient  hadde ,  met  veele  voor-  j 
deelen  en  vrydommen  begunftigt  :  en  wanneer  ditu 
hem  naderhand  betwift  werden  ,  heeft  de  Koning 
in  eigen  perfoon,  daar  over  aan  zyn  Broeder  Few 
dinand  ,  den  Prins  Kardinaal  gefchrevcn,  tenein 
de  hy  hem  zyne  vrydommen  en  voorreehten  wijl 
de  verdadigen   en  herftellen.     Hy  is  /riet   alleer  ■ 
een  leerling  van  Petrus  P 'aulus  Rubbens ,  maar  ooi 
zyn  lieflie  boezemvrient  geweelr,  j   die  hem  ooi 
in  zyne  reis    door    alle  de    Steden    van    Italiei 
heeft  verzelt.  Behalvenzynen  Konftrtukken,    di< 
in  buitengeweitcn   zynen   roem  fchragen  ,     zie  - 

men  ook  te  Antwerpen  ,  in  't  Klooller  genaaam 
deFacons,   een  Altaarftuk ,  dat  kloek  gehandelt 
wel  geordineert  en   vloeijende  gefchildert  is  ,  ver 
beeldendede  Offerhande  der  drie  Koningen.     E: 
noch  een  ander  in  de  Lieve  Vrouwe  Kerk  ,  ver 
toonende  de  Transfiguratie ,  de  Verheerlykinge  vai 

Chrifti 
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Kriftus  op  den  berg.  Als  ook  by  de  Paters  Je- 
uken, een  Kruisdraging  enz.  genoegzaam  ltalen 

yan  zyn  vermogen  in  de  Schilderkonft. 

(Frufira  fit  per  plura  quod  per  pauciora  fieri  poteft. 

'T  is  te  vergeefs  veel  woorden  te  gebruiken, 
;  als  men  't  door  weinige  beduiden  kan. 

Hy  is  geftorven  op  den  if  van  Slachtmaand  in't 
Jaar  1634.  binnen  Antwerpen.     En  wort  van  hem 

.  gezeit ,  dat  hy  door  zyne  bedrevenheit  in  de  Stcr- 
;  rcloopkunde  veele  zaken  wift  te  voorfpellenj  als 
Ü  onder  andere  ook 

Het  "Jaar  van  zyne  Dood  ookivaarlyk  te  voorzeggen. 
'En  zoo  hy  had  gezeit,  is  V  ivaarlyk  ook  gefebiet. 

Die  dit  getuigt  is  Kornelis  de  Bie.  Dog  die  'c 
I  niet  gelooven  wil  zal  'er  niet  om  gebrant  worden. 

Thans  zal  het  tyd  wezen  dat  ik  den  beruchten 
jPIETER  LASTMAN  ten  tooneel  voer, 
1  aangezien  hy  op ,  of  omtrent  dezen  tyd  is  geboren. 
1  Hy  was  een  leerling  van  Kornelis  Korneliz  van 
kFFaerlem  geboren  156.1,  in  welkers levcnsbefchry- 
I  iving  van  Mander  van  hem  op  pag:  207  B.  melt, 
1  ;met  deze  woorden  ;  Laftman  is  een  Jongman  van 

j  goede  hoop,  en  thans  in  Italien.  Dit  was  in  't  Jaar 
I  1 504.  Als  ik  nu  flel  dat  hy  toen  ter  tyd  2  \  Jaar 
Tioud  wasj  (want  dat  hy  Jonger  de  reys  naar  Ro- 
|  men  zoude  ondernomen  hebben  is  niet  denkelyk) 
t  :en  als  men  dan  die  2.  3  Jaren  te  ruch  telt ,  van  1604, 

[  ,komt  het  uit  op  15-81. 
:  i     'K  heb  dikwiis  met  grooten  roem  van  zyne  Konft/- 
: ; werken  hooren  fpreken ,  doch   geen   gelegenhcit 

G  ge- 
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gehad  om  'er  veel  van  te  zien  nog  ook  zyn  Beelte- 
nis ,  door  Thomas  de  Keizer  gefchildert ,  daar  Von- 
del dus  op  zeit : 

De  geeft  van  Peter  voer  in  't  ordineer  en  fpeelen,- 
En  volgde  vrou  Natuur  op  doeken  en  pannclen, 

Zyn  Kunftgetuigen.  Toen ,  wie  't  oordeel ftryken  kan. 
Of  Lastman  Fenix  was,  of  Rubens  zyngenan 

De  Keizer  heeft  hem  dus  zyn  ommetrek  gegeven  : 

Maar  anders  tekent  hy  zich  in  zyn  Kunft  naar  't  leven 

Gemelde  Vondel ,  die  door  ftadig  met  de  braaftt 
Konftenaren  te  verkeeren  goed  oordeel  van  Konij 
had,  zeit  :  Dat  zyne  ordonantien  woelig  ware»\ 

en  zig  ivclvoeglyk  koppelden  :  zyn  naakte  wel  getee' 
kent,  zyne  Kleedercn  natuurlyk  en  vlakgeplooit ,  e. 
de  Koleuren  vloeyende  en  kragtig  gefchildert.  Meeij 

konnen  \vy  'er  niet  van  zeggen  ,  als  dat  gemeld: 
Nederduitlche  Maro  den  inhoud  van  een  zyne; 
voornaam  He  Konftftukken  in  Vaarzen  tot  zyne1 
gedachtenis  en   roem    naargelaten    heeft  ,  \vell< 
hoofdfchlïft is  J  L  A  S  T  M  A  N  S   Offerstaets 
teLiSTREN  aan  den  Hcere  Joan  Six.     D 

is 'er  *t  begint  af: 

Mat  dunkt  u ,   Konfl geleerde  S 1  x  ? 
M  ie  had  de  fchikkunft  oit  zoofix 
jlis  Lastman,  waard  de  teekenkroon 

't  Ontfanoen  van  Sint  Paulus  troon , 
Toen  hy  zyn  wonderwerk^van  Liftren 

Zoo  verfch  vertoonde,  als  beurde  't  gift  ren? 
Dit  tuight  uw  hemelfch  Tafereel, 
Daar  onzje  spelles  zyn  Tooneel 
En  grond  met  volle  kennis  bouwt , 
En  zjoo  dezje  Offer ftaatfi  houdt , 

V 
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Dat  zelf  de  geeft  van  Rome  en  Grieken 

%(oit  hoeger  zjweefde  op  zjyne  wieken. 

Met  welk^  een1  zjwaay  en  flaatigheit  ] 
En  yrietterlyke  «JMajefteit 

Verfchynt  al  't  Hcidenfch  Tricfterdoni 
Voor  dïoude  Stadt ,  vol  y  vers  om 

Te  "wierooken  voor  Kriflm  Boden  , 
Hier  aangezien  voor  Griekfche  Goden  f 

Men  acht  dat  hier  in  menfchen  fchyn 

*  tSWerkuur ,  en  Dondergodt  Jupjn 

Verfchynen^  om  den  'Jongeling^ 
Die  flus  op  kruien  gingy  en  hing^y 

Te  hcelen  5  zonder  k^njl  van  kruiden. 

Dat  ftuk  verbaaft  veel  duiz.ent  luiden. 

Een  rykdom ,  en  verfcheidenheit 

Van  toeflei  nadert ,  en  geleit 

■f"  Bekranfle  en  §  witte  Stieren  vafl G  z  Naar 

*De  bygeloovigheit  hadden  oude  Heidenen  ingebüCzemt 
'tegelooven.  dat  de  Hemelgoden  zomtyts  in  menfchelyke 
igedaante  op  de  waerelt  verfchenen,  en  omgang  met  devol- 

(ken  hielden ,  't  welk  de  oude  Fabeldichters  hielpen  onder- 
fchragen  ;  onder  welke  Nafo,  als  een  der  voornaamfte, 

wel  mag  geftelt  worden ,  die  by  't  leven  van  Keixer  Auguf- 
tus  een  geheel  boek  van  die  herfchepping  gefchreven  heeft ; 
in  het  welke  hy  onder  meer  andere  vertellingen  (\vant  hoo- 
ger  ftaan  zy  by  ons  niet  te  boek)  verhaalt,  hoe  Jupitcr  en 
Merkuur,  in  menfchelyke  gedaanten  omwandelende,  de 
ondankbaren  verdelgden  ,  en  de  herbergzame  Philemon  en 

Baucis  in  boomen  veranderden  ;  om  dat  d'een  des  anders 
fterfuur  (dat  hun  beede  was)  niet  met  lmarte  zoude  zien , 
waar  op  de  puntdichter  L.  Rotgans ,    aldus  zeit : 

Zoo  treurt  Fitemon  nooit  By  't  Lykvür  van  zyn  vrott ; 
Hoc h  Baucis  fcbeurt  om  hem  't  gerimpelt  vel  uit  rott. 

t  Bekranfle]  Dat  de  flachtdieren  als  zy  naar 't  outaar  geleid 
.wierden,  met  groene  kranflcn  om  haken  lendenen  omhan- 

2<m 
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Naar  ctOjferpLats  op  ys  Priefters  lafi  , 
Op  veel,   tamboer  ,    en  lier ,  en  fluiten , 

Langt  *t  ryl^  beft  rooide  padt  naar  buiten. 
Hier  blaken  fakkels  5  licht  en  klaar. 
Hier  riekt  de  wieroo kkandelaar. 

Hier  glinftren  wierookvat ,  lampet , 

En  go't'le  fchotcl ,  op  dien  tredt. 
De  B)l,  en  E  loet  pan  op  het  flaghten 
yan  vee  en  Offerhand  e  wachten. 

Een  kenner  ziet  hier ,  heel  vernoemt , 

Hoe  d'eene  perfwnadie  voeght 
By  d?  ander ;  en  hoe  elks  gelaat 
En  ampt,  gelyk  een  zangers  maat9 

Zyn  plicht  bewaart :  hoe  kleene  en  groot  en 
Hier 

gen  waren  ,  daar  van  hebben  wy  verfcheyden  voorbeelden 
in  d'oudheit  :  gelyk  ook  anders  ,  de  lenden  met  een  of- 
ferkleed ,  bellikt  met  goude  en  zyde  Loop  werken ,  over- 

dekt, en  het  hoofd  met  een  pragtige  offerhuif  opgefiert,! 
die  tuflchen  de  hoornen  uitgefpanncn  mee  zyde  koorden  aan 
de  topeinden  der  hoornen  gebonden  wederzyds  met  k\v af- 

ten afhingen  ,  waar  van  wy  de  gedaante  ,  ̂ fgeteekent  uit! 
een  marmére  fries,  den  woedende  tydontrukt.om  de  gedach- 

tenis daar  v\n  te  behouden  ,hier  nevens  in  print  aanwyxen. 
Tot  meerder  opfierfel  hebben  de  Heydenen  ook  zomwylen 
de  hoornen  van  het  offerdier  vcrgult.  Ovidius  zegt  in  zyn  ie 
Boek  der  Herfcheppinge. 

Indut 'aque  cornibtts  auro  viclima , Dat  is; 

'T (Ixchtojferditr  hebbende  de  hoorenen  verguld.' 

§  Witte ftieren]  Het  offerbeeft  zullende  dienen  ter  eerer 
van  eenig  oppergod  moeft  niet  alleen  uitgelezen  uit  anden 
geenig  mangel  hebben,  maar  ook  hagel  wit  wezen.  En  ir 
tegendeel  pikzwart  als  het  dienen  zoude  tot  een  offer  voo 
de  Geeften  en  onderaardfche  Godheden;  gelyk L.Smidshce 
wel  heeft  aangemerkt  in  het  kantfehrift  op  Nazoos  werken 
«elyk  wy  ook  breeder  zullen  aanwyzen,  wanneer  wy  vai 
^eze  dingen  in  het  byzonder  zullen  handelen.  ■ 
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Hier  treen ,  als  op  eer?  galm  "jan  noten. 
Hoe  fchoon  verfchiet  die  lange  ry , 
Van  verre  flaati ,  en  dichter  by 

uil  fi  erker ,  voor  's  aanfchouwers  oogh? 
Hoe  deifi  de  Poort ,  en  Kerk^,  zoo  hoogh 

En  ront  gebomvt ,  jtipyn  ter  eerc , 

Op  dat  zje  ons  noch  de  Bomi'kpnfl  Lere, 

Zoo  fluit  ten  lefte  d 'Ommegang , 
Daar  't  Outer  wacht ,  en  al  te  lanv 
Verlangde  naar  den  Offe.wyn. 

Nu  wil  (C iAe*tsprie\ter  van  Jttpyrt 
In  H  wit ,  bekranst  met  eike  blaren , 

D'A poft  els  e  eren  op  d' altaren. 

Maar  zje  om  hoogh  ,  hoe  't  heilig  paar 
Met  woorden ,  handen  en  gebaar , 

Van  V  Heidenfch  qruzveloffer  yfi9 

En  O  ff  er  mans,  en  fcharen  wyfi 
Naar  Godt ,  wiens  eere  altaren  paffen. 

Zy  roepen',  wy  zjyn  ft  of  en  affchen. 
Gy  zjittzj  ftrakj  van  boven  neer 

Zien  fpringen%  Cjodts  en  Jefus  eer 
Befchuttcn,  en  van  harteleet 

En  rottw  *  verfchcuren    elk^  zjyn  Kleet , 
G  ?  Op 

*  Het  fcheuren  der  Ideederen  was  gemeen  by  de  He- 
breeuwen ,  wanneer  iemant  godslafterlyke  woorden  hoor- 

den fpreken.  In  later  tyd  is  hier  omtrent  zekere  bepaling 
gemaakt:  want  wy  lezen  by  R.  Maimonides,  indien  iemants 
ten  Ifraliet  zynde ,  een  ifraliet  Gods  naam  hoort  lafieren ,  die  moet 
zyn  kliederen  fcheuren ,  maur  indien  hy  het  hoort  van  een  Heiden 

zoo  is  het  niet  nootzakelyk.  En  dus  zouden  d'Apoftelen  zig 
hier  in  hebben  vergrepen ,  of  hun  drift  te  ver  vervolgt  heb- 

ben. Wy  hebben  deze  tegenwerping  beantwoort  in  het 
kantfehrift  op  het  leven  van  den  Krvishelt.Paulus 
p.  5j.  Hier  komt  alleen  te  pas,  datwy  (om de  Leerbegerige 

jeucht  in  't  rechte  fpoor  te  IeydenJ  aantoonen  de  wyzevan het  Klcederfcheuren. 

De 
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Op  datmen  kloet  noch  inynkelk^ftorte , 

Eu  daetely!^  d: 'Ojfcrftaatfcbe  fchorte . 
Hoe  [temt  de  [trad  van  ons  ̂ ezjcht 
Met  elks  hoeqroothett ,  en  met  licht 

En  [chaduw  van  een  ieaer  z.aak  ? 
Hielt  vyoh  Natuur  om  beur  ver  maak 

Voorheen  de  hand  aan  e  enig  Schilder , 

Zoo  doet  z.y  't  hier  ,  en  nergens  milder. 

'T  heeft  geen  tegenfpraak ,  dat,  wanneer  ^wy 
een  oulingze  Hebrecufche  ,  Griekfche  ,  of  Ro- 
meinfche  gebeurde  zaak ,  ofHiftorie  willen  vertoo- 
nen,  wy  ons  dan  in  opzicht  van  de  bekleedingen 

der  Beelden  naar  's  landts  gebruik,wyze  van  plechtig- 
heden, met  hun  ganfche  aankleeven,  toeftel,  en 

gereedfehappen ,  moeten  bedienen  van  die  Schry- 
vers  welke  het  naait  aan  die  tyden  geleeft  hebben; 
or  van  de  verbeeldingen  of  marmere  gedenkstuk- 

ken, 

De  Kleederen  van  den  hals  af  benedevraarts  met  beide 
de  handen  van  een  te  rukken,  zulks  dat  men  de  naakte  borft 
zag,  was  de  gemeene  wyze  van  Kleederfcheuren.  Dus 
keft  men  by  Maimonides:  De  kleederen  moeften  gefcheurs  wor- 

den van  voren,  en  die  de  zelve  fcheurt  op  den  rug,  o  f  in  de  zyde, 
of  van  onderen,  wykt  af  van  de  gewoonte  van  fcheuren;  en  by 
jofeph.  in  het  Z.  b.  deiT.  De  Overpriefters  zelf  kon  men 
x.ien  ,  op  bun  boefden  (lof  geworpen  hebbende  >  en  naakt 
aa>i  de  borjl ,  hunne  kleederen  gejeheurt  zynde  ,  in  tegcnftellinge 
van  die  wyze  van  Kleederen  fcheuren ,  die  alleen  en  enkel 
hoorde  tot  den  Hoogenpriefter ,  die  zyn  kleed  niet  anders  ver* 
mocht  als  van  beneden  af  naar  boven  op  te  fcheuren;  gelyk 
de  Joodfe  meefters  dit  in  hunne  fchriften  naaukeurig  onder- 
fcheiden.  Dus  lezen  wy :  Be  Hoogepriefier  fcheurt  van  onde- 

rin, maar  een  gemeen  priefler  van  boven.  Mtfna  tit,  Horajotb. 
Hoofdfiuk  3. 

Volgens  deze  leyding  hebben  zig  onze  braaffte  konftoeflfe- 
naars  vergift  ,  als  zy  den  Hoogenpriefter  Kajaphas  hebben 
verbeek,  zyne  Kleederen  van  de  borft  nederwaarts  fcheu- rende. 
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Icen,  en  muntftempels,  die  eentydig  met  hetgeen 
waar  van  zy  het  gedenken  dragen,  ook  te  zamen 
ioor  den  tydgrys  ge  worden  zynj  en  niet  doen  als 
den  Konftfchilder  Rembrant,  die  (gelyk  Andries 
Pels  in  zyn  Gebruik  en  Misbruik  des  Tooneels  p:  36 
zeit) 

Op  Nieuwe ,   en  Nocrdermarkt  zeer  yv'rig  op  ging zoeken 

Harnajfen^  Mar  il j  ons,  Japonfcbe  Ponjerts,  bont , 
En  rafelkragen ,  die  hyfchilderagtig  vond  , 

En  vaak  een  Scipio  aan  V  Roomfche  lichaam  pafte , 

'Qfd'ed'k  leden  van  een  Cyrus  mee  vermafle. 
En  egt  er  f ch  een  hemtfchoon  hy  tot  zyn  voordeel nam, 

IVat  ooit  uit  "'s  waerelts  vier  gedeelten  herwaarts kwam, 

Tot  ongemeenheit  van  optooi  fel 'veel te  ontbreken  , 
Als  by  zyn  beelden  in  de  kleederen  zoujleken. 

jen  veel  min  als  die  Schilderbaas  ,  die,  Kleopa- 
,  jra,  daar  zy  de  (lang  om  haar  te  (teken  tergt,  voor 
faan  in  een  (tuk ,  en  op  den  agtergront  de  Kaart  van 

'Amftcrdam  met  de  nieuwe  uitlegging  vertoonde, 
..en  dus  ons  zelve  befpottelyk  maken  bydie,  welke 
het  wezentlyke  in  de  Konft  verftaan  ,  en  in  de  Out- 
heitkunde  bedreven  zyn.  Wyverzwygen  den  naam 
|  van  dezen  vernufteling  die  noch  in  leven  is,  ag- 
:tervolgens  de  les  van  Horatius,  door  den  zelven 
Dichter  Andries  Pels  aldus  vertaalt: 

'Wacht  u ,  op  't  leven  van  by  zonderen  te  fchimpen  j 
>Met  welk  een  fchyn  ,  wat  Jlag  van  verwen  ,  welke 

glimpen 
;  Gy  7  ook  wilt  mommen.  Toon  in  V  algemeen  het  kwaad-, 

"^rafi  bcrifbhetj  maar verawyg hem ydie\t begaat \ 
Maar 
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Maar  om  dat  het  aller  Schilders  doen  niet  is,  met 
de  neus  in  de  boeken  te  fnuffelen  j  heb  ik  my  de 
moeite  getroolt  van  nazoek  te  doen,  aangaande  de 
gereedfehappen  die  de  oude  Heidenen  in  hunne  o» 
ferdienllen  gebruikten-,  als  ook  der  zelvèr  gedaan- 

ten uit  de  afteekeningen  der  oude  M arm  ere  Frie- 
zen, als  elders  op  te  gaaien,  in  een  plaat  by  een  te 

ftellen,deLeerbegeerige  Schilderjeugt  de  Jiukkek 
(als  men  gemeenlyk  zeit  :  )  voorgefneden;  zoo  dat 
niemant  (of  hy  wil)  daar  in  onwetende  behoeft  te 
bly  ven ,  of  zig  in  zyn  werk  te  vergrypen. 

Hier  ziet  gy  dan  verbeelt ,  des  Opperpriefters 
muts,  ook  die  van  een  minder  priefterj  deSlacht- 
byl,  SlachtmeMen ,  koker  met  Vilmeflen,  Wie- 

rook kandelaar,  .Lamp,  Kiekenkcvie,  OfFcrhuif, 
OfFerfchaal,  den  offerpot,  WierookkofFertje,  Wa- 
tervat ,  OfFerkruik ,  Kroezen ,  Kwifpel ,  Wy water- 

vat  ,  Bloetpan ,  enz.  in  't  voorgaande  vaers  gemelt. 
Met  zulke  Huif  ,  of  Hooftdekzelen  dekte  de 

prieiterfchap  hare  hoofden  ,  en  die  de  Godts- 
dienftige  plegtigheden  bywoonden  ,  gebruikten 
daar  toe  de  flip  van  hun  opperkleed  of  fluyer.  Dit 
beveiligt  Plutarchus  daar  hy  zegt  :  De  Romeinen 
tot  de  Goden  gaande  ,  plachten  met  bedekten  hoofde 
de  zelve  ie  e  er  en ^  om  met  dal  teeken  de  neerjlagtig- 
tigheit  hunnes  gemoets  te  betuigen.  En  is  niet  buiten 
waarfchynlykhheit  van  Joachim  Oudaan  aange- 

merkt :  dat  de  Apoftel  Paulus  jden  mannen  ge- 
bied met  ongedekt  en  hoofde  te  profeteer  en  \  om  '/  ge- 

bruik der  Krifi enen ,  tegen  "'t  gebruik  der  Heidenen  aan 
te  kanten  ,  en  dus  onderkennelyk  te  maken  ,  gelyk 
zulks  ook  de  toeleg  was  van  Mofes,  het  geen  wy 
breed wydig  uit  Spencer  hebben  aangewezen  in 
de  Brieven  van  Philalét'hes. 

Dit  Hooftdekzel  of  deze  opperpriefterlyke  muts 

I. 
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I  [.  jfpex  genocmt ,   was  van  witte  wolle  gemaakt , 
met  purpere  banden  vcrfiert ,   welke  ook  dienden 

\  om  onder  de  kin  toegebonden  te   worden.     Het 
\  Ipirs  dat  pynappelwys  na  boven  toeliep  ,  werd  wel 
met  een  takje  van  een  heilzamen  boom  befteken. 

[Doch  om  wat  reden  deze  muts  is  van  wol  gemaakt 
,  geweefr,  daar   het  dragen  van    wolle    kleedercn 
i  door  een  wet  aan  de  priefters  verboden  was ,  weet 
i  ik  niet,  maar  dit  weet  ik  uit  Plutarchus  :  Dat  de 

\  wolle  kkederen  'volgens  de  leert  van  Orpheus  en  Py- 
oras    voor  zulken  onbetamelyk  geacht  wierden. 

\  om  te  dragen  y  als    zynde    de    wolle  van  ten  dood 
llichaam  ,   bet  geen  onrein  wierd  gehouden.     Over 
i  zulks  dienen  de  felve  altyd  in  wit  lywaat  verbeeld 
te  worden  ,  als  ook  alle  die  eenige  verrichtingen 

Idaar  ontrent  hadden  ,en  degeenedie  in  hunne  pi  oef 
t  jaren  waren,  en  de  priellerfchapby  de  offerhande 

\  verzelden.     Die  ook  da;.r  en  boven^'volgens  de  ge- 
tuigenis van  Tzetzes)  met  mirtetakken ,  of  andere 

i  groente  met  bloemen  doorvlogten ,  waren  gekranft. 
>  Zodanig  eenefchyntHippolitus  geweeit  te  hebben 
als  Fedra  op  hem  verliefde ,  want  dus  lezen  wy  in 

;  Nafoos  IV.Heldinnebrief  volgens  de  nieuwe  verta- 
j  ling  van  Vondel  ..den  Nederlanderen  geichonken  door 
1  den  Heere  David  van  Hoogftraten :  Ik  wenfehte  dat 
!  ik  in  Kretegefiaan  ha  Ide ,  toen  ik  te  Eleujis  op  het  Feefi 
f  van  Ceres  ging.  Toen  viel  myn  zin  {hoewel  ook  te  voren 

\  byzonder  op  u7  en  de  liefde  zette  zig  in 't  merg  van 
\  myn  gebeente.     Gy  waart  in  V  wit  gekleet ,  en  met 
bloemen  bekranfi :  en  uw  blank  aanfehyn  bloosde  van 

■  bloode  fchaamte. 
II.  Verbeek  de  muts  of  het  hooftdekfel  van  een 

planten,  priefter  vanjupiter,  't  welk  de  bïikfém  , 
op  de  zelve  geitikt,  duidelyk  aanwyft.     En  om  dat 

'  in  velerlei  gevallen  te  laftig  viel  voor  de  Opper- 
G  ƒ  prielters 
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prieffers  het  hooft  met  een  hoed  of  huif  bedekt  te  j 
houden,  is  naderhand  een  draad  offnocr  Filumgc-  i 
naamt ,  in  plaats  gekomen ,  en  de  priciterszyn  zedertl 
Flamines  genoemt ,  zie  A.  Bogaert  Roomf.Mog.  p.  ] 
84  .ook  dekten  ~y  zomwyl  hun  hoofd  met  een  krans! 
van  Laurier-  of  Eykenloof. 

III.  De  Slagtbyly  overeenkomende  met  de  gel 
daantc  die  men  van  dezelve  ziet  op  een  penning  vand 
Lepidus,  gemeen  in  de  Munt  kabinetten,  IV.  VI 

en  Slachtmeffcn  uit  d'oude  overgebleve  marmerei 
friezen  binnen  Romen  gevolgt.  Feflus  ,  zegt:! 
dat  het  is  geweeft  een  lang  yzer  mes  ,  met  een  roncm 

yvoren  hanchatzel^dat  met  goud  o  f 'zilver ,  ofmctfpjX 
kers  van  Cyprifch  koper  bejlagen  ïvasjt  gean  depri 
tot  de  offerhandc  gebruikten.  En  het  tweede  heefu 
zyne  overeenkomft  met  de  afbeelding  ,  die  meri 
daar  van  vind  op  deKeizerlykemunt,  zieOudaana 
Roomfche  Mogcndheit  pag.  f^.  Tab.  113. 9.  erf 

5f8.  Tab:  CX1V.  4.  waar  nevens  wy  niet  t1  on-a 
pas  verbeelden  VI.  den  Koker  met  vilmeflchenJ 
die  de  flachters  aan  hun  gordel  hangende  droegen  | 
uit  de  outheit  opgefpeurt  door  den  oudheid  kun] 
digen  W.  du  Chouly  Raadsheer  des  Koninks  varjj 
Vrankryk,  en  Bailbu  over  de  gebergten  vaa 
Daupbiné. 

Van  dezen  hebben  wy  ook  ontleent  den  Kan^ 

'elaar9  waar  boven  aan  een  fchaalswyzc  hollighcid 
e  befpeuren  is,  bekwaam  om  wierrook  op  't  ont-f 
teken  ,  waarop  J.  van  den  Vondel  naar  alle  bc-r 

'enken  op  gezien  heeft  in  dit    even    voorgaan-] 
de  vaars ,  daar    hy    van    een    wierrook-kandelaa» 
{preekt.     Welke  dan  van  een  felve   gebruik  zal 

geweelt  zyn ,  als  de  wierrook-vaten  ,   en  fchalenj 
Of  konden   tot  een  Lamp  hebben    geflrekt    om 
licht  te  geven  >   aangezien  deszelfs  fchulpfchaal. 

oi 
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pf  lepelswyze  holligheit  op  de  top  deszelfs  eenige 
bplykheit  heeft  met  de  lepelswyze  fchalen  op  den 
zevenarmigen  Joodfchen  Tempelkandelaar  ,  waar 
Van  wy  alleen  een  toplluk,  in  de  print  by  de  prie- 
fterlyke  muts  (gevolgt  naar  de  afteekening  die  W. 
Goeree  in  het  4  Deel  der  Mofaïze  Hiftorien  der 

Hebreeuze  kerke  p.  88.  doet  zien)  vertoont  heb- 
)cn. 

Diergelyk  een  gedaante  vanKandelaar  zietmen  op 
pen  penning  van  Auguftus ,  nevens  een  krans  van 
Oflenbekkeneelen  en  offerfchalen  en  bloemen  aan 

scn  gevlochten. 

Het  zy  daar  mede  zoo  't  wil ,  dit  gaat  vaft , 
Jat  d'oude  Romeinen  hun  Tempeldienil  en  offer- 

handen met  ontdoken  lichten  vierden.  Op  een 
penning  van  Antonia  (na  datze  van  Klandius  tot 
•prieilcrinne  van  den  vergoden  Auguftus  gemaakt 
was)  ziet  men  twee  ontfteken  toortfen  nevens  een 
ieftoen  van  loofwerk,  methetbyfchriftSACERDos 
divi  Augüstï.  Prieftcrinne  van  de  vergode  Au- 
mftus.  Zie  Oudaans  Room:  Mog:  Tab.v  CXÏII. 
11.  IX. 

En  aangezien  d'oude  Romeinen  ook  Lamplich- 
:ten  in  hunne  Tempelen  huizen  of  haardfteden  ge- 

bruikt hebben ,  hebben  wy  ook  deze  Lamp.  VIII. 
om  hare  vremde  vorm  en  gedaante  mede  na  ge- 
fchetft,  om  te  konnen  dienen  voor  de  Konftoef- 
fena.irs,  wanneer  zy  zomwyl  eenige  Godenbeel- 

den, in  Tempelen,  of  overdekte  poortalen  ver- 
toonen,  wyl  het  de  gewoonte  was  dat  voor  de 
zelve  zoo  wel  by  dag ,  als  by  nacht  brandende 
lampen  hingen.  Van  welk  lamplicht  zig  ook  de 
priefters  die  by  beurte  de  nachtwacht  hielden  hun 

I  gebruik  hadden,  't  Is  ook  dienftig  voor  die  Huis- 
goden   op  hunne  altaren  vertoonen  willen  ,  by 

welke 
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welke  altyd  een  brandende  lamp  hing.  Aan  dcz : 
Lamp  (uit  den  grond  opgcdolvenindenjare  1 5  if. : 

hing  een  kopere  plaat  waar  in  met  Latynfche  let" teren  gcfchreven  flondLARiBus.  Sacrum.Publi 
cje.  Felicitati.  Romanorüm.  dat  is:  Aan  d, 

Huisgoden  t&egewyd  tot  algemeen  heil  der  Romeynen\ 
En  alzoo  wy  zagen  dat  wy  den  omtrek  van  onzr 
plaat  ruim  genoeg  genomen  hadden  ,  hebben  wy 
ook  dien  brok  fleen  IX  (waar  op  de  Kiekenkevie; 
van  de  priefters  en  wichelaars  allerwegen  met  hun 
omgevoert,  om  uit  de  wyze  van  het  ecten  dei; 
Kiekens  voorfpellingen  te  doen)  noch  te  Rome  ir 
zyn  geheel  bewaard,  en  te  zien,  plaats ingefchikt 
Üitdeze  fchatkamer  van  oudtheden  hebben  wy  ook 
ontleent  dezen  beeltvertoonenden  marmerfteen,  X 
waar  op  zig  vertoont  het  Bekkeneel  of  ontvleesde 
ftierkop  met  zyn  Offerhuif.  Deze  inful  ,  oi 
Huif ,  was  van  gebreide  wol  ,  gefpannen  bover 
het  hooft  des  offer itiers,  geflrikt  aan  de  topenderr 
der  hoornen,  van  waar  de  geknoopte  offerbandcr 
(van  de  Grieken  Tutvixtj ,  en  van  de  Latynen  Vitta. 
genaamt)  neerwaarts  hingen.  Met  dit  optooilel 
itont  het  Offerdier  cenen  tyd  lang  voor  het  #  al- 

taar te  pronken  •,  daarna  dienden  de  Bekkeneeler 
der  geflachte  offerdieren,  om  de  Godvruchtigheit 
en  den  Godsdienit  te  vertoonen,en  wierden  geplaatft 
tegen  den  Altaar§XI.  Deze  altaren  waren  rond 

ol 

*  Dus  op  het  ruggeftuk  eenes  pennings  van  Cefar,  ver- 
toont lab.  CXIV.  Fig.  4.  in  Oudaans,  RoomicheMogend- 

heit. 

§  Altaar]  De  Heidenfche  fchriften  melden  van  een  altaai 
van  uitltekende  hoogte,  die  Apol  van  enkele  bekkeneelen, 

of  hoornen  der-  geflachte  offerdieren  had  opgeitapelc.  'I 
welk  Dan.  Heinftus  in  zyn  Lofzang  van  Bachus ,  dus  te  pa; 
brengt. m 
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.f  vierkant ,  hoog  of  laag ,  naar  't  geen  de  priefters 
laar  op  te  verrichten  hadden.  Op  het  buiten- 
ond,  or  zoo  zy  vierkant  waren,  op  de  plint  bed- 

ien hebbende  van  Feftoenen  van  bloemen ,  vruch- 
en,  offerfchalen,  bekkeneelen  enz.  Ook  wel 
jmvlochten  of  behangen  met  Feftoenen  van  le- 

zend groen,  doormengelt  met  bloemen,  ofvruch- 
:en  •,  welke  afhingen  of  gefchikt  werden  ,  naar  ver- 

dien van  het  geofferde,  of  naar  de  onderfcheyden 
Godenbeelden  voor  welke  het  offer  gefchiedde. 
Daar  benevens  is  het  ook  niet  even  veel  (dit  be- 

hoord een  konilenaar  die  zig  in  de  oude  Hiftorien 
oefTent  te  weten)  wat  foort  van  flachtvee  men  op 

't  outer  brengt ,  aangezien  een  zelve  offer ,  d'eene 
[[Godheid  vermaak ,  en  d'andere  een  afkeer  ver- weekt. 

Verkens  wierden  gedacht  in  velerhande  voor- 
hallen en  opgeoffert  aan  verfcheiden    Godheden. 

,Als  aan  Jupiter  nevens  een  ftier    en  fchaap ,  alle 
,vyf  Jaren  te  Romen  door  den  Tnchtmeeifer  op 
het  velt  van  Mars:  aan  Veuus  op  de  Bruiloften ,  om 

hare 

Men  zeit  dat  Febus  heeft  gemankt  in  oude  tyden 
Zen  greot  en  hoog  altaar ,  btfluwt  aan  alle  zyden 
Met  hor  ent  die  hem  kracht  zyn  zufter  uit  het  velt, 

Die  menig  horenbeeft  by  Delos  had  gevelt. 

■  Een  potfig  Dichter  heeft  deze  volgende  rymregelen  daar  op 
toegepaft, 

Zoo  eens  de  mannen  in  't  gemeen , 
De  Hoornen  zamelden  by  een , 

Die  dtkvpüs  de  geliefde  vrouwen , 
Voor  pluimen,  zetten  op  hun  hooft: 

&en  zou  daar  mee  op  't  mmfl ,  gelooft 
My,  wel  een  altaar  konnen  boutoen, 

Zoo  hoog  als  in  Egiptenland , 

Ooit  fpiize  gr  af  naald  is  beplant, 
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hare  gunft  tot  de  voortteling.  Aan  Ccres ,  oir  > 
dat  zy  de  bezaayde  akkers  met  hunne  fnuitcn  nietj 
omvroeten  zouden. 

Den  Grens-God  Terminus  werd  in  de  eerfte  ty*j 

den  geen  bloed  geoffert  •,  om  dat  hy  een  twift-ï 
fcheider  is  tufTchen  de  landbewoondersendeLant- 
heeren ,  en  de  Dorpelingen  waren  jaarlyks  op  den 
20  van  Februarius  gewoon  zyn  beeld  te  bekranflen,! 
en  met  ofTerkoeken  te  beschenken.  Naderhand' 
werd  hem  een  zuigende  bigge  opgeoffert.  Zie 

Ovid.  2  3 .  van  zyn  Alm:  het  i  5  Hoofd '/luk. 
De  Lampfaceners  flachtten  jaarlyks   een    Ez£ 

voor  den  Tuingod  Priapus ,  en  zy  offerden  het  in- 

gewant  aan  Vefta,  op  welker  vierdach  een   E  ze* 
wort  bepronkt  met  halsfleraad.  De  overige  kry  gerij 
heilig  avond  en  worden  uit  den  rosmculen  ontfpan-i 
nen,  tot  dankbare  gedachte™  (Te,  dat  de  Ezel  var 
Sileen  ,  wanneer  de  Tuin-God   haar  inden  (laaf 
flil  meende  te  bekruipen  ,   door  zyn  gebulk  haaï 
had  gewekt,  op    datze    dien  fnoeplulligen  mogt 
ontvluchten.  Zie  Ovid.i.  Boek  aan  zyn  Alm.  het  y 
Hoofdjluk.    Op  den  Feeftdag  van  Saturnus  werd 
een  menfeh  gellacht.     Welk  onmenfchelyk  bedryli 
fproot  uit  misdnyding  van  het  Orakel.     Dusdanig] 

een  dwaling  (zeit  H.  kom.  Agrippa,  in  zyn  boe1 
van  de  ydelhett  der  wetenfehappen  p.  20.)  is  den  Grit' 
ken  en  Italianen  over  gekomen  uit  de  Dubbelzjnmgheit 

van  bet  woort  (péog  ,   */  geen  en  een  menfeh^  en    een 
Ucht  bet ee kent ,  waar  uit  eertjds  de  bezorgers  der  Fee-' 
ften  van  Saturnus 5  door  des  woords tweezjnm^eit mis-\% 
leid^  alle  jaar  aan  Saturnus  een  menfeb  geoffert  hebben^  \ 
daarzje  hem  met  entfteken  waffe  kaarffen  of  ander  licht 
even  eens  hadden  konnen  te  vrede  [tellen  ;    welke  mts- 

vattinge  des  volks  ten  laaft  en  door  [onderrechting  van  Her- 

wies begrepen  zynde^  zyn  ay  naderhand  tvyzer  gewor-  I 

den 
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ien.  Hoewel  nochtans  de  Karthaginenjêrs  dezje  yaar- 
ykgje  onmenfchelyke  menfchcn  (lachtinge  (volgens 
jjetuigenifTe  van  Curtius)  noch  lange  jaren  hebben  on- 
lerhouden. 

De  Wyngaardeniers   hadden    voor  gewoonte, 
ille  jaar  een  Ram  of  Bok  aan  Bachus  te  offeren, 

jp  dat  hy  't  befchadigen  van  den'   wynftok    zou voorkomen.     Daar  en  tegen  had  Juno  afkeer  van 
ten  Geit.     Hoewel  die  van    Sparta,  zedert  dat 
hkrkules  hun  was  voor  gegaan  ,  jaarlyks  een  geit 
:>p haaien  feefldag  offerden.  Dusdanige  byzonder- 
.heden ,  thans  van  ter  zyden  ingevloeit,  zullen  wy 
pders  verhandelen,  en  ons  tot  de  verdere  opening 
Jcr  Printvertooningen  begeven. 
!    By  het  lieren  der  altaren  daar  wy  even  van  fpraken 
poëten  wy  ook  zeggen  dat  de  Heidenen  gewoon 
waren  met  dusdanige  vercierfèlen  dcplinten  tuffchen 
K  bovenlyft,  die  het  tempeldak  fchooren,  en  de 
wfipiteelen  op  te  pronken  (daar  deze  marmere  brok , 
of  plaat  XII.  hetbewysvan  aantoont)  en  dus  in- 
Avendig  in  hunne  gevvyde  Tempelen  deden  (tellen* 
pm  den  aandacht  door  die  godvruchtige  [befpiege- 
pngen  op  te  wekken.     Gelyk  dan  deze  (leen  om 
ode  gedachtenis  daar  van  te  behouden  ,    gemetfelt 

:in  den  muur  boven  de  poort  van  St.  fufi  ontrent 
.Lions  noch  te  zien  is.     Waar  in    zig    boven  de 
Feiloen  met  ofFerbanden  aan  twee  gehoornde  Bek- 
keneelengeftriktzig  ook  doet  zien  een  ■  Patera  zoo 

■  genaamt ,  dat  is,  Ofterfchaal :  hoewel  dit  woort  ook 
van  Virgilius  gebruikt  wort  tot  die  ichaal,  of  het 
bekken  daar  men  gewoon  was  het  bloed  der  nacht- 

dieren in  te  vangen.  Zie  Oudaans  Ro.  Magip.ffj. 
,  Deze  fchaal  diende  om  by  de  ofterhande  uittedrin- 
,  ken;  want  ('gelyk  de  Heer  L.  Smids  in  zyn  kant- 
fchrift  op  Nafoos  werken  aanmerkt^  Zelden  waren 

Vr 
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Vr  offerhanden  zonder  Gaflmalen^  waar  in  voor 
mentlfk  de  exta  of  ingewanden  der  gcjlachte  dier 
werden  opgefmult ,  gekookt  of  gebraden  van  de  Ko, 
die  daar  altyt  tegenwoordig  waren.     De    gedaante 
van    den  pot    of   ketel  ,    genaamt  olla  ziet  men 
XIII.  vertoont.     Daar  nevens  aan  XIV.  het  wier 

rookkorfertje  Acerra  genaamt,  waar  uit  de  pric 

fter,  zoo  haalt  het  offervlees  aan  't  fmeulen  was 
een  deel  nam  en  wierp  het  in  't  vuur  om  den  ftaoj 
van  't  gezengde  vlees  te  verdooven.     XV.  Ve; 
toont  een  draagbaar    water  vat,  dienende  om  h 
offer  te  reinigen.     Ook  XVI.  het  vel    van    ee 
flachtdier.     Dit  diende  by  wylen  voor  deprieftersj 
die  den  nacht  over  in  de  Tempelen  bleven,  om  de 

Goudclyke  antwoorden  af  te  wachten  van  de  Go-j 
den,  over 't  gene  zy  verzochten,  om  op  te  ruÉ 
ten.     Daar  Virgyl  op  ziet  in  het   VII.  boek,  al; 
hy  zeit : 

Op  vellen  neergefpreit  heeft  hy  den  flaap  gezocht, 
JFant  de  Goden  (zeit  Cicero)  f  preken  met  de  gene, 
die  flap  en. 

Hier  nevens  aan  XVII.  vertoont  zig  't  hooft 
eenes  Rams ,  dat  tot  gclyke  beduiding  gcflelt  wert, 

als  wy  van  't  hoofd  des  iliers  gezegt  hebben. 
XV11I.  Vertoont  de  gedaante  van  een  Offerkruik, 
daar  de  offerdienaars  den  wyn  mee  naar  de  Tem 
pels,  of  daar  de  Orfcrdienft  gefchiedde,  droegen, 

.IX.  twee  onderscheiden  Kroezen  ,  om  den 
offerwyn,  (na  dat  de  zelve  al  vorens  gevult  wa 
ren  uit  de  Offcrkruik  Prafericnlum  of  Sympulu, 

genaamt;  op  't  altaar  te  plengen,  of  dedrinkfcha len  te  vullen. 

XX. Een  wit  aarde  kruikje  met  eenengen  hals  Ur- 
ceus  ,  Urceolus ,  of  Guttus  genaamt    {Drupj 

noemt  het  Oudaan)  om  dat'cr  het  nat  als  by  drup- 

peter 
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pelen  uit  liep ,  en  gebruikt  wert  om  water  uit  te 
fchenken  tot  reiniging  en  wafïïngc  der  handen , 
or  om  oly  op  de  offerhande  te  gieten.  In  den  ja- 
re  1 5x0  is  dusdanig  een  kruikje  gevonden  op  den 
gront ,  of  binnen  de  gedoopte  muuren  van  het 
huis  te  Britten,  bedenkelyk  door  Keizer  Kali  aula 
gefticht  5  thans  met  het  zeewater  bedolven.  Van 
dit  kruikje  (by  den  Heere  van  WafTenaar  nevens 
andere  oudheden  in  bewaring)  geven  wy  een  aftee- 
kening,  heel  gelyk  naar  de  gedaante  die  men  daar 
van  op  vericheiden  penningen  van  Keizer  Antoninus 
en  andere  ziet  5  nevens  den  Wichelltaf.  XXI.  waar 

van  Oudaan  zeit  :  De  Wichelaar  zullende  e  enige 
voort  eekenen  nemen ,  hielt  dezen  ft  af  in  de  hand ,  en 
teekende  of  ftreepte  daar  eenige  ftreken  des  hemels 

mede  af ',  om  tuffchen  de  zelve  de  voorteekenen  van 
't  geen1  er  voorkwam  waar  te  nemen ,  zonder  zyn  00- 
gen  wyder  te  laten  weyden.  Die  ook  vangedach- 

ten is:  Dat  (nadien  de  zelve  hol  was)  de  Wichelaar 

daar  op  heeft  ko?men  blazen ,  en  daar  meegeluit  ma- 
ken ,  als  met  een  krygsklaroen.  XXII.  De  Kwispel, 

of  de  BefprengkwaiL  Deze  diende  nevens  een 
Laurier  or  anderen  groenen  tak ,  om  de  offeraars 

of 't  geotterde ,  gedoopt  in  't  water  daar  d'offertoorts 
in  uitgeblufl:  was ,  te  befprengen :  voor  welk  be- 

fprenkelen  d'oude  Heidenen  gioote  achtinge  had- 
den ,  verbeeldende  zig  daar  door  van  misdryf-fmet- 

ten  gezuivert  te  worden.  Firgilius^  befchryvende 
de  uitvaart  van  Mifenus  ,  zegt  ,  dat  Corynem  ds 
heenderen  in  een  kof  er  vat  gezoet  hebbende ,  degeenen7 
die  daar  rondom  waren ,  dry  werf  met  fchoon  water 
befprengde  ,  gebruikende  tot  een  Kwispel  een  Olyf- 
tak. 

Hier  by  vertoonen  wy  XXIII.  het  Wy  water- 
Vat.     Dit    werd    geplaatft  aan,  of  in  den  ingang 

I.  Deel,  R  der 
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der  Tempelen,  om  de  genen  die  tot  de  zelve  in- 

gingen te  befprengen.  Gelyk  wy'er  dan  een  van 
geen  onfierlyken  ftal ,  uit  een  oud  overblyfzel  na- 
gebootll  doen  zien.  Eindelyk  XXIV.  het  A£ 
beekzel  van  de  holle  fchotel  of  Bloetpan  Difcui 
genaamt.  Oudaan  noemt  de  zelve  een  Platteyl ,  en 
wierd  gebruikt  om  het  bloed  der  Offerdieren  wel- 

ke geflacht  wierden  in  te  vangen  ,  of  om 
ingewanden  daar  in  te  reynigen.  De  Konftfchü- 
ders  moeten  ook  niet  verzuimen  eenige  Fluiteni/lei 
of  pypers  by  de  OfTerhande  te  plaatzen  j  aangezii 
de  zelve  daar,  en  in  de  Lykftatien,  en  blyde  Fee-j 
ilen  alzins  in  't  fpel  komen  :  fpelende  zy  op  enkelt 
Fluiten  Tib&  genaamt ,  en  dubbele  Fluiten ,  di 

regs  en  links  behandelt ,  d'eene  een  hoogen  of  fcher 
pen,d'ander,een  lagen  of  doffen  toon  fpeelden.  Waa 
van  wy  verfcheiden  foorten  A.  B.  C.  uit  oude  mar 
merc  gedenkfteenen  vertoonen ,  in  de  even  voor 
gaande  print. 

Van  meer  andere  byzonderheden  zullen  wy  o\ 
een  andere  plaats  (preken  9  als  wy  van  de  Feefte^ 
die  onder  de  Heidenen  in  gebruik   waren   zulleij 
handelen ,  en    inzonderheit    van   zulke  ,  die  me 
woede    dertclheit ,  dronkenfehap  ,  en    geilhei 
verzelt  gingen.     Dus  willen  wy  onze  tufTchenredu 
hier  afbreken. 

Met  het  openen  van  dit  nieuw  Toneel,  verfchynj 

David  Teniers  en'HENR.   vander  Borght 
gevolgt  van  hun  tydgenooten. 

Een  onbedreven  Huurman  mag  na  veel  dobber 
rens  op  de  woefte  baren  eindelyk  zyn  havenbezcij 
len,  maar  die  by  tyts  een  ervaren  loots  inneemt  gaa 
veel  zekerder. 

DAVID  TENIERS  de  oude  nam  in  zyn  begin  tof 
leyding  den  bedreven  Loots  in  de  konft  P. 

Ru» 
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Lubbens,  onder  wien  hy  zoo  veer  gevordert  is, 

ht  hy  zich  naar  Romen  begaf  om  zyn  konft  voort 
m  oerTenen.  Hy  heeft  tien  Jaren  in  Ttalien  gewoont 

ff  den  beruchten  Adam  van  Frankfoort,dv- 
bnaamt  Rlshaimef.  D'een  en  d'andere  verfcheligc 
«handeling  van  fchilderen  mengelde  hy  onder 

Itn,  en  hield  zich  aan  die  wyzezooin  't  groot  als 
Ëein.  Hy  was  een  Antwerpenaar,  geboren  in  't 
lar  1  ƒ82, .  en  is  geftorven  \6g^. 
E  HENRIK  vander  BORGT  de  oude,  is  gebo- 

IftteBrufièl  in 't  Jaar  i?83,maarmetzyne  ouderen 
idenjaare  ïj8<5,  om  de  beroerten  waar  door 
plbant  inzonderheid  in  dien  tyd  gefchokt  wert , 
«roert  naar  Duitfchland  ,  daar  hy  opgevoed  is. 

lot  zyn  jaren  van  begrip  gekomen  viel  zvn  genegen- 
Kit  op  de  Schilderkonft ,  waarom  zynoudershem 
►ftelden  by  den  Konftfchilder  Gillis  Valkf.n- 
iiRG ,  van  wien  affcheidende  hy  zyn  konft  voort - 
|;zet  heeft  in  Italicn.  Van  daar  wedergekeer t 
neft  hy  zich  tot  Frankendaal  neergeflagen  ,  en 
■har  gewoont  tot  den  jare  1627,  wanneer  hy  met 
j>r  woon  te  Frankfoort  is  gekomen. 

'  Hy  was  ook  een  groot  kenner  van  allerhande 
\ .  ariteyten  en  Antique  Medaljes ,  dat  hem  inzonder- 
Ifcit  by  den  Graaf  van  Arondel  bemint  maakte. 

■  '. y  is  in  een  goeden  ouderdom   geftorven:  maar aar,  en  wanneer,  is  my  tot  noch  toe  onbekent 
;':bleven. 
Onder  het  getal  der  Schilderen ,  die  wy  by  Korn. 
:  Bie  geboekt  vinden     zonder  eenig  merk  van 

■:■  ;inne  Geboorte  plaats  of  Sterityd,noch  ookby  wien 
'  de  konft  geleert  hebben,  wort  gemelt. 
WENCEL  AU  S  KOEBERGER.  Hywas/V,*- 
ftus  Generalis  Montium  Piet au s  Bruxellis ,  Alberti 

■  rchiflmis  quondam  Teffor  humenarum  Figurarnm.' 
H  2  dat 
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Dat  is  Schilder  van  den  Aartshertog  Albertus, 

en  algemeen  Bewintsraan  van  de  Bergen  der  Barm- 
hertighcit  te  BrufTel  ,  het  geen  de  Lom- 
bart  betekent.  Flor  ent  Ie  Comte  ,  Schulpt 'eur. 
&  peintre  te  Paris  ,  fchryit  in  zyn  Kabine, 
der  konflen ,  dat  hy  is  geweeft  een  leerling  var 

Marten  de  Vos  die  geftorvcn  is  in  't  Jaar  1 604.  out 
70  jaar:  waar  by  hy  doet  dit  volgende  verhaal  :Da 
Koberger  door  de  min  getroffen  verliefde  op  d 
Dochter  van  Marten  de  Vos^  en  dat  hy  om  di 
Minncdrift  te  verzetten  voornam  een  Reys  naa 
Romen  te  doen  ,  denkende  (als  het  fpreekwoo] 

zeit)  Vit  het  oog  ,  uit  het  hart  -,  gelyk  't  ook 
beurde. 

Als  hy  dan  eenwyl  tyds  te  Romen  geweeft 
vertrok  hy.  naar  Napels ,  daar  hy  kennis  maala 
met  een  Brabander  Franco  genaamt,  een  van 
eerfte  en  berugfte  Schilders  in  dien  tyd.  Hywi 
hier  niet  lang  by  geweeft,  of  hy  verliefde  (wa 
Kupido  vervolgde  hem  met  zyn  minnefchicht)  c 
de  Dochter  van  Franco ,  zoodanig  dat  hy  haar  tt 
huwelyk  verzocht  ,  het  geen  hem  ,  om  dat  hy  ec 
jongman  was  van  goede  hoop ,  en  een  grootc 
geeft  bezat ,  toegeftaan  werd.  Hy  bleef  dan  noc 
ccnigen  tyd  in  Italien  naarftig  en  yverig  de  kon 
voortzetten  naar  de  befte  voorbeelden  ,  maar  vej 
trok  eindelyk  naar  Brabant.  Te  Antwerpen  h 
hy  in  de  kapel  van  de  Arbalêtriers  in  de  Liev 
vrouwe  Kerk  gefchildert  een  St.  Scbaftiaan  grot 

als  't  Leven  ;  en  cenige  vrouwtjes  in  't  verfchi 
weenende  om  de  marteldood  van  dien  zant, 
welks  wezen  hy  de  doodelyke  trekken  zoo  natu 

lyk  had  vertoont ,  dat'er  alle  konftkenners  van  v< 
wondert  en  verbaaft  moeften  ftaan ,  als  zy  het  2 
gen.    Maar  dit  was  zyn  ongeluk  3  dat  het  Ity 
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niet  lang  in  de  kerk  hing  of  het  hoofd   van   den 

[  Sant  was'er  met  een  nies  (zonder  te  weten  wie  het 
f  gedaan  hadde)  uitgefneden ,  en  weg  geftolcn.  Hy 

[■'Vulde    het   gat   weder  met  een  Huk   geplumierd 
f-'doek  en  fchildcrde  daar  weder  een  ander  hooft  op, 
;  maar  dit  lukte  zoo  wel  niet  als  het  eerfle.    Daar 

I  :na  trok  hy  van  Antwerpen  naar  BruiTel  om  den 
iHartog  Albert ,  die  hem  voor  zyn  Schilder  hield* 
RB    inzonderheit    beminde  ,   om     dat    hy    zoo 
ïMcdaljekundig    was.      Glaude  Fabri   de  Pcyrefc 
kwam  uit  Vrankrykom  zyn  Kabinet  te  zien.     Hy 
fvertoonde  het  hem  en  wees  hem  v  eele  dingen  tot  be- 
\ngt  daar  ontrent  dienende.   Koebeug  er  verftont 
mch  ook  op  de  Boukunde ,  zoo  zeer ,  dat  hy  is  Bou- 
Ineeftcr  geweeft  van  de  Kerk  der  Lieve  vrouw  van 

MMontaigu ,  die  hy  maakte  naar  't  model  van   St. 
[peters  kerk  te  Romen  $  ook  de  Auguftine  kerk 
re  BruiTel.     Hy  heeft  ook  veel  Fonteinenen  fïe- 
;raaden  in  des  Hartogen  Paleys  te  Fornure  ,  anders 
pVeurne  gelegen  tufleben  Nieupoort,Duinkerken,  en 
Oixmuyden,de  vcrmakelykfteLantftreek  van  Vlaan- 

deren gemaakt.    Uit  welke  omitandigheit  men  (al 
s  men  geen  Edipus)    wel    ramen  kan  in  wat  tyd 

l'iy    geleeft    heeft,  om  hem  een  plaats  onder  de 
i>raafile  KonftoefFenaars  in  te  fchikken.     Want  de 
Aartshartog    Albertus ,   zoon  van  Keizer  Ferdi- 
iand    den    tweeden  is  geboren  if<5o.  getrout  in 
tjaar  1599,  en  geftorven  1611.  Des  zullen  wy 
vermits  ons  niets  nader  daar  ontrent  gebleken  is) 

ïem  plaatfen  op  't  Jaar  if8$. 
Men  ziet  zyn  Beeltenis,  gevolgtnaardcaffchil- 

lering  van  A.  van  Dyk  in  de  Plaat  F.  boven  aan 
levens  dat  van  L.  van  Uden. 

Leyden  vruchtbaar  in  't  voorteelen  van  Konftc- 
laren  bracht  voort  in  't  jaar  15-84 

H  5  Ia- 
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J  ABOB  WOUTERSZ.  VOSMEER ,  af  kom- 
flig  van  het  oud  geflacht  der  Vosmeercn.Dezc  is  eerf 
geweeft  een  Lanrichap-fchilder,  maar  begaf  zich 
naderhand  geheel  tot  het  fchilderen  van  Bloemen 
waar  in  hy  zeer  gelukkig  is  geweeft.  In  zynen 
lente  tvd  heeft  hy  Italien  bezocht,  en  keerde  van 

daar  in  't  jaar  1 608  ,  (toenmaals  14  jaren  oud,1 
weder  in  zyne  geboorte  Stadt  Delf,  alwaar  hydc 
kon  ft  (fchoon  hy  Majoor  van  de  Borgcrwacht  was] 
tot  genoegen  der  konftliefdigen  bleet  oefFencn  tot 

dat  hy  ftierf  in  't  jaar  1641. 
In  dit  zelve  jaar  is  binnen  de  Stadt  Leyden  ge 

boren  DAVID  BAILII,  zoon  van  Pieter Bailti 
die  in  zyn  tyd  een  konftig  Schilder  is  geweeft 
Zyn  Vader  ziende  in  hem  van  der  jeugt  aan  cerj 

natuurlyke  drift  tot  de  konft  doorfteken,  liet  hen4 
eenigen  tyd  by  zich  zelvcn  zoo  wat  teekenen  naar 
prenten.  By  toeval  gekomen  op  den  winkel  var 

'Jaques  de  Geyn ,  kreeg  hy  genegenheit  om  het  graaf 
yzer  te  leeren  behandelen ,  't  geen  hy  oeffende  eer 
jaar  lang,  en  daar  in  wel  toenam.  Doch  hebben- 

de meerder  zucht  tot  de  Schilderkonft,  beftecder: 
hem  zyn  Vader  by  uidriaan  Verburg  om  in  die 
konft  onderwezen  te  worden,  alhoewel  hy  zich  ir 
dien  tyd  geneerde  met  de  geneeskonft  te  oefrenen 
en  bleef  daar  eenigen  tyd  ,  tot  hy  in  den  jare  1  6q 
naar  Amftcrdam  vertrok  om  de  konft  voort  te  zet 

ten  onder  't  onderwyj  van  Kornelis  vander  Voort j 
toen  geacht  den  beften  Pourtret  Schilder 
waar  by  hy  omtrent  zes  jaren  bleef  En  alzoi 
dezelve  veele  konftige  Schilderyen  van  andere  mee 

fters  hadde  ,  vond  hy  gelegenheït  om'cr  nu 
dan  een  na  te  fchilderen  ,  onder  deeze  was 

Tempel  van  Steeaw-yk ,  ̂dien  hy  zoo  konftig  naarge 
bootit  had,  dat  de.  gemelde  Stecnwyk  bezwaarlyl 

he 
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'iet  ccn  ftuk  van  het  andere  konde  onderkennen. 
Van  Amfterdam  weder  tot  Lcyden  gekomen , 

naaide  hem  de  reisluft  in  't  hooft.  Dus  vertrok 
ïyindenWintcrtyd  1608,  naar  Hamborg  fo  daar 
/an  daan  naar  Duitfchlant ,  tot  Frankfoort ,  No- 

•emborg ,  Augsborg ,  en  verfcheide  andere  Steden* 
loor  Tirol  naar  Venetien ,  en  van  daar  *  tot  Ro- 
nen ,  om  de  behandelinge  der  Italiaanfche  konfl- 
childers ,  waar  't  mogelyk  ,  af  te  zien ,  en  een 
ange  wyl  verblyf  te  nemen  5  maar  zeker  toeval 
leed  hem ,  als  hy  daar  niet  lang  geweeft  was  van 
'oornemen  veranderen  en  weder  naar  Venetien 
;eeren  j  daar  hy  maar  vyf  maanden  bleef,  en  van 

laai*  genoegzaam  weder  langs  den  zclvcn  weg  dien 
ly  van  te  vooren  gereid:  had ,  naar  zyn  Vaderlant 

;eerdej  dit  was  in  't  jaar  1610.  Door  Duitfch- 
int  naar  beneden  komende  heeft  hy  verfchciden 
loven  aangedaan ,  daar  hy  een  ftaal  van  zyn  kond 

(ot  gedachtenis  liet ,  inzonderheit  aan  't  Hof  van 
Srunswyk,  daar  hem  de  Hartog  een  Jaarlykie 
yedde  wilde  toeleggen ,  zoo  hy  zich  voor  eenigc 

aren  tot  zyn  dienlt  wilde  verbinden ,  't  welk  hy 
ffloeg.  Eindelyk  wars  van  't  reyzen  is  hy  inden 
are  161^  weder  tot  Leyden  gekomen,  om,  als  hy 

.iitgeruft  'zoude  hebben  ,  zyn  konftin ftilhcit  te •effenen. 

De  menfehen  (zeit  het  fpreekwoort)  leven  byver- 
nderinge :  dit  is  aan  onzen  David  Bailii, 
•ok  gebleken,  want  in  den  j are  1615,  verwiflel- 
k  hy  zyn  kloek  penceel ,  voor  de  fyn  verincde 
'en  j  en  teekend  veele  Pourtrctten  uitvoerig, 
pet  inkt ,  (die  hy  dan  met  het  penceel  voort  op- 

maakte) op  parkement,  daar  de  lief  hebbers  van  de 
.onft  groot  genoegen  in  hadden. 
.  SimonvanLeuwen,  melt  (in  zyn  Korte 'hefchryv. 
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van  Leyden)  om  dezen  tyd  ook  van  eenen  Jan  A-  j 
rentsz.  die  een  goed  Lantfchapfchilder  was. 

Frieflant  heeft  in  deczen  vroegen  tyd  mee  flik- 
keringen van  een  verborgen  konftvuur  doen  uit- 

lichten in  zync  fteedelingen. 
PIETER  de  VALK  geboren  te  Leeuwaarden! 

1^84.  was  de  zoon  van  een  Zilverfmit  en  Borger 
van  die  Hoofdftad  van  Frieflant.     By  wien  hy  de 
kond  geleert  heeft  weet  ik  niet  ,  maar  dat  hy  zi§ 
in  zyn  jeugt  geoeffent    heeft  naar  de  Pencecl  konjft 
van  A. Bloemaart  (zeit  Joh.  Hilarides van  Bolswercft 
llykt  aan  een  ft  uk  Schilden  dat  noch  te  zien  is  hty 
zyn  Dochters   Dochters  Dochter   Antje  Ieppes 
Sneek.     Waarvan  wy  naderhant  zullen  fpreken. 

Valk  reisde  naderhand  om  zyn  Konit  voort 
oeffenen  naar  Ttalien ,  daar  hy  verfcheiden  achti 

een  volgende  Jaren  bleef.    Weder  't  huis  gekomen 
zynde  kwam  hy  te  trouwen  en  won  twee  zonen, 

die  in  hun  jeucht  mee  derwaarts  trokken,  d'een  doe* 
luft  tot  de  konft  gedrcven,d'ander  op  zyn  handwerk,* 
en  tot  gezelfchap  van  zyn   broeder,  op  de  lange 
reis.  Doch  deze  misleid  en  bedrogen  door  een  Ge* 

nuwees,  weiden  in  Barbaryen  voor  flaven    ver-' 
kocht,  zonder  ooit  weder  op  te  dagen.     De  Vai 

der  fchilderde  onder wyl  te   Leeuwaarden    op  'i 
Princen  Hof  verfcheiden  Beelteniiren  ,  Hiftoricn.-: 
Lantfchappen  enz.  die  in  waarde  gehouden  wor 
den,  en  voor  een  gedeelte  daar  noch  te  zien  zyn. 

Zyn  Borftbeelt  konftig  en  uitvoerig  door  heir 
zelf  gefchildei t  ióof ,  in  zyn 2.1  Jaar,  teSneekb} 
zyn  Dochters  dochters  dochter  te  zien  ,   doet  ooi 

't  effens  zien,   dat  hy  op  dien  voet  voortgegaan 
naderhant  een  braaf  meefter  moet  gewceft  zyn. 

Antje  Ieppes  bovc  gemeltjheeft  een  afteekenin| 

na  't  zelve  gemaakt,  en  ons  van  Sneek  toegezon 

dei 
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en  om  de  gedachtenis  van  haaren  overgrootvader 
nder  de  Konftfchilders  levendig  te  houden.  Men 
ie  die  beeltenis  geplaatft  in  de  Plaat   G. 
WILLEM  VANDER  VLIET,  (wiens  af- 

omft  is  van  een  jonger  Zoon ,  uit  het  oudadelyk 
;eflacht  van  Fander  Woert ,    is  geboren  te  Delf 

11  't  jaar  if84~  had  een  vaardig,  en  vloeyend  pen- 
teel,  fchilderde  Hiftorien,  (zeit  de  Stads  fchry  ver) 
och  begaf  zich  naderhant  tot  het  fchilderen  van 

'ourtretten,  tot  dat  hy  overleed  in  Wintermaand 
£42  oud  f8  jaren.     Deze  had  ook  een  broeders - 
ü,oon  Hen  rik  van  Vliet  genoemt ,  die    ook 
>e  Konft  'hanteerde  ,   en  lange  jaren   onder  zyn 

[items  opzicht  zich  oeffende  in  't  fchilderen  van 
Hiftorien ,  Nachtlichten ,  Perfpeótivenj  naderhant 
tegar  hy  zig  by  den  beruchten  Mierevelt ,  om  zich 
fc>t  het  pourtretten  fchilderen  te  oeffenen.     Doch 
!yne  kerkjes  van  binnen  in  te  zien,  en  op  de  wy  ze 
an  Em.  de  JVit ,  met  geeftige  Vallichten  en  beel- 
jes  geftoffeert  behagen  my  wel  beft. 

GÜILIAM  NIEULANDT,  geboren  t»  Ant- 
werpen in  het  Jaar  1584.  was   een   Leerling  van 

loeïant  Savry  t'Amfterdam ,  by  welken  hy  in  't 
■  aar  15*94.  kwam  om  de  konft  te  leeren.     Waar 
'ia  hem  de  Reisluft  den  Schilders  inzonderheit  als 
langeboren ,  in  't  hooft  kwam  >  Hy  vertrok  naar 
lome  en  woonde  drie  jaren  by  den  beruchten 
Paulus  Bril     Zyne  genegenheit  ftrekte  byzonder 
:ot  het  verbeelden  van  vervallen  en  door  den  tyd . 

■:n  woede  geflooptc  Roomfche  gebouwen ,  Triomf- 
bogen, Tempelen,  Badftoven,  Graven  en  derge- 

lyke  fchuilhoekcn  van  uilen  [en  vledermuizen  ,  of 
vervallen  holle  fpelonken ,  daar  men  de  Echo  hoort 

nabaauwen,  waar  van  hy'er  ook  een  goed  deel  zelf 
met  de  naald  in  koper  gcetft  heeft ,  Hy  was  ook 

H  f  een 
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een  goet .dichter,  naar  dien  tyd  te  fchatten.  Hy 
keerde  in  den  Jare  1607.  Aveder  naar  zyne  ge- 

boorteftadt  Antwerpen ,  en  van  daar  met'er  woon 
t'Amfterdam,  alwaar   hy  geflorven  is  in  het  Jaar 

CHRISTIAAN  JANSZ.  van  BIEZELIN- 
GEN ,  zyn  tydgenoot ,  was  geboren  te  Delf,  maar 
in  wat  Jaar ,  heb  ik  niet  konnen  nafpeuren  >  maar 
hy  was  in  den  jare  1^84.  al  berucht  voor  een  goed 
meeiier  in  de  konft ,  en  over  zulks  heb  ik  hem 
geen  voeglyker  plaats  konnen  infehikken.  Van 
hem  wort  verhaalt ,  dat  hy  den  *  Prins  van  Oran- 

je in  dat  zelve  jaar  te  Delf  doorfchoten  zyndevan. 
Balth.  Gerards,  nadat  door  den  Staat  verboden 

was  naar  zyn  wezen  eenig  portret  aftemalen,op  dat  | 

het  milTchien  in  handen  van  's  prinfen  Vyanden 
mende  hun  Hof  van  fpotten  zoude  geven  ,  echter 

gelegenheit  gevonden  heeft  om  't  doode  lichaamj 
van  den  Prins  te  zien,  en  een  fchets  van  het  we-' 
zen  te  maaken  ,  ja  de  gclykenis  zoo  wel  getroffen 
heeft,dat  men  het  zelve  naderhant  boven  alle  andere 
afteekeningen  heeft  gekeurt:  waarom  ook  %Henrik 

Gerritsz.  Pot^  als  hy  dat  groote  {luk  in  't  jaar 
1620  maakte  dat  op  het  Raadhuis  te  Delf  in. 
Schepens  Kamer  hangt,  zich  van  dat  Model  be 

diende.  'T  geen  vorder  van  hem  verhaalt  word 
is  dit,  dat  hy  zommige  zyner  goede  vrinden, die 
een  reys  naar  Spanje  zouden  doen ,  aan  boord  van 

't  Schip  ging  bezoeken ,  om  het  laatite  vaar  wel  i 

met 
 ■ 

*  David  Flud  van  Giffen,  Predikant  te  Dordrecht  heeft 
het  portret  van  Bxlthafar  Gerards,  den  Moorder  jvan  Willem 
den  I.  Prins  van  Oranje,  onder  zyne  Rariteiten  gehad  ,  door 

dezen  van  Biezehngcn  naar  't  leven  afgeteekent,  toen  hy  ia banden  was. 
§  Bcfchryving  van  Delft,  pag.  S45; 
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net  hun  te  drinken:  en  in  die  vrolykhelt , op  het 
lerk  aanhouden  zyner  vrinden  (terwyl  het  Scheeps- 

volk vaft  zeyl  maakte)  met  zyn  vrouw  en  twee 
anderen  mee  gevaren  is.  In  Spanje  gekoomen, 

makte  hy  te  Madrid  aan  't  Hof,  en  is  daar  geble- 
ken tot  dat  zyn  vrouw  overleden  was  5  waar  na  hy 

laar  Holland  fcheepte ,  daar  hy  een  andere  heeft: 

gfetrout ,  waar  mede  hy  is  te  Middelborg  in  Zee- 

ant  gaan  woonen ,  daar  hy  ook  geltorven  is  in 't 
!fi  jaar  zyns  Ouderdoms. 

De  Stadt  Antwerpen  die  wel  den  grootften 
aamrol  (in  vergelyking  van  andere  Nederlantfche 

den)  zou  konnen  uitleveren ,  heeft  ook  d'cer  dat 
in  en  haren  wal  in  den  Jare  1585,  gebooren 

vierd. 
GASPER  DE  KRAYER.  Van  wien  Kom: 

Ie  Bie,  aldus  tot  zyn  roem  fpreekt: 

1 

')in 

'■'Vant  al  het  geen  hy  doet  is  lieffelyk  gedommeït , 
fJeel  zwierig  zoet  en  mals ,  verdreven  engefchommelt. 

Hy  heeft  de  konft  geleert  by  Raphael  Coxi ,  en 
zoodanig  daar  in  van  tyt  tot  tyt  toegenomen  dat- 

'nen  hem  onder  de  berugte  Konftenaars  telt.  Van 
".yne  konft  gefuigen  noch  BrufTel ,  Gent  enz.  ook 
Nazaret,  by  Lier  gelegen  j  daar  hy  verfcheide 
dtaarftukken  gefchildert  heeft ,  die  het  gemoet 
:ot  aandachtige  befchouwingen  kunnen  opwekken. 
Hierby  verfchyntdeKonftfchilder  enZededich- 

er  DIRK  RAFELSZ.  KAMPHUIZEN  ge- 

boren te  Gorkum  in  't  Jaar  1586. 
Zyn  Vader  Rafel  Kamphuizen  ,  uit  een  adelyk 

•»eflagt  gefproten  was  een  Heelmeefter ,  om  zyn 
)ordeel  in  de  Geneeskunde  en  hups  gedrag  by  élk 

be- 
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bemint  :  en  zyn  moeder  (welkers  Vader  Hans  van 
Mazeik ,  een  koopman  van  Gorkum  om  de  bely- 
denis  van  zyn  geloof  onthal ft  werd)  was  berugt  om 
haar  zonderling  godvrugtig  leven  onder  de  Doops 
gezinden.  Deze  fturf  als  Dirk  agt  Jaren  oud 
was ,  en  zyn  Vader  volgde  haar  in  kort  na.  Zyn 
Oudfte  Broeder  die  gctroud  was ,  en  den  winkel 
van  zyn  Vader  na  des  zelfs  overlyden  waar  nam, 
ziende  een  groot  vernuft  in  zyn  jongften  broeder, 
en  hem  tot  de  Schilderkonftgeneigt,  beitelde  hem 
by  eenen  Diderik  Govertze  om  de  konft  te  leeren 
welken  hy  in  eenige  Jaren  door  naarftige  oeffenin- 
ge  niet  alleen  naby  kwam  ,  maar  ook  in  konft  te 
boven  ging.  Van  zyne  gefchilderde  tafereelen 
zyn  my  noch  eenige  voorgekomen  waar  in  verheelt 
waren  Boere  Halletjes  ,  en  Lantfchappen  met 
beekjes,  koetjes,  paarden  enz.  ook  verbeeldingen 
van  Manefchyn  enz.  Ook  zommige  van  zyne 
Penteekeningen ,  waar  in  hy  zonderling  uitftak ,  bej 
ruften  noch  onder  zyne  vrinden.  Hy  oeffende  de 
konft  tot  zyn  agtiende  jaar,  wanneer  hy  dooraan- 
radinge  zig  tot  de  taaloeffening  begaf,  waar  in  hy 
zoo  bovenmaten  vorderde,  en  zig  zoo  wel  gedroeg, 
dat,  als  de  Heer  van  Langerak  en  Nieupoort  tot 
Leyden  kwam  om  by  de  Profefloren  te  vernemen 
of  zy  geen  bekwaam  perfoon  op  «de  Academie 

kenden  dien  hy, 't  opzicht  zyner  Kinderen  [mogt 
toebetrouwen)  Armyn  onzen  KAMPHUIZEN 
ïnzonderheit  hem  daar  toe  aanprees  ,  gelyk  hy 
gevolgelyk  ook  tot  dien  dienft  overging  ,  en  zich 
daar  ook  zoo  wel  in  kweet ,  dat  hy  daar  na  ook 
tot  des  zelfs  Sekretaris  of  Geheimfchryver  wier 
aangeftelt. 

Onderwylenhadhyzig  in  zynbuitentydnaarftig 
in  de  Godgeleertheit  geoeffentj  en  zynde  wci!be 

fpraakt 
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braakt,  en  van  deugtzaam  leven  ,  %7erd  hem 
,yan  zyne  vrinden  geraden  zig  van  den  dienft  te 
ipntflaan ,  en  zyne  oeffening  alleen  aan  te  leggen 

tot  den  Predikftoel ,  't  geen  wel  gelukte.  Want  na 
■dat  hy  eenige  reyzen  de  Preekbeurt  van  Do.  Tau- 
.rinus  in  de  Domkerk  tot  Uitregt  tot  groot  genoe- 

gen van  de  gemeente  had  waargenomen ,  kreeg  hy, 
i,door  voorfpraak  van  de  Hecren  Ledenberg  enLan- 
gerak,  eenvallen  dienft  te  Vleuten. 

Altyd  voor  wind  en  ftroom  te  varen  is  maar  zel- 
den het  lot  der  vromen.     Wat  gebeurt'er  ?  Als  hy 

:op  ecnen  morgen  in  zyn  Boekvertrck  zit ,  komt 
een  verfchrikkelyke  groote  Uil  met  groot  gedruis 
:aanfcheren,  en  zig  neer  zetten  voor  het  glasraam. 
j}Hy  hervat  zyn  vlucht  andermaal,  dringt  met  groot 
Igewelt  door  de  glazen  in  zyn  kamer  en  zet   zich 
[neder  op  zyn  SchryflcfTenaar  ,    ziende  hem    met 

i'.vreeflèlyke  opgefpalkte  oogen  aan.  Hy  daar  van  niet 
hteynig  verzet ,  grypt  egter  dit  dier  en  werpt  het 
i  tegens  den  want  dat  het  itierf,  raapt  het  eindelyk 
iop,  en  draagt  het  naar  beneden  om  dit  monfteraan 
I  zyn  vrouw  (want  hy  was  toen  al  getrout)  te  vcr- 
■  toonen ,  die  immer  zo  min  als  hy  met  dit  voorval 
:  in  baarfchik  was,  vreezende  dat  dit  niets  goeds 
beduidde ,  maar  een  voorteeken  was  (zeit  de  Schry- 

:  ver)  dat  de  Kerk- Uilen  hem  plagen  zouden ,  gelyk 

i  na  weynige  dagen  gebeurde  dat'er  een  verbodfchrilt 
wiert  afgekondigt ,  waar  in  Kamphuizen  en  alle  die 
van  zyn  gevoelen  waren  niet  alleen  den  Predik- 
tfoel,  maar  ook  het  leeraren  in  huizen  ,  fchuren 

ook  in  't   open   Velt  ,  op  verbeurte  van  }yf  en 
goed  verboden  werd  j  zedert  welken  tyd  hy  als  een 
verbanneling  hier  te  land  en  elders  in  bekommert- 

:  heit  heelt  moeten  omzwerven ,  en  zig  by  deze  en 
:  gene  van  zyne  vrienden  verlchuilen.  Waarom  ook 

Lam"» 



%%6  Schouburgh  der 

Lamhert  Jakobze  Konftfchilder  en  Prediker  te 
Leeuwaarden  hem  ried  het  Prediken  voor  een  tyd 
te  flaken,  en  zig  tot  eenig  ander  burgerlylc 
beroep ,  of  Winkelnering  te  begeven.  Maar  zyn 
yver  was  te  vlammende  om  naar  dien  raad  te  lui«  ] 
Heren ,  zig  niet  ontziende  het  gevaar  dat  hem  met 
loode  fchoenen  alzins  naging  te  ondergaan.  En 
hoe  affchuwelyk  de  leer  van  Armyn ,  en  wat  op  die 
leeft  fchoeyde,in  dien  tyd  uitgekraaid  wierd ,  blykt 
aan  dit  eene  ftaal ;  Dat  zyner  vrouwe  moeder, ! 
welke  te  Dordrecht  woonde  ,  hem  met  (chroom 
ecnen  nacht  herbergde  ,  vreezende  voor  oproer f  ! 
aangezien  het  in  dien  tyd  zoo  gevaarlyk  was  een 
Remonftrant,  als  een  gedrocht  in  huis  te  nemen. 
^tantum  fotefi  prtejudicata  opinio.  Zoo  veel  ver- 
magh  het  vooroordeel ,  zeit  Cicero.  Dus  veer  ge« 
noeg. 

Hy  heeft  een  zoon  naargelaten ,  welke  de  Schil- 
derkonft  geoeöent  heeft,  maar  daar  kan  niet  breed 

van  geroemt  worden.  En  't  fcheen  ons  vreemt 
dat  een  Vader  ,  die  getragt  heeft  elk  van  de 
kunft  af  te  fchrikken ,  in  hem  geen  afkeer  tot  de 
konft  verwekte :  ja  men  had  dien  goeden  man  al 
befchuldigt  van  onverftant,  tot  ons  het  levens  be- 
dryf  van  D.  R.  Kamphuizen ,  gedrukt  by  J.  Rieu- 
wertfz.  1699.  in  handen  kwam,  en  aanwees  dat  hy 
niet  de  Schry ver,  maar  alleen  de  vertaler  is  geween: 

van  het  Straf-Rym ,  Idolelenchus ,  dat  in  zyn  Rym- 
werken  ftaat ,  en  dus  begint : 

Beeldryke  Schilderhand,  naaapfter  van  Gods  hand^ 
U  wil ik  doorgedicht ,  affchiWren  voor  V  ver Jl and  ; 

Verleidjler  van  V  gezicht ,  dat  zig  verjiaat  op '/  ft  erf* 
felyk. 

Vw  tooverfche  vergift  is  mee  al  ziel  verderf  elyk. 

De 

i 

I 
i 

: 
1 
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,  De    Bouw  van  dit  ganfche  hekelfchrift  is  ge- 
Tond  op  het  misbruik  der  konft.     Als  de  Keyzer 
ulianus  beval  dat  men  onder  de  Beelden  van  Jupiter  , 

tvlars,  Mercurius  en  meer  andere  Goden  zyn  Beel- 
tenis zoude  plaatzen ,  en  de  zelve  op  zware  bedrey- 

ringen  belaftteGoddelykeeeretebewyzen:wiebad 
Cu  de  fchult,of  was  oorzaak  tot  deze  vcrfoeylyke  af- 
;odcry?Niet  de  konftenaar,om  dat  hy  maker  van  het 

r.elve  was,  en  des  Keizers  beeltenis  op  de  beelden 
:er  Goden  ftelde  j  wyl  de  zelve  geen  meerder  ag- 

;  ing  voor  het  zelve  daar  door  konde  hebben  als 

oor  ecnig  ander  Beeld  •,  gelyk  verhaalt   word  van 
eker  Beeldfnyder ,   die    een  Kriftus  Beekje  van 
'almenhout  gemaakt  had  ,   het   welke  hem  ziek 
ynde,  van  den  priefter  voorgehouden  wierd.  En 

i  Is  hy  geen  de  minfte  eerbewyzinge  ,   of  agtinge 
\  oor  het  zelve  betoonde ,  vraagde  de  priefter  wel 
;^egelyk  verwondert  hem  ofhy  zyn  God  niet  meer 
Kende,  aangezien  hy  geen  bewys  daar  van  blyken 
(reed:  waar  op  hy  antwoordde:  Zouwik  dat  niet 
■  .ennen ,  dat  ik  zelf  gemaakt  heb   van  Palmhout  t 
ïaar  het  was  de  Keizer  (om  weder  tot  ons  vorige 
;ezegdete  komen)  die  door  Schandelyke  Eerzucht 
.ervoert,  zyn  onderdanen  met  gewelt  dwong  voor 
,e  zelve  te  ftuipen.     Over  zulks  worden   de  ge- 

laakte beelden  alleen  door  misbruik  verheven ;  en 
us  kon  ook  Gefteranus  op  dien  voet  ook  wel  den 
yyn,  welke  van  een  nuttig  gebruik  is,    om  dat  de 
elve  veeltyds  misbruikt  wortj  mee  wel  hebben  ver- 

ent.    Die  dit  volgende  rympje  , 

~)ie  Beeltenijfen  maakt  door  verf^  van  hout ,  of  '(leen  , 
Maakt  die  ook  Goden  ?  neen :  maar  die  hunflortgebeên. 

Ge- 
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Gemaakt  heeft  verftont  het  vry  beter,  en  dus  ook  | 
Jan  de  Brune ,  daar  hy  in  zyn  Wetfieen  der  Ver*  j 
nuf  ten)  in  opzicht  van  den  wyn  zeit : 

Defchult  u  zelve  geef  als  gy  iets  doet  befchonken.  I 
De  Wyn  en  doet  het  niet,  maar  die  hem  heeft  gedronken a 

Utrecht ,  thans  door  het  vertrek  van  denkonft- 
fchilder  Gerard  Hoed,  byna  geheel  ontbloot  vanl 
konltoeffening ,  kon  in  voorleden  tyden  nevens 

voorname  Hollandfche  fteden  roemen  op  vele  ver-»' 
nuften.  Onder  deze  is  niet  van  de  minite  geweeftfc 
KORNELIS  POELENBORG  ,  geboren  in  I 

Jaar  if%6.  't  fchynt  my  toe  of  die  Eeuw  geen  ag-i 
tinge  heeft  gehad  voor  konftenaren  ,  ten  zy  dd 
zelve  Romen  gezien  hadden.  Immers  de  meefta 

van  de  konilfchilders  in  dien  tyd ,  die  my  in  't  fchry- L 
ven  voorkomen ,  hebben  in  hunne  Jeugt  al  eena 
derwaards  gereifl. 

Poelenburg  heeft  mee  dat  fpoor  gevolgt.  Tc' 
Rome  gekomen  behaagde  hem  de  behandeling  var . 
Ad:  Elshaimer ,  zoo  dat  hy  toeleide  zyn  voorbeell . 

te  volgen:  maar  't  leed  niet  lang  of  hem  bekoordet 
de  zachte ,  en  lieffelyke  behandeling  van  Rafaéhs 
inzonderheid  omtrent  zyne  naakten.  Eindelyk  nair 
hy  een  eige  wyze  van  Schilderen  aan ,  en  oerFendci 

zig  voorts  naar  't  leven ,  en  quam  zoo  veer  dat  hy  bo : 
ven  zyn  tydgenooten  heeft  uitgemunt  zoo  in  tee 

derheit  ,  poezelheit ,  en  fchoone  omtrekken ,  al  ' 
ook  aangename  verkiezinge ,  geeitige  by voegfeldfj 
van  oude  ruinen  ,  natuurlyk  gekleurde  land 

fchappen,  dunne  en  heldere  luchten  3  'tgeenzynr. 
meenigvuldigc  Konflwerken  5  in  de  geachtil 
Kabinetten  te  vinden ,  getuigen  konnen. 

Hy  heeft  d'eer  gehad  dat  verfcheide  Kardinale; o 
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lp  zyn  aanlokkelyk  penceel  verflingert,  hem  heb-- 
>en  komen  bezoeken ,  om  hem  te  zien  fchilderen. 
pelyk  hy  ook  in   zyn    vaderlant    wedergekeerd 
:raks  van  Koning  Karel  in  Engelant    ontboden 

/erd ,'  voor  wien   hy   verfcheide  Kabinetftukjes 
laakte,  daar  hyrykelyk  voor  betaalt  werd.  Waar 
a  hy  weder  tot  Utrecht  quam,  daar  hy  zyne  ove- 

ge  levensjaren  fleet,  en  itierf  in 't  Jaar  1660. 
/einige  jaren  na  het  overlyden  van   zyn  cerften 

I  :ermeefter  Abraham  Bloemaart.     Zyn   beeltenis 
ietmen  boven  aan  in  de  Plaat  G.  nevens  eene  niffrng 

iet  naakte  vroutjes  tot  aanduiding  dat  hy  in  't  ver- 
ledden  der  zelve,  zyn  meeiten  roem  behaalt  heeft. 
L  Onder  zyne  voornaam ite  leerlingen  ,    die  hy  in 
I?  konll  heeft  opgekweekt,  magmen  tellen  Joan 
winder  Lis^  geboren  tot  Breda.  Deze  kwam  hem 
■do  na  in  de  eigen  wyze  van  verkiezing  ,  natuur- 
Ike  vermenginge  der  verwen  en  penceelbehande- 
i.ig  dat  zyn  werk,  dikwils  voor  Poelenburgs 
erk  is  aangezien. 
Daniel  Fertangen  ,  een  Hagenaar  ,  (childerde 

:el  bevallig  Valkejachten ,  badende  Vroutjes,  en 
inflende  Bachanten ,  in  fierlyke  lantfehappen. 
Francois  Verwilt  van  Rotterdam ,  heeft  in  zy- 

;  naakte  beekjes,  mee  de  zelve  wyze  van  fchilde- 
:n  gebruikt :  doch  zyn  lantfehappen  en  ruynen 
hilderde  hy  (zeit  Sandrard)  op  de  wyze  vanJTör- 
üio  van  Bojo  Leubourys. 
Zoo  was  ook  TVarnard  van  Ryfen  geboren  te 
ommel :  die  zich  naar  Italien  begaf  om  zich  voort 
de  konft  te  oeffenen.  Wcdergekeert  tot  zyn  gc- 

)orteplaats,  werd  hy  de  Leermeeiter  van  den 
Dnftfchilder  Gerard  Hoeti  maar  dit  duurde  maar 

tl  jaar  5  want  hy  begaf  zig  totdenjuweelhandel, 
1  vertrok  naar  Spanje  daar  hy  geltorven  is. 
I.  Deel.  X  Poe* 
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PoELlNBURü  had  ook  een  Neet  Willem  van ,  \ 

S teenree  genaamt ,  die  by  hem  de  kond  leerde. 
Onder  zyne  tyd-en  konftgenooten  komt  ALE-j 

X ANDER  KIERINGS  ten  tooneelj  deze  was, 

een  fraay  lantfchapfchilder,  maar  had  geen  hande-(| 
ling  van  beeldwerk  ,  waarom  Poelenburg  wel  de ,  [ 
meeftc  van  zyne  ftukken  met  beekjes  heeft  opge- ,  j 
iiert. 

Dat  de  natuurdrift  ,  een  gebiedende  meeftereflci 
is ,  heeft  de  bevindinge ,  en  vele  voorbeelden  ons 
geleert,  en  zal  nader  beveftigt  worden  met  de  Ie-, 
vensbefchryving  van  JORIS  VAN  SCHOTEN., 
Deze  is  geboren  te  Leiden  in  den  jare  1  f87.  en 
was  van  der  jeugt  at  aan  zoodanig  van  natuur  ge-j 
neigt  tot  de  konft ,  dat  hy  ter  fchoole  gaande  ,  in 
ftee  van  letteren ,  zyn  papier ,  met  mannetjes ,  en  die- 

ren, als  honden ,  kattenen  zoo  voort  bekladde,  daar 
zyne  fchryfmeefters  veel  tegen ,  en  ook  zyn  ouders) 
ongenoegen  in  hadden  3  en  ook  hoc  dikwerf  van, 
hem  gevergt ,  geen  toeftemming  wilden  geven  tot 

het  leeren  van  de  teekenkonft ,  ja  't  zoude  daar, 
nooit  toegekomen  hebben,ten  zy  ymantvan  zyn'er,f 
ouderen  kenniflen  ('die  een  beminnaar  van  de  konft 
was)  zyn  voorfpraak  daar  in  waare  geweeft.     Dit 
doet  my  gedenken  aan  de  jaren  myner  jongeling- 
fchap,   toen  ik  in  den  zelven  ftaat  geftelt,  mync 
ouders  niet  konde  bewegen  dat  zy  my  de  teeken- 

konft lieten  leeren,  maar  getrooft    moft    wezenr: 
twee  agter  een  volgende  jaren  den  twyndraat  te 
hanteren   by   eenen  Johannes  de   Haan.     Thans 
Vendumeefter ,   en  gezworen  Makelaar  te  Dor- 

drecht, doch  dit  werken  was  van  een  gunftigen 
onvoorzienen  uitflag.    want  deze  de  Haan   noch 

nieuling  getrout  zynde  ging  dikwils  met  zyn  nieu- 
we vrouw  vrienden  bezoeken  ,  en  beval  my  het; 

toezigt 



Schilders  en  Schilder  effen.        13 1 

tezigt  van  den  winkel.  Hy,die  leerling  van  2V7- 
.ilaas  Maas  portretfchilder  te  Dordrecht  geweeit 
Jdde,  ziende  myne  drift  tot  de  tcekenkonft,  gaf 
ïy  nu  een  teekening,dan  een  print  om  na  te  ma- 
Jn,  om  das  te  beter  in  huis  te  blyven  endaaragt 

|>  te  geven ;  waar  door  ik  zoo  ver  toe  nam ,  dac 
Ir  ik  myn  tyd  noch  ten  vollen  uitgedient  had5 
I  door  voorfpraak  van  goede  vrienden ,  al  hefteed 
lis  by  Willem  van  Drilknhirg  Lantfchapfchilder 

fu  Utrecht.  Dit  was  in  den  jare  16*^9.  Om  nu 
**der  tot  onzen  van  Schoten  te  keerenj  zyne 
■ders  lieten  zich  bewegen,  en  hy  werd  in  't  jas  r 
■04  ontrent  1 7  jaaren  oud  hefteed  byKoenraad  v 

■'  Maas  een  goed  pourtretfchilder  ,  daar  hv 
Mn  tyd  van  drie  jaren  zoo  toenam  indekonft,dat 
f  konde  op  eigen  wieken  dry  ven.  Toen  bekroop 
■m  de  Reisluffc  maar  zyne  ouders  weerhielden 
■m  in  dat  voornemen ,  en  huwelikten  hem  uit  : 
Idert  welken  tyd  hy  tot  Leiden  gebleven  is ,  oef- 

f  'lende  zig  dagelyks  in  't  fchilderen  van  hiftorien, 
litfchappen ,  en  inzonderheit  pourtretten,  als'er ft    den  Doele  te   Delf  noch  van  hem  te   zien 

De  geheugeniflèn  der  dingen  zyn  eengroot  be- 
Mp  om  de  gebeurde  zaken  aan  haar  tydfnoer  te 
fiiakelen ;  maar  wanneer  de  zelve  door  den  tyd 
2i  gefleten  en  uitgewift,  en  niemant  van  dezel- 
v  iets  heeft  geboekt,  kan  men  inden  tydkring, 
t'ar  in  men  de  dingen  befluit ,  licht  mistaltenj 
aigezien  men  in  dat  opzicht  de  waarfchynlykfte 
£  fingen  alleen  maar  tot  behulp  heeft.  Wy  vori- 
di  geen  reden  ton  de  levensbeichryving  van  ER- 
ïiSTUS  THOMAN  (vermits  hy  nooit  in  Ne- 
d  lant  gewoont  of  verkeert  heeft)  als  om  dat 

Ar  door  het  levensbegin  van  zommige  Konitfc' I  z  der* 
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ders ,  (waar  ontrent  wy  alleen  op  güTingen  hebbef 

toegegaan)  nader  bepaalt  vinden  ,  gelyk  wy  op  '• 
eind  zullen  aanwyzen. 
JAKOB  ERNESTUS  THOMAN  geborei 

te  Hagelftein  in  den  jare  1 588  ,  reisde  (na  dat  h] 
in  de  beginfelen  van  dekonft  was  onderwezen ,  ei 
tamelyken  voortgang  had  gemaakt)  naar  Italië; 
ontrent  den  jare  ióof.  hy  heeft  15  agter  een  vol 
gende  jaren  te  Napels ,  Genua  en  Romen  in  d 
oeffening  der  konft  doorgebragt.  Hy  verkoos  ir 
zonderheit  tot  zyn  gezelfchap  te  Rome  Adai 
Elshaimer^  Piet  er  Laflman  en  Johannes  Pinnazv 
anders  Jan  Pinas ,  die  dagelyks  met  veel  vly 
wanneer  de  Zon  boven  de  kimmen  rees ,  de  ver 

makelyke  lantzigten  na  't  leven  afteekende. 
Ehhaimer  geltorven  zynde  vertrok  hy  naar  zy; 

Vaderland ,  om  de  fmart  van  zulk  verlies  te  eerde 
te  verzetten.  Hy  had  zig  deszelfs  penceelbehar 
deling  zoo  zeer  aangewentV.dat  verfcheiden  van  zyr 
ft  uk  ken  voor  Ehhaimer  s  werk  zyn  aangezien.  H 
ftierf  in  dienll  van  den  Keizer  te  Landouw ,  op  de 

2.  van  Wynmaand  165"^. 

Wy  zien  hier  uit  dat  PieterLaJIman,  dien'w 
op 't  jaar  1581  geflelt  hebben,  met  zyn  vicrer 
twintiglte  jaar  al  te  Romen  was,  zoo  wy  ftellc 

dat  onze  Tho  man  hem  in  't  jaar  1 60  f ,  daar  vonc 
dog  dit  kan  niet  zeker  befloten  worden,  aangezie 

dat'er  ook  wel  fommige  jaren  van  die  1  f  jaren  d; 
Thoman  in  Italien  is  geweefl ,  konnen  verlex 
pen  zyn  geweefl; ,  eer  Lajiman  en  Pinas  in  I talie 
kwamen,  of  dat  zy  aan  malkander  kenn 

kregen.  Het  zy  zoo  't  wil ,  de  waarfchynlykhe 
van  hunnen  geboorten  ty  t  is  ontrent  den  jare  1 5*8 : Nu  volgt 

PIETER  FEDDES  van  Harlingen.  Of  r 
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een  Glas-  of  Tafereelfchilder  geweeft  is  weet  ifc 
niet,  noch  ook  iets  van  zyn  levenswyzeen  konft. 
Maar  in  de  buitenileraden  van  zyne  in  koper  ge- 
fnedene  Beeltenis ,  vertoonen  zig  Palet  en  Pence- 
len ,  en  op  den  Boord  van  de  Lyft  ftsat  Petrus 

.  Feddes  Pictor,  161 5*.  dat  ons  hem  doet  on- 
der de  Konftfchilders  van  de  15  Eeuw  tellen.  Van 

hem  zietmen  ook  verfcheiden  geè'tfte  Printen, ge- merkt P.  Harlingenfis. 
Giffen    kan  mijfen^    zeit  de   oude  Hollantfche 

fpreuk.  Dit  zullen  wy  in  het  tegenwoordige  voor- 
werp onzer  befpiegeling , 

HENRIK  TERBRUGGEN,  bewaarheit 
^Vinden. Korn. de  Bie,  enjoach.  Sandrart  noemen 
1  hem  by  vergiiïing  Verbruggen,  enfchryvendat 
!.hy  tot  Uitrecht  1587  geboren  is.     Maar  uit  een 
[  gedrukte  Notificatie  of  waarfchouwing   aan    alle 

i  ̂Liefhebbers  van  de  Schilderkonft  enz.     is  my  ge- 
j  .bleken  dat  gemelde  Hen.  ter  Bruggen  een  ïran* 

'  fijalanus ,  of OveryfTelaar  was ,  geboren  1  j*88,maar 
tot  Uitrecht  troude  ,   en   woonde   j    want   zyn 
Vader  kwam  in  den  tyd  der  onluflen,  oproeren  en 
vervolgingen  ij8i  uit  OveryfTel  vluchten  tot  Uit- 

recht, en  is  hy,  zyn  Zoon,  en  deflelfs  nageflacht 

:daar  zedert  met  'er  woon  gebleven ,  uitgezondert 
mt  thans  zyn  Zoonszoon  Meefter  Hen.  ter  Brug- 

gen in  den  Haag  woont.  Na  dat  hy  de  vaftegron- 
.  Jen  der  kond  by  A.  Bloemaart  geleert  had,bekroopf 
hem  de  reisluft ,  en  begeerte  om  groote  Meeftei's 
op  het  lorTelykfte  fpoor  te  volgen.  Dus  heeft  hy  vele 
,buitengeweften  111  zyn  jeucht  (behalve  dat  hy  tien 
Jaren  te  Rome  gewoont  heeft)  bezocht  >  daar  hy 

jproefftukken  van  zyn  uitnemende  kond,  beftaan- 
de  in  Hiftorien  gelaten  heeft ,  inzonderheit,  te  Na- 

pels een  groot  it.uk  geplaatft  boven  het  hooge  Al- 
1  3  taar 
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*aar  in  de  Groote  Kerk.  By  dit  Huk  heeft  hy  geer 
naammerk  geftek ,  gelyk  hy  ook  niet  gedaan  heefi 
by  vele  van  zvne  Konftwerken,  alzoo  zyne  vloei- 

ende penceelhandeling  in  dien  tyd  genoegzaarr 
alom  bekent  was.  Een  uitmuntend  Konftftuk  hang) 
van  hem  tot  Middelburgh  by  den  Heere  vandei 
Streng,  inzyn  leven  Ontfanger  Generaal  enz.  ver^ 
beeldende  een  vrolyken  Maaltyd ,  de  Beelden  leven 

groote.  Hy  heeft  d'eer  gehad  dat  Rubbens ,  wan- 
neer hy  tot  Uitrecht  kwam  om  de  Schilderkonfl 

oeffenaars  te  bezoeken ,  in  gezekfchap  van  hun  al 
Ie,  zyne  konft  by  uitnementheit  roemde.  Waar 
van  Sandrart,  die  deze  reis  van  Rubbens  melt, 

en  zelf  zyn  Leidsman  geweeft  is ,  niet  een  enke1 

woort  zegt ,  't  geen  agterdenken  geeft  dat  zy  geei: 
goede  vrienden  geweeft  zyn.  Immers  hier  op  va* 
het  de  Schryver  van  meergemelde  gedrukte  Notil 
ficatie^  als  hy  deze  uitdrukkingen  van  Sandrar. 
doet  :  In  Italien  den  tyd  tot  zyn  nut  ivelbejieed heb- 

bende is  hy  naar  zyn  vaderlant  gekeert ,  en  heeft 
waar  eigen  geneigtheit ,  door  diepzinnige  en  zwaars 
moedige  gedachten ,  in  zyne  werken  de  Natuur  wel* 

•maar  onaangenaam  gevolgt.  Zoo  euvel  neemt  h) 
dit  zwygen  dat  hy  de  Ipreuk  :  Dat  voor  een  le- 

venden Ezel  licht  is ,  een  dooden  leeuw  met  den  voet 
te  treden ,  op  hem  toepait. 

Doch  dit  overgeflagen.  De  Dood,  als  nydi£ 
over  zyn  roem,  knipte  zyn  levensdraad  af,  op  hei 

41  Jaar,  op  Alderheiligen  dach  1629.  en  't  zynei 

gedachteniflè  is  dit  volgende  Graf-Schrift  na"  ge- bleven : 

Hier  lelt  ter  Bruggen,  door  de  Doodt 
Verraft ,  en  overrompelt : 

Van  V  dierbaar  levenslicht  ontbloot , 
IA 

i 
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In  V  duifier  graf  gedompelt : 
Daar  7  vleefch  vergaat  tot  (lof. 
Doch  egter  hlyft  de  lof 

Van  V  geen  hy  heeft  bedreven , 
Itenfpyt  der  Afgunfi  leven. 

Welke  woorden   overeenkomen    met  de  uit- 
drukking, welke  de  Ridder  A.  vander  TVerf^  tot 

geruftftelling  van  den  Heere  Richart  ter  Bruggen , 
in   een  brief  aan  hem  uit  Rotterdam  den  1 8  van 

Grasmaand    1707,  gefchreven  dus  laat  invloeijen: 
1  Brave  Schilders  hebben  dit  tot  hun  voordcel  dat  hun- 

:  ne  werken  de  geheele  Werelt  doorwandelen ,  en  der' 
;  kalven  altyt  voor  hun  [preken  &c. 

Eyndelyk  wert  gemelde  Richart  zyn  Zoon  in 
fdenjare  1707  van  wil,  om  met  cenige  van  zyns 
[Vaders  Kon  ft  werken,  (op  het  voorbeelt  van  den 
I  •  Athenienfêr  Konftfchilder  Nicias)  deflèlfs  geboor- 
:  'te  Stadt  Deventer  een  gefchenk  te  doen,  het  welke 
:■  ,ook  gefchiet  is,  gelyk  my  gebleken  is  uit  een  ge- 

drukt Extract,  uit  het  Boek  van  de  Rezolutien der 
!  Stadt  Deventer  den  5  van  Oegftmaand  1707. 

Nu  verfchynt    de  Konftfchilder    PI  ETER 
BRONKHORST,  geboren  te  Delf  den  16  van 
:Bloeymaand,    1588.     Hoe  verfchelig  de  driften 
der  mentenen  zyn,  en  hoe  onderfcheiden  in  ver- 

kiezingen blykt,  als  men  ziet  dat  de  een  dit,  en 
;  een  ander  weder  dat  deel  van  de  Konft  tot  zyne 
^befpiegelinge  en  bewerkinge  uitkieft.     Bronk- 
1  horst  verkoos  niet  het  lichtfte,  maar  wel  het 
zwaarfte  enwerkelykfte  in  deKonft,namelyk  gezich- 

ten van  Tempels  en  Kerken ,  geftofFeert  met  hif- 
torienj  egter  heeft  hy  het  met  veel  roem  uitge- 
voert ;  als  inzonderheit  aan  twee  bekende  {tukken  ,te 
2ien  is  j  waar  van  het  eene  geplaatft  is  in  de  Vier- 

I  4.  fchaar 
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fchaar  op   liet  Raathuis  te  Delf,  zynde  een  ry 
kelyk  en  groots  gebouw,  en  word  daar  in  ver- 

beeld Salomons  eerde  recht.     Het  tweede  is 

zien  by  de  Weduwe  van  zyn  Zoon,  zynde  e 
Tempel  daar  Kridus  de  koopers  en   verkoop 
uitdryft.  Hy  dierf  den  2.1  Juny  1661.     Hem  volgt  d 

ADRIAAN  van  der  VENNE  Schilder  en] 
Dichter.  Deze  is  geboren  te  Delf  Anno  1  f89.  zyrre 
ouders  waren  vermogende  luiden  herkomdig  uit: 
Brabant.     Naar   my    toefchynt   uit  de  befchry- 1 
ving  die  Kom:  de  Bie.   Van  hem  maakt ,  zoo  is; 
Jhy  van  zyne  ouders  te  Leiden  bedelt  geweeft  orm 
de  Latynfche  taal  te  leeren.  Maar  hy  leerde  met, 

een  door  't  lezen  van  d'oude  Poeé'ten  zulke  frajd 
denkbeelden  vormen ,  dat  hy  ook  zucht  heeft  ge-} 

kregen ,  om  de  zelven  op  't  papier ,  of  met  ver-j 
we  af  te  malen ,  tot  welken  einde  hy  eenen  Simom 
de  Valk^  meefler  Goudfmit  en  Schilder  in  den  arm  a 
nam ,  die  hem  de  grontbeginfelen  der  Kond  heeft 
onderwezen.     Daar  na  van  voornemen  geworden  I 
om  de  Kond  met  yver  te  vervolgen  ,  begaf  hy  < 
zich  by  Jeronimus  van  Dief} ,  een  fraay  Schilder  } 

'm  't  graauw,  waar  by  hy  een  geruimentyd  met  >1 yver  de  konil  heeft  voortgezet,  en  naderhanthet 
door  zyn  vernuft  zoo  veer  gebracht,  dat  zyn  Konft  ) 
in  dien  tyd  den  Prins    van  Oranje,  den  Koning  : 
van     Denemarken    en     andere    Vorden     heeft 

behaagt,       Hy  is  daarenboven  een  zinryk  Dich-i 
ter  geweed,  gelyk  hy   ook  zyn  ryk  vernuft  en 

Poè'tifche  vindingen  in  menigvuldige  ordonanticn, die  hy  ten  diende  vandePlaatfnyders  gemaakt,  of 
geteekent  heeft,wel  heeft  laten  blykenjinzonderheit 
aan  het   dikwils  herdrukte  rymwerkvandenHee- 
re  Jakob  Kats^  en  een  groot  getal   Emblemata ., 
<pf  Zinnebeelden  j  die  hunne    waarde    onder  de 

Boek" 
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Boekminnaars  behouden.  Onder  de  Boeken  door 
ïem  zelf:  befchreven  zyn  my  bekent  :  Zinnevonk 

ip  den  Hollantfchen  'Turf  &c.  Zinnedroom  op  het 
nieuw  JVys  Mal  van  den  ouden  Italiaanfchen  Smit 

.snz.  in  12.  En  't  Tafereel  der  belachende  If^aerelt. 
i63f.  in  4. 
|  Gelyk  een  gragt  Dichter  den  lui  fier  van  die  Konft 
te  kort  doet,  wanneer  hy  zyne  pen  tot  dertele  Ge- 

zangen ,  Hekeldichten ,  en  vuile  heiaft eringen  van  zyn 
veenmenfeh gewent ,  niettcgenftaande  die  dingen  den 
Boekverkoopers  dikwils  meer  voordeel  bybrengen, 
m  beter  aan  den  man  willen  als  wat  goeds  :  zoo 
mtluiftert  een  Konflfchilder  (zegt  Pliniüs)  de  zede 

'konft ,  zoo  wanneer  zyn  pene eelftegts  kroegen,  hoe- 
htwinkels,  en  andere  ver  acht  ely  ke ,  enfehaamagtige 
dingen  maalt  :  gelyk  gemelde  Plinius  al  in  dien 
Wroegcn  tyd  van  eenen  Tyrcicus ,  die  niet  als  er- 

fgerlyke  voorwerpfels  en  flegte  "grollen  maalde , 
ge  v/aagt. 

fi    Op  't  laatft  van  de  vyftienhonderfte  eeuis'erge- 
:weeft  een   JOHAN  TORRENTIUS  geboren 

tot  Amfterdam  in  't  Jaar  1  f  8p.     Deze  fchilderde 
konftige  en  uitvoerige  kleine  naakten  -,  maar  de 
werkinge    dier    beekjes,  en     *t    geen    dezelve 
verrichtten  ,   was   niet    alleen   fchaamachtig  om 
:aan    te    zien,  maar    geil,  onkuis,  onbefchoft, 
ofergerlyk,  verleidende,  en  aanlokkende  tot  vuile 
bedryven  :  zoo  dat  hem  zulks  te  maken  en  te  ver- 
ikoopen  flriktelyk  en  met  bedreigingen  verboden 
wierd.     Maar  wanneer  hy  daar  niet  naar  wilde  lui- 
fteren    of  zulks    gehoorzamen  5  denkende    met 

't  ontkennen  het  goet  te  maken ,  werd  hy  door 
laft  van  't  gerecht  tot  Amfterdam  in  hegtenis  ge- 

bracht :  en  daar  over  verhoort  weigerde  hy  te  be- 

kennen,dat  hy  demaker  was  van'tgene  waar  mede  hy 
I  s  bc* 
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befchuldigt  wierd ,  fchoon  de  bewyzen  daa 
toe  maar  al  te  klaar  waren.  Des  werd  hy  op  d 
pynbank  gebragt.  Sandrart  in  den  Latynfchei 
druk  p.  200.  zeit  :  Dat  de  Raad  of  het  Gerecht  va, 
jHaerlem  hem  tot  de  pynbank  bracht.  Maar  hy  blee 
hardnekkig  zonder  het  zelve  te  willen  belyder, 
Dat  nu  zyn  kop  beter  gehardt  was  tegens  de  be 
fchuldiging ,  dan  zyn  lichaam  om  de  pynbank  t< 

wederitaan ,  bleek  •,  want  hy  itierf  onder  't  pyni 
gen.  En  het  penceelwerk  datmen  van  hem  vond 

werd  door  Beuls  handen  verbrand ,  in  't  Jaar  1  ̂ 40 

I 

De   omftandigheit    van    die    zaak  geeft   duide- 
lyk     genoeg     te  kennen    dat     zyn     tafereeler 
hebben  geftrekt  tot  aanritzelinge  5  niet  zoo  zee 
tot  de  Cyprifche,  als  wel  de  Sodoroitifche  wan 
bedryven.   Zyn  beeltenis  162.8  ,  wanneer  hy  3 
Jaren  oud  was  in  koper  gebragt,  vertoonen  w 
in  de  Plaat  G.  achter  Daniel  Segers. 

'T  lult  ons  hier  (by  gelegenheit  van  dit  vuile 
voorwerp)  de  fchoone  les  van  F.  Junius  in  zyn  2, 
Boek  van  de  Schilderkonfi ,  in  ta  laflen,  daar  hy 
van  zulke  fchandelyke  tafereelen  zeit  :  Datze  de 
wulpfe  begeerlykheit  van  de  onbezinde  aanfchouwers,< 
door  de  ontuchtige  vertoonfelen  gaande  maken :  Dus 
behoort  een  oprecht  en  eerlyk  Konitenaar  acht  te  ge- 

ven, dat  hy  zig  niet  ora  V  voordeel,  of  ydel  lof  ge* 
tuit  van  een  lichtvaardigen  hoop,tot  het  verbeelden  van 
dusdanige  dingen  laat  vervoeren ;  aangezien  verfchei* 

den  groot  e  Mee  fiers  d'aanzienlykheit  van  een  eerly* 
ken  naam  kwyt  geraakt  zyn,  om  dat  zy  den  roem 

van  ik  en  weet  -niet  ivat  voor  een  kluchtzinnige  gee- 
fiigheit  al  te  hittiglyk  najaagden. 
Hier  paft  het  fpreek  woord:  Men  behoeft  geen  luizen 

in  de-.pels  te  metten,  ze  komen  ""er  genoeg  vanzelf  in. 
N  u  zyn'er  voorbeelden  by  meenichten  die  aan- 

too 
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oonen  hoe  door  geile  vertoonfelen  de  fnoepluft 
vord  ontfteken.     Petrenius  Arbiter  verhaalt  vau 

j  en  Jongeling  die  ziende  op  een  tafereel  de  fcha- 
;  :ing  van  Ganimedes  door  Jupiter ,  en  de    onbe- 
chnamde  Nats ,  die  den  fchoonen  Hyïas  tot  oneer 
antokkelt ,  in  deze  woorden  uitbrak.     Doen  ook 

f  e  Goden  zulks  ?  en  raakt  daar  op  aan  't  hollen. 
By  Torentius   verfchaft  ons  Chevea  een  even 

*ely  k  voorbeelt  in  een  tafercel ,  waar  in  Jupiter  on- 
'ler  fchyn  van  eenen  gouden  regen  Danoë  verfchalkt. 
Hierom  zeide  Achilles  Tatius  :  Lib.  ï.deClito- 
ohontis  en  Leucippes  Amoribus.     Al  is  V  dat  zig 

x\en  Menfch  noch  zoo  ern/lig  d'onthoudinge  voor  fielt ̂ 
\\10gtans  wort  hy  door  kwade  voorbeelden  lichtelyk  tot 
mavolginge  verlokt  j  voornamentlyk  als  het  voorbeel- 

den zyn  der  gener9  van  welke  hy  een  goet  gevoelen 
hoeft  :  JVant  de  fchaamte  van  de  mifdaat   wort 

lm  door  d^aanzienlykheit  van  zulke  voorgangers  in 
'ven  vrymoedige  Jloutbcit  verandert.     Dus  zeide  ook 
■Donatus  van    zommige   Dichters  :  hoe  groote 
Tchade  zy  doen ,  wanneer  ze  den  genen  ondeugende 

'voorbeelden  voorfiellen ,  die  van  zich  zelven  genoeg- 
lzaam  tot  aïïcrley  gebreken  genegen  zyn.  En  wy  hebben 
dit  llekelig  vaersje  op  onzen  Schilder  gepaft: 

De  naam  van  Heroftraat  'zal  eeuwen  overleven  ; 
'Om  'tfchendigftuk'tgeen  hy '/  Ephez.en  heeft  bedreven: 

Als  hy  de  Tempel  van  Diana  (lak  in  brandt. 

Joan  Torrentius,  flak  door  'tpenceel  de  vonken 
'Fan  ontucht^  liftelyk  de  jeugt  in  merg  en  fchonken. 

Zyn  naam  blyft  na  zyn  dood  wel  levend ;  maar  met 
fchandt. 

Dat  de  uitwerkingen  van  's  menfehen  vernuft 
buiten  toeeigeninge  niet  anders  als  onverfchillig 

2yn,  en  de  toeeigeningen,  en  oogmerken  derhal- 

ven 
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van  alleen  goet  of  kwaat ,  pryflyk  of  veragtelyfc 
zyn,   is  een  waarheid,  die  niet  te  wederfpreken 

is.     Dienvolgens  is  'de   fpreekwyze,  hoe  grooter 
Schilder,  hoe  wilder,  en  het  geen  men  daar  mede 
wil  te  kennen  geven ,  te  wraken.  Ten  minften  zal 
het  een  bewys  geven  dat  het  van  geen  nootzake 
lyk  gevolg  is,  als  brave  mannen,  zelfs  zulke  die;; 
in  een  Kerkelyk  verband    waren  ,    niet    hebbei 
gefchroomt   de  Schildeikonft  te  hanteren.  Gelyk 
men  dan  oudtyts  heeft  gezien  dat  de  Kardinaal  i 
Franciscus  van  Verone,  die  een  heilig  leven  leidde,, 
en  een  vyand  van  alle  kwaad  was ,  en  daarom  nooit 
eenige  voorwerpen  van  lichtvaardigheit,(fchoon  hy 
daar  toe  dikwils  van  Prinfen  en  Waereltfche  Hee- 
ren  verzogt  wierd ,  heeft  willen  verbeelden,  het 
penceel  hanteerde  ,   en   een   goed  Schilder  was. 
Als  ook  de  eerwaardige  Heer  Don   Bartholomeor 
Abt  van  Sint  Clemens  van  ArcJJo.     En  in  later  tyd 
onze 

DANIEL  ZEGERS,  een  Je/uit,  geboren  te 

Antwerpen  in  't  jaar  ifco.  Deze  wift  allerhan-. 
de  Bloemen,  zoo  los,  zoo  levendig,  zoo  klaar, 
zuiver  en  dun  te  behandelen,  dat  het  verwonder- 
lyk  was.  Ik  heb  in  Brabant  zynde  in  de  Kerk 
der  Paters  Jefuiten  een  ganfche  Kapel  behangen, 
met  zyn  Schilderyen  gezien,  waar  onder  kranfen; 
of  bloenirestoenen  waren,  zoo  verftandig  naar  de 
Konft  met  troepen,  naar  vereys  der  koléuren  by 
een  gefchikt,  dat  ik  tegens  het  gezelfchap  dat  ik 
by  my  had,  zeide  :  Niet  te  gelooven  dat  GUcera\ 
hyzit  van  Paufanies  by  de  Griekfche  Schryvers  zoo 
berucht  wegens  bloemen  tefchakeren ,  dezelve  welftan*  ■ 
digcr  heeft  konnen  by  een  fchikken.  Daar  was  ook, 
in  zyn  tyd  een  Pater  Johannesvan  ckrBorghtvsn 

d'orde  kder   Minnebrocllers ,  die  't  Plaatfnyden 

han-» 
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■anteerde.      Doch    van    de    Graveerkonft   wil 
k    niet   handelen   ,    om    dat    die      Roomfche 

.  Juffrouw    Claudia    Stella    den  roem    van     alle 

'Weinige  in  vergely kingen  van  't  groot  getal  uitge- 
sondert)  wegdraagt.  Want  zoo  men  een  lyft  van 

;  :3ie  alle  opftelde(dat  een  byna  onnoemlyk  getal  uit- 
;naken  zoude)  'k  maak  my    flerk  te  konnen  aan- 

tonen dat'er  van  de  hondert  niet  een  tegens  haar 
i  in  konftige  behandelinge  zoude  konnen  ophalen. 
f  Gelyk  zulks  ten  proef  van  myn  gezegde  te  zien  is 
;ian  die  print  welke  zy  naar  het  beruchtte  ftuk  van 

'Wtcolaas  Pouzyn  5  verbeeldende  Mofes,  door  zyn 
!  tttarflag  't  water  uit  den  Rotfteen  doende  voortko- 
1  |men ,  om  het  byna  van    dorft:  verfmagte  volk  te 
Haven ,  heeft  gegra veert. 

Zegers  was  een  leerling  van  Jan  Breugel  by- 
r  ,genaamt  den  Fluweeïen ,  die  in  zyn  vroegen  tyd 

}  'mede  een  Bloemfchilder  geweeft    is.     En    gelyk 
f  de  Bloemen,  het  lierfel    der    Lente,  om   haare 

''fchoone  geftalte ,  en  friflen  geur  van  elk  begeert worden,  zoo  werden  die  van  Segers  ,  om  dat 
men  die  in  den  Herfft  van  de  vyftiende  Eeuw  zoo 
,fchoon  zag  bloeyen  van  alle  Bloemkonft  minnen- 
den  graag  ontfangen ,  zoo  by  gemeenen  als  groten , 
inzonderheit  den  Aardshertog  Leopoldus :  en  den 
prins  van  Oranje  Hendrik  Frederik,  die  hem  voor 
twee  van  zyne  ftukken  een  groote  vereering  gaf. 

'  Zyn  Beeltenis  ,  door   Jan    Lievens    gefchildert , 
zietmen  in  print ,   die  wy  gevolgt  hebben  in  onze 

:  Plaat  G. 
De  Groote  Dichter  J.  v.  Vondel,  verlokt  door 

*t  zien  van  Dan.  Zegers  Bloemftukken ,  maakte 
daar  op  dit  volgende  vaarsje. 

De 
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De  geeft  van  Zegers  is  een  By9 
Waar  op  de  Nederlanders  roemen. 

Zy  zuigt  haar  honiglekkerny 
En  geur  uit  allerhande  bloemen. 

Een  By  kwam  op  zyn  fchildery 
En  geur ,  en  kleuren  aangevlogen , 

En  riep ,  Natuur  vergeef  bet  my : 
Dat  bloempaneel  heeft  my  bedrogen* 

Deze  heeft  zyn  rol  gefpeelt ,  en  is  vertrokken. 
Wy  willen ,  eer  een  ander  opkomt ,  de  Schouto- 
neelgordyn  maar  even  laten  vallen ;  om  het  geen 
in  de  voorgaande  tuflchenreden  open  bleef,  te 
vullen. 

Laatft  werd  onze  Redenvoering  ,  in  haar  vol- 

len loop  (even  als  het  fnarenfpel  door  't  oplichten 
van  de  Tooneel  gordyn)  gefluit,  thans  zullen  wy 
dien  tor  n  weer  opvatten ,  en* vervolgen. 
Wy  fpraken  van  de  OfFergereedfchappendic  zig 

ontrent  der  Heidenen'Godsdien ft  deden  zien,  waar 
aan  reft  te  fpreken  van  de  konftig  gewrochte  Dry- 

voeten, of  Dry  voetfehragen ,  daar  d'ouden  zoo  veel 
mee  op  hadden,de  dry  voetfehragen  waren  tot  ver- 
fcheiden  gebruik  gefchikt,enniet  alleen  van  koper 
en  zilver  gemaakt ,  maar  ook  met  allerhande  kon- 

ftig beeld,  en  loofwerk  gefiert>  die  zy  aan  by  zon- 
dere goden  als  aangename  gefchenken  toecygenden. 

Onder  verfcheide  die  Herodotus  te  Thebe  in 

Beotie  gezien  heeft ,  gedenkt  hy  van  een  prachtigen 
dry  voet  in  den  Ismenifen  Tempel  van  Apolloj  die 
met  dit  opfehrift  in  Kardinilche  letteren  pronkt : 

De  Vorft  Laodames  heeft  dezen  Dryvoet  vol 
Van  Konjlwerk  toegewycldengrooten  GodApol. 

Ver- 
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Verlcheiden  afbeeldingen  der  oudtydze  Dryvoe- 

>n  oi:  Dry voetfch ragen,  ziet  men  ter  gedachtenis 
an  der  zelver  gebruik  op  de  Roomfche  penningen, 
/aar  van  wy  de  juifte  afbeeldingen  in  plaat ,  hier 
evens  vertoonen,  als  1  die  van  Vitellius  met  het 

yfchrift:  Pont.  Max.  tr.  pot.  Augur  Op- 
irpriefïer  van  PTykmeefterljke  macht ,  IVkhelaar. 

'■  Dus  ook  op  een  penning  van  Antoninus,dieden 
Êcrnaam  van  Augur  of  Vogclwichclaar  onder  zyne 
toorname  Eerty telen  aannam.     Niet  ongelyk  aan 
ezen  is  de  penning  van  M.  Lepidusj  met  dit  on- 
.erfcheit  nochtans  dat  zig  boven  uit  denDryvoet- 
tal  een  Slang  vertoont ,  door  welke  (zeit  Lucianus) 
,4pollo  gewoon  was  zyn  antwoorden  te  geven  aan 

,'Orakel vragers.  Zie  Fig.    3 . 
*    De  groote  agting  die  de  Heidenen  voor  dusdanige 
)ry voeten  hadden ,  heeft  geen  andere  reden :  als , 
m  dat  dezelve  een  zweemfel  hadden  naar  den  Delfi- 

;n  Dryvoetftal,  waar  uit  het  blinde  Volk  geloof- 
Ie  dat  Apollo  aan  de  Orakelvragers   antwoorden 
;af.     Het  blinde  Volk  zeggen  wy  5  want  ons  ont- 

breken geen  Halen  om  te  bewyzen,   dat  mannen 
an  uit ftekent  vernuft ,  en  naauwe  opmerking  onder 

\  te  Heidenen  dusdanige  bedriegeryen  befpot  hebben. 
Kato 
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Kato  plag  te  zeggen  :  Dat  hy  verwondert  was 
dat  een  JVichelaar  niet  lachte ,  zoo  dikwils  hy  eei 
IVichelaar  tegen  kwam-,  om  dat  zy  onder  fchyi 
van  Godsdienfl  het  gemeene  volk  by  de  neus  om- 
leidden. 

Velen  hebben  zig  afgeflooft  om  den  Godsdienf 
der  Heidenen  in  zyn  binnenfte  te  befchouwenjon 
de  ydelheit  defTelfs,  en  de  bedrochplegingen  de; 

Wichelaren  en  Tempelpapen  t'ontdekken  en  aai 
't  licht  te  brengen.  Maar  wy  befchouwen  he 
zelve  maar  alleen  in  den  buitenften  omtrek,  ei 
doelen  op  de  zienlyke  prachtige  verfierfelen 

(welker,  glans  het  gemeen  in  d'oogen  fchitterend 
te  meerder  achting  voor  dien  Godsdienfl:  deed  heb 

ben)  om  onze  Konftgenoten  in  't  gemeen ,  en  de 
yverige  Schilderjcugt  in  'tbyzonderdienfltedoen; 
wanneer  wy  hun  den  wegh  wyzen  tot  de  Out 

heitkunde,  't  welk  nootwendig  is  voor  di< 
zig  tot  het  verbeelden  der  Hiftorien  begeven ,  e: 
niet  graag  tegens  het  gewoon  gebruik  dier  aelou 
de  volken  mistaften.  En  op  dat  de  leergierige 
jcugt  zig  verzekert  mocht  houden  dat  de  kun- 
digheit  dier  dingendenKonftfchildersdienftig  zy, 
zoo  heeft  hy  maar  alleen  op  te  merken ,  hoe  G. 

Laires  alzins  daar  't  te  pas  komt,zig  van  dergelyke 
fieraden  (om  zyn  werken  luifter  by  te  zetten)  heeft 
weten  te  bedienen  :  en  nog  meer  roem  verdient 
zou  hebben ,  zoo  hy  de  outheit  daar  in  nagebootft 
had. 

Tot  dus  ver  oordeelen  wy  in  opzicht  van  den 
toeftel  der  Heidenfche  Offerhanden  met  hun  aan- 

kleven genoeg  gezeit  te  hebben  >  fchoonwy  alleen 
de  franje  (om  zoo  te  fpreken)  van  dien  voorhang 
alleen  befchout  hebben.  Verder  was  onze  toeleg 
niet  :  en  men  oordeelt  een  zaak  volkomen  te  we- 

zen, die  aan  het  oogmerk  voldoet.  Wy 

1 
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Wy  brachten  voorhenen  verfcheiden  Konftfchil- 
lers ,  mannen  van  onbefproken  leven  en  wandel  y 
-n  nu  even  te  voren  Dan.Zegers,  die  de  Konften 
iet  Kloofterleven  te  gelyk  betrachtte ,  op 

iet  Tooneel.  Thans  fluipt'er  weer  een  ruig  fbhaap 
>nder  de  gefchoore  kudde.  Het  fchynt  dat  hec 
,:oo  effen  in  de  waerelt  niet  gaat.  Trouwens  dé 
ooneelen  vereifchen  zomwylen  wel  keens  verande- 
ing  van  perfoonen  en  zaken. 
;  ADRIAAN  van  LINSCHOTEN(opde  lyft 
Ier  Regenten  van  St.  Lucas  Gilt,  te  Delf,  (laat 

,yn  naam  op  't  jaar  1617  dus  aangefchreven :  Kor- 
hklis  Adriaan  Linschoten)  is  geboren  te  Delf 

'n  't  Jaar  1590.  By  wien  hy  de  Konflgeleert  heeft 
iveet  ik  niet  met  waarhei t  te  zeggen,  maarfom- 
,.iigen  meenen  dat  hy  een  leerling  van  Spanjolet  is 
eweeft.  Immers  de  f  talen  die  van  hem  na 

ebleven  zyn ,  doen  ons  zien  *  dat  hy  zig  beter  op 

'e  Schilderkonft ,  dan  op  de  wellevenskonft  ver- 
tont.  Want  hy  een  los,  onbefuiftj  én  flordig 
;ven  leide,  waar  doorhy  tot  armoede  zou  hebben 
braakt,  ten  waar  twee  zuilers  die  hy  had,  ge- 
:orven  zynde,  hem  erfgenaam  van  hét  jaarlykS 
ikomen  harer  nalatenichap  gemaakt  hadden. 

In  't  Jaar  1634  trok  hy  naar  Brabant,  en  trou- 
e  daar  met  een  jong  en  gering  meisje,dat  zig  geneer* 
e  met  Speldewerken ,  maar  fchoon  was,  en  goet 
erftant  had.  Na  verloop  Van  éenige  jaren  kwam 
.  y  met  zyn  Vrouw  en  twee  Dochtertjes  in  den 
laag  wonen.  Pieter  vari  Ruiven,  Konftichilder 
1  Delf,  heeft  my  verhaalt,  dat  hy  hem  in  dea 
ire  1677  °^7^i  heeft  gekent,  zynde  toen  eert 

!ian  van  87  of  88  jaren,  met  een  langen  "onge- 
:horen  baart.  Van  Linichotens  konfl  fprekende  wifl 
I  Deel,  K  hy 
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byte  zeggen  dat  hy  het  voorval  't  geen  den  Apoft 
Petrus    met    de  dienftmeit   des   Hoogenpriefte 
is  ontmoet ,  zoo  natuurlyk  had  afgemaalt ,  en  < 
geftalte  des  gemoets  in  de  vvezenftrekken  zoo  koi 
itig  verheelt ,   dat  zeker  Predikant  daar  zulk  etl 
welgevallen  in  had,  dat  hy  hem  verzocht,  ocl 
het  berouw  van  Petrus,  tot  een  weerga  daar  toil 
op  een  ander  doek  te  fchildercn.     Dit  gefchiedil 
en  't  |was  niet  min  koniïig  en  naar  zyn  zin  uit  gr 
vallen.    Als    de  Predikant    dan  kwam  om  't  zt 
ve  te  zien ,  en  daar  verwondert  voor  flond  te  k 
ken ,  zeide  hy  :  wat  dunkje ,  Heer  Predikant  ?  h 
ik  dien  h  uilebalg  niet  wel  getroffene  De  Predika. 
hem  over  zy  aanziende,  zeide  :  Wel  hoel  wat 

dat  voor  zeggen  ?  waar  op  hy  't  noch  erger  maal 
te,  zeggende  :  Wel  ja  :  was  7  niet  eengroot  e  z 
dat  hy  daarom  ging  huilen  ?  ik  heb  zoo  dikwils 

logen  en  gezworen  tegen  myn  beter  weten ,  en  heb* 
nooit  over  gehuilt.    J)e  Predikant  zich  omkeere; 
de,  zeide  :  Foei  jou  goddeloos  menfch  9nu  ik  dit  hooy 
begeer  ik  van  jou  konfi  niet  te  hebben ,  en  ging  we> 
zonder  daar  meer  naar  om  te  zien. 

By  den  Heere  vander  Heul ,  Buskruitmaker  bui 
ten  de  Waterlootfe  Poort,  hangt  een  konftftV.I 
van  hem  verbeeldende  een  Mchimifl  in  zyn  weri 
huis ,  geeftig  gedacht  en  gefchildert.  Inzonderhe 
de  borft  en  armen  van  het  Mansbeelt,  welke  ni 
alleen  vleezig  en  natuurlyk  zyn  gefchildert,  ma 

ook  vaft ,  en  kondig  geteekent.  En  dus  zyn  'er  me 
in  de  huizen  der  oudfte  gedachten  te  Delf  te  zie 

Nu  komen  wy  tot  LU  KAS  de  W  AA.. 

Janfz.  geboren  te  Antwerpen  in  't  jaar  i  f  9 1 .  u 
<wat  van  katten  komt  wil  muizen ,  zeit  het  ouc 
Hollantfche  fpreekwoort.  Dus  was  het  ook  met  d< 

zen  LukaS)  wiens  Vader  een  Schilder  was .  Wa:  ■■ 
\' 
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4  iy  mede  trek  hebbende  tot  de  konft  maakte  eenen 
ianvang  daar  van  by  zyn  Vader,  en  daarnaa  by  J  a  n 
Sreugel,  wiens  handelinge  hy  wonder  wel  heeft 
veten  te  volgen.     Hy  trok  al  vroeg ,  het  reizen 

n  't  hooft  hebbende,  eerft  naar  Vrankryk  ,  en 
an  daar  naar  Italien ,  daar  hy  veele  fraije   kond- 
verken  zoo  in  Frefco,  als  in  Olyverf  gemaakt 
ïeefc.     Hy  hadde  doorgaans  meer  veranderingen, 

".  >f  meer  verfcheiden  verfchelige  voorwerpen  in  zy- 1  ie  werken,  als  wel  zyn  Meeiter.     Want  men  zag 
■  .omtyts  vremde  watervallen  langs  rotzige  gron- 
..  (en  :  ook  zonnefchynen ,  wcerlichten  en  önweer- 

**  >uien  in  zyne  werken  te  pas  gebracht,  die  hy  met en    loflen  aart  natuurlyk   vertoonde.     Hy  was 
1  het  jaar  1660  noch  in  leven,  oud  zynde  6$  ja- 
sn,  en  woonde  te  Antwerpen  \  daar     hy     met 
üft  en  yver  dagelyks  de  konlt  oefFende. 

t 

> 

Onder  de  Konfhvuuren ,  welke  de  Schildergodcs 
•utyts  in  Frieflant  heeft  ontftoken ,  is  niet  van  de 

"  tiinfte  te  reekenen 
WYBRAND  de  GEEST.  Deze  was 

,  en  braaf  Hiftory-en.Beekenisfchilder,  onder  zy- 
Jie  tydgenooten  byzonder  geroemt.  Te  Rome, 
.  laar  hy  verfcheiden  jaren  heeft  gewoont,  om  zig 

."  laar  de  befte  voorwerpen  voort  te  oeffenen,  werd 
\y  genoemt  de  FriefTche  Adelaar,  van  wegen  zyn 
tiOoge  vlucht  in  de  konit. 
Hoe  naau  acht  hy  op  alles  heeft  gegeven ,  blykt 

':  an  zyn  Kabinet  der  Statuen^  waar  in  de  makers 
ier  zelve  naagefpoort,  en  de  plaatfen  waar  zy 
taan,  vertoont  worden.  Dit  boek  is  in  den  jare 
702,  tot  Amiierdam  gedrukt. 
Zyn  Beeltenis  kan  men  zien  in  de  Plaat  F  nevens 

;.  'Hals. 
TC  z  *On* 
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Onder  de  Lierdichten  van  Vondel  vind  ik  deze 

waarfchuwing  aan  Wybrand  de  Geestj 

O  Geeft ,  die  in  het  Vriefche  Hof9 
Het  leven  geeft  aan  afch ,  en  ftof9 

En  zweeft  met  geefiige  penceelen 
En  verf  op  doeken  en  paneelen  ; 

'iè  Geloof  gy  terreght  vrouw  Natuur, 
En  durft  de  zon  haar  heilig  vuur 

Ontfleken$  en  de  vingers  zengen 9 
.  Om  leven  in  uw  heelt  te  brengen. 

Zie  toe ,  Prometheus ,  wiengy  raakt , 
-dis  gy  den  menfeh  onfterflyk  maakt , 

En ,  om  op  V  Aartryk  V  licht  te  malen  9 
Den  Hemel  pioniert  van  zyn  dralen. 

Men  ketende  eertyts  zulk  een  gafi 
In  V  Noorden  aan  een  fl eenrots  vafl  3 

En  kortte  hem  die  fl  out  e  vlogels , 
Daar  hy  verflrekte  een  aes  des  Vogels. 

V  Zyn  geeflen  die  de  wolken  treên , 

'/  Is  waar9  doch  zonder  vleefch  en  been. 
Een  yder  kenif  zyn1  flaat  en  waarde, 

■    De  zicht bre  geeflen  gaan  op  d' aarde. 
Dus  blyftge  ons  hier  beneden  by , 
Daar  Noyen,  zittende  aan  uw  ty. 

U  weet  aan  zyne  tong  te  lymen9 
Met  puik  van  heerelyke  rymen. 

Hy  is  gewoon  zyn  Poezy 
Te  huwen  aan  uw  Schilder y9 

Gy  zuight  zyn  dichten  met  uw  ooren  ■, 
Zyn  oogen  kujfen  uw  P andoren. 

Zyns  Zoons  Zoon ,  mee  Wybrand  genaamt 
oeffent  zig  nog  in  de  Schilderkonft.  Deze  heef 
tot  Leermeefter  gehad  Antoni  Coxie\  wanneer  h 

t'  Amfterdam  woonde.  Or 
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Onder  zyne  tyd  en  lantsgenoten  worden  getelt 
\.    de    Wilde,   een   braaf  beeltenisfchilderj, 
:n  Jelle  Reiniers.     Deze  was  een  Icon- 
lig  glasfchilder.  Te  Sneek  is  heden  noch  een  kon- 
lig  gefchildert  glas  te  zien ,  door  het  Timmer-, 
nans  Gilde  aan  de  Kerk  gefchonken  :  waar  ia 

j  /erbeelt   flaat   de   vlucht  van  Jofef  (hunnen  Pa- 
:roon,met  Maria  naar  Egipten.     Dit  wortgeoor- 

'.  kelt  in  Kon  ft  het  werk  van  de  beruchte  Crabet- 
.  'f/7,  die  de  glazen  in  de  St.  Jans  Kerk  tot  Gouda 
gefchildert  hebben, te  overtreffen.  Na  hem  volgt 
I   JAKOBUS  POTMA  geboren  tot  Wor- 
Ikum  in  Frieflant.       Wiens  geboortetyd  wy  niet 

h'weten ,  konden  wy  niet  voeglyker  als  agter  zyn 
eermeefter  Wybr.  de  Geeft  plaatien,  door  wiens 

bnderwys  en  yver  Iiy  een  braaf  Beeltenis- en  Hifto- 
yrifchilder  werd.     Hy  was  daar  benevens  een  man 
als  men  gcmeenlyk  zeit)  die  de  Waerelt  verftont  j 
en   werd  in  zyn  tyd  eerfte  Kamerling   van  ócn 
fveurvorft  voor  Weenen,  daar  hy  ook  geftorven 

is,  111  't  jaar  1Ó84.  bedenkelyk  aan  den  Rooloop, 
waar  door  in  dien  tyd  een  groote  menigte  van  't 
leger  fneuvelde. 
GERARD  HONTHORST,  geboren 

binnen  Uitrecht,  in  het  Jaar  ij 9 2..  Heeft  de 
gronden  van  de  Konft  geleert  by  Abram.  Bloe- 
maert,  daar  naar  voort  te  Roomen  j  daar  hy  in 
eenige  jaren  zoodanig  was  toegenomen,  dat  de 
keurigfte  kenners  en  beminnaars  van  de  Schildcr- 
konft  groot  bevallen  in  zyn  werk,  inzonderheit  zyn 
nachtlichten,  kregen  j  gelyk  hy  ook  naderhant  van 
verfcheiden  Kardinalen,  den  Koning  van  Enge- 
lant  Karel  den  I.  den  Koning  van  Denemarken, 

■en  eindelyk  van  den  Prins  van  Oranje  in  dien  tyd , 
;om  zyne  uitftekende  konft  ,  zoo  in  Portretten 

K  3  als 
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als  Ordinantien  is  aangezocht  geweeft. 

Hy  was  byzonder  minzaam  ,  beleeft  cru 
van  een !  geregelt  leven  ;  waarom  hy  ook 
vele  Kinderen  van  de  voornaamltc  luiden  in 
de  Konft  heeft  onderwezen ,  inzonderheit  die  van 

de  Koningen  van  Bohemcn ,  zufter  van  Koning 
Karel  van  Engelant,  den  Prins  Palatin,  Prins 

Robbert,  en  vier  Dochters,  waar  van  d'eenewas 
Sophia,  ook  de  Abdijfe  van  Maubuijfon^  die  veer  in 
de  Konit  gekomen  waren. 

Hy  heeft  vele  Beelteniflen  van  aanzienlyke  lui-j 
den  gefchildert ,  en  onder  deze  ook  Maria  de  Me- 
dicis,  Koningin  van  Vrankryk  enz.  daar  Jan  Vos 
dit  op  zeit : 

Dus  toont  zig  Medicis,  een  Moeder  van  drie  Rykcn^ 
De  doren  van  de  nydt  verjiikt  haar  leclybloem : 

Alivat  Fortuin  aanveelder Crooten  ooit  deed '  blykertf 
Heeft  zy  alleen  gevoelt.     Onzeeker  is  de  roem+ 

Haar  klimmen  wort  verpoojl  door  zwaare  balling' 
fchappen. 

De  troonen  zyn  vangoudt  j  maar  glibberig  van  trappen; 

Hy  was  in  den  [are  1662.  nog  in  leven,  en  fchil- 
derde  op  het  Prinfelyke  Luithuis  in  't  Bofch  bui- 

ten den  Haag. 

PIETERSNAYERS,  geboren  te  Antwer- 
pen in  den  jare  if93-  heeft  in  zyn  leven  geweeft 

Schilder  van  de  Aardshertogen  Albertus ,  en  Ifa- 
belle ,  als  ook  van  zyn  Hooghcit  den  Prins  Kar- 

dinaal Infant  van  Spanje,  en  meer  andere  Printen. 

Zyn  konft  bcftont  in'tichilderenvanlantfchappen, 
maar  inzonderheit  lantbatalies ,  met  hunnen  bedroef- 

den nafleep.    En  't  is  te  verwonderen,  dat 
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Jy ,  die  den  Krygsgod  Mars,  die  als  een  Salamander 
n  V  vuur  "jan  buskruit  keft,  noch  legers  aan  'mal- 

kander , 

■\focb  V  zwangere  metaal,  met  koegels  opgevült , 
lat  aWt  zynvlam  uitbraakt, vervaarlyk  loeit, en  brult, 

Voch 't  blanke  zwaart,  gefchaart  op  blinkende  kas- ketten 

*ag  rukken  uit  de  fchee,  noch  trommels,  noch  trom- 
petten , 

~)cn  aantocht  blazen :  en  veel  min  in '/  bloedig  velt I  mr  was ,  daar  lyk  cp  lyk  gefiapelt ,  door  7  gewelt 

"herwonnen ,  legt  ten  prooi  der  pionder  zieke  handen  j 
t  )fd#ar  men  dorp  aan  dorp ,  ziet  als  een  Et  na  bran- den; 

ÏVochtans  al  dit  be  dry  f  des  Oorlogs  zo*  vertoont , 
Mis  ofhy  V  van  de  wieg  af  aan  had  bygewoont. 

\\len  ziet  hoe  legers  als  verwoede  Tijgerinnen 
'Het  bloedig  fchoutoneel,  in  rook ,  en  vuur  beginnen : 
\  Zn  hoe  de  dolle  wrok  weerzyds  niet  isgepaait , 

■  -Ven  z.y  'er  is  een  osgjl  van  lyken  afgemaait 
.  Door  't  blmkcnt  flaal,gewet  op  moort  en  bloetvergieten; 
Hoe  een  verdwaelde  troep  zieh  voelt  den  moedt  ont- 

fchieien , 
Daaryder  vruchtloos  kermt  om  V  leven  in  dien  noodt. 
Hoe  ginder  een  die  zig  van  helpers  vint  ontbloot : 

Mee  moet  denbangenfteek  der  pint  van  V  lemmer  fma- ken, 

|E«  uit  die  open  wond  zyn  veege  ziel  uitbraken. ■  Daar  weder  anderen  verminkt  aan  arm  en  voet , 
Vafl  worflen  met  de  dood ,  en  zwemmen  in  hun  bloedt. 
Den  ganfchen  handel  en  byzondere  bedryven 
f)  es  Oorlogs ,  kon  geen  pen  zooyjfelyk  befchryven , 
■Noch  ook  de  trekken  van  het  wezen  als  de  noodt 
Den  menfcb  zoo  prangt,  dat  hy  om  hulp  roept  aan  de 

Doodt, 

K  4.  A 
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Als  hy  (Jlegs  op  bericht)  heeft  door  zyn  KonJlpenceeJen 

Gemaalt ,  op  "'t gladde  veldt  van  zyne  tafereelen. 
Hy  was  ióóa  noch  in  leven  en  woonde  teBniG 

fel. 
I 

ADRIAx^N  de  BIE,  geboren  uit  een  onge- 

boren Vader  binnen  Lier  quam  ter  wcrrelt  in  't 
jaar  i  f94.  Te  weten  zyn  Vader  was  niet  volgens : 
de  gemeene  wyzen ,  als  de  meefte  menfehen ,  in 
de  weerelt  gekomen ,  maar  wierd  door  zeker  toe- 

val uit  zyn  moeders  ligchaam  geineden ,  en  mini 

keleus  by  't  leven  behouden.  In  zyne  jeugt  heeft 
hy  de  Kond  geleert  by  IVoulcr  Abts.  Vorder  ge- 

tuigt H.  de  Poter,  dat  hy  met  zyne  18  jaren  naat 
Parys  trok,  en  by  eenen Rudolp h  Schoof,  fchildei 
des  Konings  Lowys  den  XIII  twee  jaren 
woonde ,  welke  heel  vermaart  was. .  Dezen  tyd 
bragthy  met  by  zonderen  vlyt,  en  y  ver  door,  waai 
van  daan  hy  naar  Romen  reysde,  daar  hy  zes  ag 
tereenvolgende  jaren  fleet,  met  zig  te  oeffener 
naar  de  befte  voorbeelden.  Voorts  heeft  hy 
meefte  envoornaamfte  Italiaanfchefteden  bezocht 

zulks  zyne  reys  negen  jaren  geduurt  heeft.  I 
welken  tyt  hy  ook  gelegentheit  vondt  om  voo: 
verfcheiden  Kardinalen  zyne  konft  te  oefTenen 
c^ie  wel  meeft  beftond  inhetbefchilderenvangoud 

en  zilvere  platen ,  Porfier,  Jaspis ,  en  andere  kottba- 
re  fteenen ,  waar  in  zy  om  de  nette  en  zuivere  be- 
handelinge  groot  behagen  vonden.  In  het  jaar 
162.7,  is  hy  weder  naar  Brabant  gekcert,  daar  hy 
veel  frayepourtretten,  en  kloeke  ordonantien ,  vol 
beelden ,  gefchildert  heeft ,  als  onder  vele  tot  Lier 
in  St.  Gommaars  Kerk  boven  't  Altaar  van  St.  E- 
loy.  Deze  Adriaan  was  de  Vader  van  Ko.rne- 
lis  de  Eie,  die  het  gulde  Kabinet  der  Schilders  ge- 
fch reven  heeft.  In 
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In  't  zelve  jaar  if94  ftorf  de  Konftfchilder 

CHRISTOFF'EL  SCHOVARTS,  geboren  fa 
'Ingolftadt.  Hy  was  tot  zulk  een  hoogte  in  de  Konft: 
geklommen,  dat  hem  de  Keurvorft  van  Beyeren 
in  zyn  dienft  aannam,  voor  wien  hy  veel  treffelykc 
Konftwerken  te  Munchen  zoo  in  Frefco ,  als  Oly- 
,  verf  gemaakt  heeft.  Hy  heeft  eenige  jaren  in  Ne- 
derlant  gewoont  (waarom  wy  hem  ook  onder  de 
Nederlanders  gedenken)  maar  van  zyne  Penceel- 
werken  heb  ik  niet  konnen  te  zien  komen.  Sandrart 

die  zyn  Konft:  gekent  heeft ,  fpreekt  'er  met  roem !  van. 

'T  gaat  in  de  Konftfchool  als  in  den  Bloemhof 
i  van  Flora ,  daar  ter  zelver  tyd ,  wanneer  d'een  af- 
ivalt,  d'ander  weer  te vooiichyn komt,  en  dus, zo 
de  luifter  aan  den  eenen  kant  afneemt ,  neemt  hy 

op  een  anderen  kant  weder  aan.  Ingolftadt  ver- 
heft; een  konftbloem  aan  Schovarts,  Antwerpen 

wint  ter  zelver  tyd  een  andere  aan  KORNELIS 
de  WAAL,  broeder  van  Luk  as,  en  zoon  van 
Jan  de  Waal.  Hy  heeft  naar  allen  fchyn  de 

Konft:  by  zyn  Vader  geleert,  't  welk  een  groot 
voordeel  is ,  om  dat  de  fpreuk  :  Men  moet  niet  zoo 
heren  dat  men  uitgeleert  is^  omtrent  Vader  en  Kint 
•aiet  geit.  Hy  begaf  zich  naar  Italien ,  of  om  in 
Konft:  aan  te  winnen ,  of  om  dat  hy  de  fpreuk  ken- 

de die  zeit  :  Het  vaderlant  is  een  ftiefmoeder  -voor 
uitmuntende  gee/ïen,  de  Nyd  heer  ft  in  hare  geboorte- 
f  laats.  Vele  voorname  konftwerken  heeft  hy  voor 
Philips  den  III,  ook  voor  den  Hartog  van 
Aarfchot  die  ter  zelver  tyd  in  Spanje  was,  gemaakt, 
hy  was  1661  noch  in  leven  en  woonde  te  Romen, 
out  zynde  <S8  jaren. 

Zyn  penceeloefFening  beftont  in  't  verbeelden 
K  f,  van 
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van  allerhande  Oorlogsgewoel,  Zeedagen ,  Veldt- 
flagen ,  en  aftochten ,  met  hun  ganfchen  nafleep 
in  't  klein. 

Ik  heb  in  den  jare  171  f  een  voornaam  ftuk  van 
hem  tot  Amflerdam  op  een  Boelhuis  gezien ,  daar 
een  veiling  beftormt  word  vol  gewoel  van  beelden 
en  kondig  gefchildert.  Hier  zagmen  het  Krygs- 
volk  vol  moed  de  ftormladders  beklimmen  j  ginder 
weer  anderen  verminkt  naar  beneden  buitelen.  De 

velling  icheen  byna  overweldicht.  Men  zag  'er 
's  Vyants  Vaandel  op  geplant,  enden  Bevelheb* 
ber  op  den  voorgront  te  Paard ,  de  ftormers  aan- 
voeren. 

Het  Maasorakel  *  heeft:  ergens  in  zyne  gefchrif- 

ten  gezeit ;  Wanneer  de  driften  tot  d'een  of  d 'ander 
Kon/l  of  PFet en fchap  niet  kragtiger zyn,  dan  dat  de 

zelve  door  belofte  of  door  bedreyginge ,  of  'voorwen-' 
dinge  tot  iets  anders  konnen  gefluit  worden }  is  het  een 
bewys  ,  dat  z.ulke  niet  bekwaam  geweefl  zouden 
hebben ,  om  met  roem  te  volbrengen  V  geen  hun  drift 

zig  had  •voorgefielt.  Maar  wanneer  de  natuurlyke 
geneigtheit  onfluitbaar  is,  en  met  een  onvernoegde 
tiyverheit  verzelt  gaat ,  is  de  uitflag  der  zaken  die 
men  onderneemt  wis.  Dus  is  het  met  J  A  QJJ  E  S 
JORDAENS  ,jvergaanj  dees  leyde  het  toe  op  de 

Schilderkonfl,  en  't  lukte  hem  5  zoo  dat  hy  door 
zyn  onverzettelyke  drift,  en  vver,  den  naam  van 
een  groot  meefter  in  de  Konir.  verkregen  heeft. 
Den  19  van  Bloeymaand  ifP4  werd  hy  binnen 
Antwerpen  geboren.  Hy  heeft  tot  Leermeeflcr 
gehad  Adam  van  Oort ,  wiens  Dochter  hy  ook 
naderhand  heeft  getrout.  Hy  maakte  al  vroeg  zyn 

werk  van  Konftftukken  zoo  van  Carats ,  'Titiaan ,  en 
Paulo 

*  Erasmus, 
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twh  Veroneesj&s  van  J.Baffhn  met  oplefctentheit  na 
1  fchilderen,  en  naderhant  zig  de  floute  behande- 
]ige  van  Rnbbens  aan  te  wennen,  en  in  zyn  pen- 
1  el  werk  te  laten  doorfleken.     Dus  waren    zyne 
onftftukken  groots  van  gedachten  woelig  en  geef* 
y  van  vinding,  zyn  penceel  kloek  en  zacht  fmel- 
nde,  en  zyne  naakten  vaft  geteekent,  en   na- 
lurlyk   gekoleurt.    Hy  heeft  verfcheide   groote 
erken ,  die  zoo  hier  als  elders  geplaatft  zyn ,  ge- 
hildert,  als  onder  anderen  Hukken  van  Chriftus 

'den    voor   Karel  Guftaaf  Koning  van  Zweden. 

)ok  zyn  geen  van  zyne  minfte  op  't  Huis  in   't 
os  buiten  den  Haag,  verbeeldende  de  roemrug- 
ge  daden  van  Frederik  Henrik  Prins   van  Oran- 

Emiïia    van    Solms    Douariere      d'Oranje 
eefi    dit     in     een     groote    zaal     (genoemt  de 

-.aal    van    Oranje)  in   't  rond  doen  fchilderen, 
och  zyn  alleen  de  voornaam  fte  (lukken  van   zyn 
,and ,  als  daar  de  Prins  zig  op    zyn    Zegewagen 
ertoont   enz.  Hy  was  1 678  noch  in  leven  en  had 

eel  roem  en  gek  verkregen ,  ging  's  avons  in  ge- 
.elfchap ,  en  was  vrolyk  by  den  Wyn ,  maar  ftierf 
Lort  daar  aan. 

Sandrart  merkt  aan ,  dat  hy  Rubbens ,  toen  hy 
n zyn luftigfben tyd  was,  in  den  weg  liep,  waar 
>m  die  hem  onge vergt  een  groot  werk  opfchom- 
nelde,  en  te  weeg  brogt  dat  hy  te  Madrid  ont- 

boden wierd  om  ten  dienft  van  't  Hof  Patroonen 
n  Waterverf  voor  de  Tapytwerkers  te  maken  j 
om  dat  hy  veel  licht  zyne  handeling  daar  door  zouw 
verzetten ,  ten  minften  zoo  lang  van  honk  en  hem 
uit  den  weg  zyn.  Gemelde  Sandrart  geeft  ook  te 
kennen  :  dat  hy  naderhant  zoo  kragtig  mals,  en 
uitgevoert  niet  meer  fchilderde ,  door  dien  hem 
die  kleurige  en  harde  wyze  van  fchilderen  bleef 
aankleven.  ?T 
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'T  fchynt  my  toe  dat  Sandrart  in  zyne  lever, 

befchryving  der  Konftfchilders  meer  zucht  tot  de 
eenen  als  den  anderen  gehadt  heeft.  Dat  geval  on 
trent  Rubbens ,  en  Jordaans ,  door  hem  geboekt 
(op  de  voorgaande,  bladtzyde  aangetekent)  doe 
geen  flaauwe  fchemering  daar  van  zien.  Neem 
Rubbens  heeft  een  byzonder  doel  daar  in  voor  ge 
had ,  en  hem  die  zaak  zoo  fchoon  voor  gedaan 
dat  hy  zyn  oogmerk  daar  door  bereikt  heeft,  ken 

nende  (door  een  ftaatkundig  begryp  't  geen  hy  bc 
zat)  de  fpreuk  :  De  vuaarheit  heeft  kragt ,  de  rea 

gezag)  en  de geregtigheit  vermogen  :  maar  die  z.y-, 
z.ondcr  glans ,  indien  de  fchocne  vjyze  van  voordoe, 
daar  aan  ontbreekt.  Zy  verguit  de  misflagen,  e, 
bedekt  de  onvolmaaktheden.  Eindelyk  zy  vermom 
alles,  z.00  veel  geeft  hei  die  hoedanigheit  te  bezitt 
en  zig  daar  van  bedient  heeft.  Nochtans  is 
maar  een  raadfel  van  Sandrart;  want  hy  dit  ge 
hcim  zich  alleen  zal  hebben  toebetrout.  En  laa 

het  zoo  zyn  dat  hy  een  dubbele  bedoeling  hier  m 
gehad  hebbe  :  nochtans  is  aan  Jordaans  groot» 
dienft  gefchiet;  want  men  moet  (zeitdeltaliaanfchi 
fpreuk;  over  een  voydc  jircek  van  den  tyd  komen ,  on 
tot  het  middelpunt  van  de  gelegentheit  te  geraken 

"Waarom  ik  ook  rede  zou  vinden  om  Richard  te: 
Brugge,  in  zyne  befchuldiging  tegens  San- 

drart in  opzicht  van  de  levensbefchry  ving,  die  hy  var 
Vader  Henr.  ter  Brugge  geboekt  heeft ,  te  billiken . 
en  op  den  fchryver  te  paffen  de  reden  van  Gratiam 
die  zeit  :  Daar  zyn  menfehen  die  van  alles  misdader. 
waken ,  niet  door  zucht ,  maar  door  hunnen  aart.  Z\ 

veroor  deelcn  in  den  eenen  't  geen  zy  zelfs  gedaan  heb- 
ben ,  en  in  den  ander  7  geen  z.j  vuillcn  doen.  Waar- 
om ook  de  fpreu1:  ïei:  : 

O  fchande,  daav  een  meefter  flaat  9 
Dien  zelf  de  fchult  aan  V  voorhooft  ft aat. 
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Hy  was  byzonder  vaardig.  Men  verhaalt  dat 

ïiy  de  Hiftorie  van  *  Pan  en  §  Siringa,  met  het  aan- 
geven van  dien,  levensgrootte  in  zes  dagen  had  af- 

gemaakt. 
Hy  verftont  zig  niet  alleen  op  het  zeedige,  maar 

•ok  op  het  boertige  te  verbeelden.  Zoo  d'oudcn 
ongen,  zoo  pypen  de  jongen  j  en  den  drie  Konin- 

gen avond  heeft  hy  geeftig  weten  te  verbeelden, 

vlcn  ziet  daar  een  print  vanj  ook  van  den  Satyr  -|- 
it  Ezopus,  die  verwondert  toeziet  dat  de  huis- 
v-aai t  kout  en  heet  uit  eenen  mond  blaaft ,  door Lukas 

*  Pan  was  van  het  geflacht.dat  de  Grieken  Satyrs  noemen, 
» fnde  bewoonders  van  het  wilde  Woud, en  Zaailanden.  Hem 

t  ord  in  't  byzonder  het  uitvinden  van  de  Hardersfluit  toe- 
even.  Men  ziet  hem  op  oude  Muntftukken  verheelt 

liet  korte  hoornen,  lange  ruyge  ooren.  en  een  boliraartje 

lin  't  einde  van  de  rugftreng  als  een  Geit;  om  zyne  bokki» 
fc  geilheid,  enz. 
.  §  Sirinx  of  Siringa  was  de  Dochter  van  den  ArkadifchenRi- 
•.ergod  Ladon, welke  voor  den  Boxvoet  Pan,  op  hare  fchoon- 
eit  verhit,  nagejaagt  tot  gemelde  rivier,   in  een  Rietbos 
;erfchept,  zyn  geweldenary  ontging. 
f  De  Fabeldichters  verhalen  van  eenen  Satyr ,  half  geit  halt 

ïenfch,  die  in  den    kouden    Winter,  uit    mededogen, 
oor  een  huisman  werd  ingenomen.    Wanneerdaneender 
.uisgenooten  van  koude  in  de  handen  blies,  vraagde   de 
ityr  die  zulks  niet  gewoon  was  te  zien  ,  wat  zulks  beduid- 
t;  die  tot  antwoort  gaf  :  Om  de   koude  handen  te  zerzv.ir- 
en.  Een  weinig  tyds  daar  na  de  Tafel  gedekt,  en  hetheete 
ioes  in  een  fchotel  opgedift  zynde,  fchepte  de  Huiswaard  een 
pel  vol  moes ,  en  blies  voort  daarin , om  zig  niet  te  bran- 
;n.    De  Satyr  dit  ziende  ltont  verwondert  en     vraagde, 
aarom  hy  zulks  dede.   De  Huiswaard  zeide  :  Om  het  zelve 
doen    helen.     Straks  ftont  de  Satyr  op ,  en  zeide:  dut  hy 

m  gemeenfehap  wilde  hebben  met  zulke» ,  die  uit  eenen  mond  koud 
heet  blazen,  en  ging  terftont  weg. 
De  Fabel  fchynt  naar  de  letter  eenvoudig,     maar  toe- 

valt op  dubbelhartige  Menfchen ,  dient  zy  tot   waarfchu- 
ing,  van  geen  ommegang  met  zulken  tehouden  ;  omdat 
geen  ftaat  op  te  maken  is. 
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Lucas  Vorfterman  in  koper  gemeden.  En  welk  eer 
kragtige  wyze  van  fchilderen  hy  in  zyn  beften  tyc 
had  (fchoon  hy  Italien  niet  had  bereyft)  bleek  aar 
dat  nachtlicht,  verbeeldende  de  Hiftorie  daar  Pctru: 

in  zynen  yver  Malchus  't  oor  afllaat.  Wat  hoeven  wj 
meer  te  zeggen ,  daar  wy  de  bewyzen  van  zyn  bra 
vc  kond  dagelyks  konnen  zien  ?  zyn  Beeltenis  zie: 
men  in  de  Plaat  H  boven  aan. 

Hy  was  een  man  van  borgerlyken  en  beleefdei! 
ommegang,  en  die  veel  gedienftigheit  en  goed<< 
raadgevingen  voor  anderen  over  had  j  als  nevens  ani 
deren  is  gebleken,  aan  HENRIKBERCKj 
MAN  uit  de  Klundert  van  geboorte.  Deze  wa 
een  fchilder  van  klyne  Batalitjes,  maar  kondedaa 
mee  niet  wel  door  de  waerelt  geraken ,  des  rad 
hy  hem  tot  het  groot  fchilderen  zich  te  begevei 

't  geen  wel  gelukte.  Hy  zette  zig  in  Zeelant  neer 
<3aar  hy  ook  geilorvcn  is. 

'T  is  oncegenzeggelyk  dat  Aurora  de  kralen  va 
haar  goude  hulfel  boven  de  benevelde  kimme 
pas  doende  zien ,  als  de  bladen  der  boomen  noc 
druppen  van  den  nachtdouw ,  en  de  velden  nocj 
van  den  nevel  als  met  een  blaauw  floers  overdek 

leggen,  en  hier  en  daar  de  toppen  van  gehugten 
en  torenfpitfen  beginnen  in  een  goude  tintelini 
zig  te  laten  zien ,  wel  de  Schildcragtigiïe  gezie 
ten  vertoont  voor  hun  die  hun  werk  maken  or 

zulks  ter  gelegener  tyd  op  paneel  te  vertoonen.  D 

nam  LUKAS  van  UDEN  in  acht  -,  want  men  zqj 
van  hem  dat  hy  zig  den  vadzigen  flaap  ontrok,en  nu 
het  morgenkrieken  opltont  en  naar  de  Velder 
en  BofTchen  zig  begaf, 

A 
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AU  't  gedierte  vroïyk  huppelt  9 
V  Gras  wort  van  den  dau  bedruppelt^ 
En  de  nieu  verrezen  Zon 

Spiegelt  zig  in  beek,  of  bron. 

yne  dommelagtige  en  zoete  behandelinge,  en 

; goede  welftant,  dienhy  in 't  geheel  in  zy- i  ftukken ,  en  de  byzondere  lofle  zwier  dien  hy 
ïdde  in  zyne  boomen,  gronden,  verfchieten,  en 
:-randeringen  van  lochten ,  heeft  hem  eenen  ge- 

iten naam  gemaakt  onder  de  beminnaars  van  de 
::hilderykonft.  Hy  is  geboren  te  Antwerpen  op 
:n  18  van  Wynmaand  1595.  zyn  Beeltenis  ziet 
en  in  de  Plaat  Fbovenhetborftbeelt  van  F.  Hals, 

\  welk  zig  met  een  hoed  boven  't  hooft  doet en. 

I  Jnditzelvejaari59^,  is  tot  Antwerpen  geboren 
,HRK  van  HOOGSTRATEN.    Zyn 

Kader  Hans  van  Hoogftraten  geboren  in  't  Jaar 
I-J68 ,  op  St.  Mathys  avond ,  en  geftorven  in  't 
ar  1605  den  14  van  Lentemaant  kwam,  om  de 

.?rvolging  t*  ontgaan, in  Hollant  met  zyn  huisge- 
n  woonen.  Hy  deed  zynen  Zoon  in  zyne  jeught  het 
lver-engoudimeden  leeren,  nevens  de  daar  toe 
sreifte     teekenkonft  3   ook     het     graveren     o£ 
laatfnyden ,  waar  in  hy  vry  veer  gevordert  is  ge- 

veeft,  als  aan  zeker  bekent  printje  EcceHomoge- 

Demt  ('t  geen  hy  ook  zelf  geteekent  heeft)  te  zien 
fi.     Maar  gelyk  gemeenlyk  deze  of  gene  landaart 

1  iets  byzondere  omtrent  gemeene  wetenfehappen 
ni  handwerken  uitfteekt,  zoo  ftak  Germanien  in 

ien  tydt  in  't  vergulden  van  't  zilver  boven  de 
Nederlanders  uit.    Dus  werd  Dirk  door  leer- 

ucht  aangefpoort,  om  een  reis  derwaarts  te  doen , 
en 
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en  den  Duitfchers  die  behandelinge  af  te  zien.  Ge 
lyk  dit  ook  met  goetvinden  zyner  Ouders  gi 
fchiedde. 

Maar  daar  zynde  (wie  kent  het  beiluit  van  zy: 
nootlot  voor  ?ï  ?)  krygt  hy  kennis  aan  Nederlant 

fche  Schilders,     't  Zy  hem  nu  de  voordeelen  de 
Schilderkonfl   meerder  dan  die  van  't  zilverfme 
den  vleiden ,  het  zy  de  geheime  Schilderluit  toe 
zig  in  hem  eerft  openbaarde ;  hy  begaf  zig  tothe 
leeren  van  de  Schilderkonfl:,  en  volhardde  daar  ii 
met  yver  en  naarfligheit  verfcheiden  jaren  agte 
een  j  zoo  Onder  opzigt  van  zyn  Meefter ,  als 
zig  zelven.     Maar  eer  myn  pen  hemuitDuitll 
wederom  in  zyn   vaderlant  brengt,   komt  myj 
binnen  zeker  voorval  dat  hem  in  zyn  uitzyn  ontj 
moette.     De  plaats  daar  het  voorviel  is  my  uit  he 

geheugen  gegaan    (wyl    'er  federt  myn  Meefte 
Samuel  van  Hoogftraten ,  zyn  Zoon ,  my  dat  verhaal 

de,,  al  vele  jaren  verloopen   zyn.    'T  zai'er  oo£ 
niet  op  aan  komen.    Hy  viel  in  een  krank  heit  * 

zoodanig  dat  'er  nietstewagtenfcheenalsde  dood|< 
Zyn  huiswaardin ,  die  hem  met  veel  toezigt  enzor 
ge  diende,  en  hem  om  zyn  hups  gedrag  lierhadde 
willende  haar  gemoet  kwyten,  liep  naar  eenPrie^ 
fier,  die  hem  op  haar  bericht  het  gewyde  brood, 
toediende.  De  zieke  hebbende  even  zoo  veelbeze^ 
dat  hy  ontwaar  wierd  dat  dit  hem  op  de  Rooms.o 
gezinde  wyze  wierd  toegereikt,  liet  het  zig  ui 
zyn  mont  ontvallen ,  zoo  dat  het  naderhant  mei 

het  verfchuddcn  van  't  bed  agter'tlcdekantopdei 
gront  viel,  en   daarna,  wanneer  hy  nu  wat  bft 
ter  geworden ,  om  door  een  wandeling  zig  wat  ti  j 
verfriffchen ,  was     uitgegaan  ,  door  de  vrouw  di< 
dit  waarnemende  zyn  kamer  quam  fchoonmaken 

onder 't  ledekant  gevonden  wiert,    Zy  verzwee| 

di 
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d  tot  dat  hy  volkomen  van  zyne  quale  herftelt 
Is.  Ondertuftchen  naderde  het  Feeft  van  Paef- 
■en  en  gevolgelvk  de  tvd  van  Biegten.  Toen 
lreiler  het  hoogde  woord  uit.  Over  zulks  zy 
■  hem  zeide  :  11^  moet  u  tot  myn  leedwezen  neggen 
m  gy  moet  vertrekken;  om  dat  gy  het  Kerkelyke 
migdom  gefchonden,  en  die  waardige  bedieninge 
Êt  het  Heilige  Sacrament  veragt  hebt  j  want  ik  heb 
mhoffie  voor  een  gedeelte  op  den  gront  onder  V  Ie- 
mant  gevonden ,  en  uit  dien  hoofde  moet  gy  u  by 

'm  van  kant  pakken  zoo  gy  uw  uit  het  ongeval  dat mr  uit  fpruiten  zoude  wilde  gered  zien,  want  ds 
mrt  is  aanflaande ,  en  ik  mag  zulks  niet  verzwy- 

I. '  'T  geen  dan  gevolglyk  d'oorzaak  was  dat  hy 
we  ouderen  te  eerder  weder  t'huis  kwam.  T'huis 
:omen  vraagde  hem  zyn  Vader  :  Wat  hy  van, 
waare  te  doen ;  of  hy  nu  winkel  als  meefler  Zil- 

fmit  wilde  opzetten ,  of  op  een  ander wys proef 'ge- van  zyne  vordering  in  de  kunfl ,  die  hy  in  zyne 
beoog/i  had.  Hy  antwoordde  zyn  Vader ,  die 

è'  r  wel  verwondert  over  flont  te  kyken  j  Dat 
%lden  hamer  voor  V  penceel  verwijfelt  had,  en  zig 
M  tot  het  Ziherfmeden ,  maar  tot  het  Schilderen 

Z'-de  begeven  Hy  deed  het  ook,  en  kwam 
«hrbyzonderenvlyten  yver  zoo  veer  dat  hy  den 
n-m  van  een  goed  Schilder  droeg  Ik  heb  van 
Bie  werken  gezien  die  wel  geteekent  en  ook  na- 
■trlyk  geichildert  waren.  Ook  ,  uit  dat  voorval 
&  myn  meefler  Sam.  van  Hoogstraten 

lfayne  Inleydinge  tot  de  Hooge  fchole  der  Schilder- 
k'/ï  op  pa^.  107.  verhaalt,  blykt  dat  hy  devoor- 
v  rpen  natuurlyk  door  zyn  penceel  heeft  weten  na 
tóootfen. 

!rlet  Jaar  van  zyn  fierven  is  my  gebleken  uit  het 
iitfchrifc  van  een  teekening  die  myn  meefler. 

P'.  Deel.  h  Sam. 
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Sam.  van  Hoogflraten  na  zyns  overleden  Vadalf 
wezen  had  afgefchetfr..     Welke  teekening  nu  nocf 
by  den  Heere  David  van  Hoogftraten ,  door  zyrf 
poëzy  genoeg  bekent,  tot  een  gedachtenis  zyr 
Grootvaders  in  zyn   konftboek ,  by   de  bcelteni] 
fen  der  oude  en  nieuwe  vernuftryke  mannen, 
waart  wort. 

Hy  is  geitorvcn  binnen  Dordregt  den  :o 

Wintermaand  in  't  jaar  1640.  Zyn  beel zictmen  in  de  Plaat  I.  onder  Leon.  Bramer. 

Nu  volgt  de  Konftichilder  en  Boumee 
JAQJUES  FRANCARTgeborenteBrul 
maar  het  jaar  zyner  geboorte  is  myonbekent,  aait 
gezien  Fl.  Ie  Comte^  en  Kom.  deBie,  daarontre: 
niets  hebben  geboekt.  Dus  voeren  wy  hem  M 
tooneel  tufichen  den  jare  ifóo,  en  1611.  zyn<' 
het  geboorte-  en  fterfjaar  van  den  Aartshertog 
Albertus,  zoon  van  Keizer  Feidinand  den  twe 

den,  die  zyn  Mecenas  is  geween1  en  hem  ve 
gonil  heeft  bewezen  om  zyneby  zondere  bek  waai 

heden  in  verfcheide  konden  en  wetenfchapi^ 
Hy  was  Bouw- en  Veflingboumeefter  vanBruffi 
in  welken  tyt  hy  ook  de  Kerk  der  Jefuiten  hee 
gebout.  Hy  verflond  zig  daar  en  boven  op  < 
Schilderkonil,  Meetkonfï,  Doorzicht!;  onft,  Dich 

kon  ft,  en  Vvellevenskonft  ,  welke  t'zamen  g 
paart  een  man  gelukkig  konnen  maken  j  ivanth 
groot  de  talenten  en  het  vernuft  eenes  mans  mag  vuezei 
het  zyn  Jlegs  halve  talenten  (zeit  Gratiaan.)  Ma 
als  de  Wellevenskonft  daar  by  komt ,  heeft  ajl 
meer  aanzien.  Zy  vervult  alles ,  zelf  het  gehn 
van  de  rede.  Zy  verguit  de  mijflagen.  Zy 
de  onvolmaaktheit ,  enz.  Zo  veel  geeft  het  die 
danigheit  te  bezitten. 
Francart  was  ook  inzonderheit bemint  r. 
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t  Infante  Ifibelle,  voor  welke  hygefchildert  heeft 
I  Miflerien^  of  verborgentheden  van  den  Roze- 
lans,  die  gezonden  zyn  aan  Paus  Paulus  denvyf- 
In,  en  naderhand  in  koper  gefneden. 
\jinna  Franfoife  de  Bruns,  die  hem  in  maag- 
liap  beftondt,  heeft  hy  de  Schilderkonftgeleert| 
Id  dat  zy  alle  SchilderefTen  van  dien  tydt  over- 
t..f 

JNaderhant  ontfloeg  hy  zig  van  alle  zyne  oeflfe- 
ïigen ,  en  gaf  zig  over  aan  de  lief hebbery  der 
>emen  j  die  hem  verftrekte  tot  een  Zinnefpiegel 
zyn  vergankelyke  leven,  dat  ook  kort  daar  aan 

'ging- 
8y  het  uiteinde  van  Michiel  Janze   Mierevelt 
|)ben  wy  met  een  woort  of  twee  gezegt ,  dat  hy 
ee  zonen  had  naargclaten ,  die  zich  beide  in  de 
nft  oeffendenj  en  Pieteïi  de  oudfte  inzon- 
heit  den  Vader  in  de  konft  vanPouvtretfchilde- 

niet  ongelyk  was ;  ook  de  plaats  waar  te  Delf 

■rblyfielen  zyner  Penceelkonft  te  zien  waren  aan- 
wezen.    Op  het  jaar  nu  van  zyn  geboorte  i  f  96, 

•et  ik  'er  tot  lof  en  roem  van  PIETER  MIE- 
I VELT  dit  byzeggen  :  Dat ,  eer  ik  eens  wilt 
Mich.  Mierevelt  zonen   naargelaten   had,  of 

lii  hunne  konft  iets  gezien,  my  een Pourtret  ver-- 
tunt  wierd  by  Gerardus  Wigmana  Konftfchil- 

I  t'Amfterdam ,  dat  hy  voor  een  ftuk  van  M. 
mierevelt  gekoght  had,  daar  ik  het  ook  voor  aan- 
1;.    Doch  het  merk  (zynde  een  P  en  M  door  eeil 
g/logten  met  het  jaartal  1620)  dat  op  den  agter- 
g»nd  ftont,  deed  my  daar  aan  twyffelen,  totdat 

il 't  huis  komende,  de  befchryvinge  van  Delfop- 
ft:g,  en  daar  op  pag.  8fi  geboekt  vond,  dat 
h  chiel  een  Zoon  Pieter  genoemt  gehad  heeft, 
Vlke  overleden  is  in  het  prilfte  van   zyne  lente* 

L  2,  jeugt 
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jcugt  den  il  van  Wintermaand  itf$i  het  27  ja 

zyns  levens. 
Zyn  tweede  Zoon  Jan  had  mede  een  goed] 

gin  gemaakt  in  de  konft  5  maar  een  ongelukl 
toeval  belette  den  voortgang  :  hy  werd  krankzit 

nig  en  ftierf  in  't  jaar  1635 Dit  zelve  jaar  ifs>6  bracht  voort  LEONA1 
BR  AM  ER.  Deze  door  reifluft  gefpoort 
gaf  zich  al  met  zyn  achttiende  jaar  op  reis 
Atrecht  in  Artoys,  van  daar  naar  Amiens,  Par} 

iMcirfelliC)  Genua,  eindelyk'  naar  Roomen, 
hy  zig  eenige  jaren  heeft  opgehouden ,  eerft 
yverig  en  naarilig  zyn  konft  naar  zoo  veel  heei 

*ke  voorwerpen  voort  te  zetten,  en  daar  na zvn  talent  te  vertoonen  aan  de  konftliefdige  Hi 
ven  te  Romen ,  Veneticn ,  Florence ,  Mantua ,  JVm 
pels*  Padua  6cc.  ZyneKonftwerkendiehem  voqp 
namentlyk  berucht  maakten  ,  waren,  eene  Q\ 
wekking  van  Lazarus,  heel  woelig  van  ordon$ 
tie  wel  geteekent ,  en  geeilig  van  dag  en  fchadi 
we.  Een  verloochening  van  Petrus  en  meer  ander 
en  wyl  hy  meer  op  roem  dan  op  geit  gezet  wai 
vergenoegde  hy  zig  daar  mee,  dat  zyn  naamdo« 
g:heel  Italien  berugt  was;  en  trok  weder  naar  zj 
Vaderlant,  om  daar  ook  zyne  konft  te  vertot 
nen.  Thans  pronkt  het  Princelyk  Huis  te  Ry 
wyk  noch  met  een  voornaam  ftaal  van  zyn  loff 

lyken  geeft.  Zyn  beeltenis  gevolgt  na  't  ge< 
Ant.  vander  Does  gefneden  heeft ,  ftaat  in  de  Plaat 
boven  aan. 

Men  ziet  dikwils  onder  de  beminnaars  van  kont 

noch  van  zyn  kleine  hiftorities  op  koper  gefchi 
derr ,  die  geeftig  van  vinding  en  konftig  gedagt  zy 

Op  een  zyner  voorname  op  koper  gefchilder 
tafercelen  >    verbeeldende  Thisbe,  met  Pyratnl 

b 
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irên  minnaar,  heeft   Lud.    Smids  dit  volgende 
mrs  gemaakt : 

I  Eerwaarde  grjsheit !  wat  zoekt  gy,  by  naaren  nacht, 
let  toort  slicht, aan  dit  graf  van  Ninus  ?  V  is  de  Vader 

Van  Pyramus ,  en  het  is  'THISBES  hoeder. uicht! 
%ie  zullen  deze  twee  zig  houden,  treênze  nadert 

I  Hier  leght  de  minnares ,  in  V  minnaars  bleeken  arm. 
t  ̂ongelukkige ,  en  te  deerelyke  lyken  ! 
I  Elk  wort  zyn  kint  gewaar.  Zie  beider  droef  ge- 

kerm. 

I'  Moeder  knikkebeent.  Hy  (tut  haar  in^tbez-wy  ken: 

Doch  onderst  ft  utten,  neeg  hy  met  de  Vrouw  haaft neer , 

^Bra  m  e  r  hem  niet ,  met  de  kragt  van  kloeke 
verven  , 

Ge  fier  kt  j  't  bloed  met  een  nacht  gedekt ,  en  V  moord- 
geweer 

rborgen  in  het  gras  j  hy  poogd  haar  zelf  van  ft  erven 

Te  vryen ,  met  metaal  geharnafl ,  op  dat  z,y 

Dus  eeuwig  treuren  in  een  koop' re  Schildery. 

Men  vind  onder  d'oude  Konftfchilders  ftalen  van 
ikke  die  met  hunne  werken  traag  of  langzaam 
V  ingingen,  en  wederom  anderen  welker  werken 
(::lyk  het  fpreekw  ooit  zeit)  als  van  de  hand  vlogen, 
a  igetekent. 
Trotogenes  nam  veel  tyds  tot  het  maken  zyner 

ï >nftw erken ,  fchilderde  dezelve  viermaal  over, 
o  dat  zy  het  marmer  zo  aden  konnen  verduuren. 
imard  da  Vinft  zegtmen,  dat  over  fyn  fchoone 

hna  Lifa ,  vier  jaren  bezig  was,  en  't  ituknoch 
L  3  on- 



r66  Schoiibnrih  der ó 

onvoldaan  liet.  En  Zeuxis  roemde  dat  liy  lang  ovc 
zyne  werken  bezig  was ,  zeggende :  De  raskit geti. 
geen  beflendige  fchoonheit  ,  daar  de  geftadië 
en  langzame  arbeid ,  een  beftandige  kracht,  hetwer, 
een  duurzame  lui/Ier  geeft  en  doet  behouden.  Wa; 
op  het  fpreekwoort  paft, 

Haafl  gedaan ,  haafl  vergaan. 

Anderen  daar  en  tegen  hebben  hunne  konftwc 
ken  met  een  ongelooffelyke  vaardighei  t  weten  at 
maken ,  als  Rojfo ,  Pordenenes ,  Peeryn  del  Fag 
Polidoor,  en  oulings  onder  de  Nederlanders  Fra 
Floris,  die,  wanneer  hy  eens  boven  zyne  gewo 
rafïigheit  wilde  toonen  wat  het  penceel  vermo 
wanneer  het  door  yver  aangezweept  word ,  fch 
<3erde zeven  beelden  levens  groot,  in  den  tyd 
zeven  uuren ,  welke  dienen  moeften  tot  de  ptf 
tige  inhaling  van  Keizer  Karel  tot  Antwerpen.^ 

Deze  voorbereitzelen  hebben  wy  gemaakt  < 
^ie  driebekende penceelkampers , namentlyk  Kn; 
bergen  ,  van  Go  jen  ,  (waar  van  wy  daadl 
breeder  zullen  fprekenj  en  Parselles  daar  by 
gedenken.  Deze  (dus  verhaalt  het  Hoogfhate, 
in  zyn  vi  Boek  van  de  Hooge  Jchcole  der  Schild 
kpnft)  hadden  fzamen  een  wedding  aangegaan, 
elk.  binnen  zonnefchyn  een  (luk  te  maken. 

Knipbergen  Jlelde  een  tamelyk  grooten  doek 
den  Ezel,  en  het  penceel  tot  zyn  wil  hebbende, 
gon  op  zodanig  een  aangewende  wyxe  te  fchilderi 
dat   al  wat  hy  ter  neer   zette  gedaan  was;  wJOT 
lucht,  verfchiet ,  geboomte,   gebergte,  en  ftuyvi 

de  watervallen ,  vlo  e j den  uit   "zyn  penceel,  als  t 
de  letteren  uit  de  pen  van  een  vaardig  Schryver.  Jfi 
Jloeg  zyn  bladerwerk  en  Jpartelende  groente ,  op 

a. « 
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^  tangewende  lugtige  wyze ;  de  dunne  wolken  dreven 
■lemals  van  de  hand ,  en  de  klipagtige  rot  zen,  en 

'  Wokkelige  gronden  werden  ah  [pelende  uit  zyne  ver- 
'  --ven  geboren.-    Nevens  dezen  zat  Jan  van  Goot  en 
mie  op  een  ganfeh  andere -wyze  te  werk  ging.  Want 
o»  geheel  paneel  overzwadderende  hier  licht ,  daar 
|  lonker ,  min  of  meer   als  een   veelverwige  Agaat , 
:  )ellont  hy  allerleiaar dige  koddigheden  daar  in  te  zoeken, 
,  He  hy  met  weinig  moeite ,  door  penceeltoetfen  kenlyk 

kte ,  zoo  dat  ginder  een  geeflig  verfchiet ,  verfiert 
%net  boere  gehugten  zjg  op  deed.  Hier  zalmen  eenou- 
<  ie  (leeveft ,  met  poort  en  waterhooft  voor  den  dach 

\\\omen,  en  zich  in1 1  aankabbelende  water  fpiegelen, 
wk  verfcheiden  flag  van  Schepen ,  en  Schuiten  met 

\\vragt  of  reyzigers  beladen.      In  V  kort  zyn  oog, als 
lip  het  uitzien  van  gedaantens ,  die  in  een  Chaosvan 
!ivermengde  verwen  verborgen  lagen ,  af  gerecht ,  ft  ier~ 
:  ie  zyn  hand  en  verft  and  op  een  vaardige  wys,  zoo 
iatrnen  een  volmaakte  fchildery  zag,   eer  men  recht 
merken  kon,  wat  hy  voorhad.     De  derde  iü^Par- 

JJ5ELLES,  die  grote  Fenix  in't  Zeefchilderen.   Aiaar 
m  aanfehouwers  gaven  den  moed  byna  verloren ,  als 
'zy  zigen   hoe  traag  hy  zyn  penceelen  handelde,  ja 

het  fcheen  in  't  eer  ft ,  of  hy  moedwillens  den  tydver- 
:  kiüift  te ,  of  niet  wift,  hoe  te  beginnen .  Maar  dit  kwam 
\om  dat  hy  eer  ft  een  vaft  denkbeeld  vormde  van  zyn 
\ganfche  werk,  eer  hy  verf  op  V  paneel  bracht.  Maar 

'de  uitflag  toonde  wel  dat  dit  de  regte  wyze  van  doen 
is-,  want  fchoon  hy  in  langzaamheit  volhardde,  hy 
■.nam  alles  zeker  en  wis ,  en  was  des  avonds  zoo  wel 
■  klaar  met  z.yn  ft  uk,  als  zyn  tegen  ft  ry  der  s;  en  hoewel 
Knipbergens  ftuk  grooter ,  en  van  Goojens  vol- 
;  der  van  werk  was ,  Parselles  had  m  het  zyne 
•  meerder   nmuurlykheid    waargenomen  ,  en  V   werd 
•  sok.  by  de  kenners  waardiger  gejehat ,  fchoon  yder  in 

L  4 



i68  Schouburg  der 

'/  zyne  niet  en  was  te  verwerpen. 
Ik  houde  deze  laatfte  wyze  ook  wel  voor  de  ze- 

kerde ,  ook  de  tweede  wel  voor  de  vremdftej 
en  lult  het  u  Lezer,  te  luirteren,  ik  zal  u  dier 
gelyk  verhaal  doen  van  den  Franfcben  la  Fage.; 
door  zyne  Teekeningen  en  Printkonft.  genoeg  be- 
lcent. 

JOAN  vander  BRUGGE,  die  te  Parysom-i 
gang  met  hem  hadde,  had  zyne  Landsluiden. 
Brabanders,  wonderen  van  dezen  Raimond  la  Fag< 
weten  te  vertellen,  en  hun  belofte  gedaan,  datfy 
hem  eens  van  Parys  mee  zouw  brengen,  gelyl 
hy  dan  eyndelyk  deed.  Hy  kwam  met  hem  in  df 
gewone  fchilderskroeg ,  en  plaatfle  hem  nevenj 
den  fchoorfteen  aan  den  haart ,  zonder  dat  ymant 
da?r  eenig  agt  op  gegeven  had,  veel  min  cenig 
vermoeden  dat  dit  la  Fage  was,  die  met  hem  wa; 
ingekomen.  Behalven  dit  had  hy  geen  glanfig 
goud,  of  zilver  om  zig,  dat  ffcraks  het  oog  trek; 
en  dikwils  gelegentheit  veroorzaakt  in  de  nieus- 
gierigen  om  te  weten  wie  zoo  een  is. 

'T  leed  niet  lang  of 't  gezelfchap  maande  van- 
der Brugge  tot  het  voldoen  vr.n  zyne  belofte, 

waar  op  hy  met  een  lachenden  mont  antwoordde. 
Of  ik  hem  nu  eens  mee  gebrocht  had  ?  Hier  door  Itafc 

elk  d'ooren  op,  en  begon  d'een  voor  en  d'ander 
na  te  vragen  :  waar  is  hy?  Daar  op  (na  hy  her 
een  lange  wyl  in  de  maling  gehouden  had,)  zeido 
hy  :  la  Fage  is  onder  ons  gezelfchap ,  en  wees  hen, 
dan  :  doch  zy  namen  dit  op  voor  ipotterny ,  waaj 
om  ook  sommigen  zig  niet  ontzagen  te  zeggen 

(wyzende  met  den  vinger  op  hem)  is  dit  la  Fagie'i 
hy  lykt  'er  wel  na.  Dit  lokte  la  Fage  uit  den  hoek; 
die  zyn  hals  als  een  paau  opitak ,  en  met  een  by* 

tende  ftem  zeide  :  Ik  ben  '/  zelf^  en  wilt  gy  'er  't 

h' 



Schilders  en  Schilder  effen.  169 

'itivjs  van  zien^  zoo  doen  papier  en  inkt  geven.  Dit 
werd  hem  ltraks  bezorgt ,  en  hy  aan  de  tafel  geze- 

ten, daar  zy  alle  rond  om  henen  fchoren,  en 
toorts  op  ftoelen  en  banken  klommen ,  om  over 
de  voorfte  heen  te  konnen  zien ,  vraagde  hy :  wat 
zy  wilden  dat  hy  zoude  maken  ?  waar  op  een  uit 
den  hoop  hem  toeriep  :  Pharao  daar  hy  in  V  Rode 

\mecr  verdrinkt ,  't  welk  van  alle  tegengefproken 
wierdj  wyl  onbehoorlyk  was,  hem,  die  hun 

'd'eer  aandeed  van  in  't  gezelfchap  te  komen,  een 
werk  te  vergen  daar  de  ganfche  avond  mee  zouw 
deurloopen,  en  over  zulks  geen  tyd  overig zyn  om 

hem  eenig  vermaak  aan  te  doen.  't  Woord  was 
egter  gefproken,  en  la  Fage  begon  aan  't  werk, 
maar  op  een  wyze  waar  van  zy  alle  verbaast  Hon- 

den te  kyken.  Hier  fchetfte  hy  een  arm,  ginder 
een  been,  hier  een  hooft ,  daar  een  voed;  dan  eens 

eenige  beginfelen  van  't  zaam  gekoppelde  beelden 
;in  't  verichiet,  ftraks  weer  op  den  voorgrond  j 
zulks  dat  in  't  kort  het  ganfche  blad  papier  alom 
bezaaid  ftond  met  ff.uk ken  en  brokken ,  van  paar- 

den en  menfchelyke  figuuren.  Eyndelyk  kwam 
die  Chaos  van  onder  een  vermengde  leedematen, 
tot  een  kontlige  welgefchikte  teekening  aange- 
groeit,  binnen  den  tyd  van  twee  uuren  tot  aller 
verwonderinge  voltooit,  waar  in  hy  verbeelt  had 
hoe  Pharao  met  zyn  krygsheir ,  en  paarden  en  wa- 

:  genen,  waar  mede  hy  Moies  vervolgde,  in 't  Ro- 
de JVleir  verdrinkt ,  die  met  Aaron  en  gans  Ifrael 

op  het  drooge  over  hunne  verloflinge  juichten.  En 
dat  alles  valt  naar  de  konil  geteekent  met  een  me- 

nigte van  flerlyke  by voegfelen ,  foo  vafen  als  krui- 
I  ken ,  en  menigerhande  veranderinge  van  dragten  , 
fluyers  en  hoofdhulfels ,  te  lang  om    te  verhalen. 
Dit  is  my  dus  van  goederhand  bericht,  en  ik  geef 
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het,  zonder  daar  op  te  woekeren,  voor  den  eigen 
prys,  als  ik  het  ontfangen  heb  weer  over.  Zyn 

leerling  Bauttard  thans  in  Engelant ,  heb  ik  't  ook 
op  gelyke  wys ,  doch  ontrent  een  werk  van  ge- 

ringer beflag  in  een  vol  gezelfchap ,  daar  ik  tegen- 
woordig was,  zien  doen. 

In  't  Jaar  m  96 ,  op  St  Pontiaans  avont ,  die  toen 
kwam  op  den  1 3  van  Loumaand  ,  is  geboren 
JANJOSEPHSZOON  van  GOIJEN,  binnen 
Leyden.  Zyn  Vader  Jofepli  Janfz.  van  Goijen, 
was  een  beminmar  van  de  Teeken-  en  Schilder 
kond  j  en  ziende  in  zyn  Zoons  geneigtheit  en  drift 
tot  de  kond ,  heeft  gereed  bewilligt  in  hem  daan 
toe  op  te  brengen,  gelyk  hy  hem  ook,  om  in  do 
beginfelen  der  kond  onderwezen  te  worden  be 
Helde  by  Koenraad  Schilperoort  lantfchapfchilder. 
En  naa  het  verloop  van  drie  maanden  by  Mr. 
Ifak^Nicolai ,  geedig  fchilder  en  Borgermeeder : 
doch  hy  bleef  daar  mede  niet  lang,  nog  ook  by 
Jan  Adriaanfz.  de  Man.  Waar  na  (zyn  Vaderin 
den  zin  hebbende  hem  een  glasfchilder  te  maken)  hy 
befteltwerd  by  Henrik  iT/o^.  Maar  van  Goijen 
verklaarde  voor  dat  beroep  geen  geneigtheit  te  heb-: 
ben,  maar  tot  het  olyverfichilderen  alleen  :  waar- 

om zyn  Vader  hem  om  de  konddrift  in  hem  niette, 
bluffen  ,  te  Hoorn  in  Noordhollant  bedelde  by! 
IViilem  Gerretzen  ,  by  wien  hy  ontrent  den 
tyd  van  twee  jaren  de  kond  met  yver  en  naardig-; 
heit  behartigde.  Naa  welken  tyd  hy  zig  weder 
naar  Leyden  begaf,  en  oeftende  de  zelve  voort  by 
zich  zei  ven.  Ontrent  negentien  jaren  oud  zynde  be- 

kroop hem  een  reysluim ,  hy  vertrok  naar  Vrank- 
ryk,  maar  kwam,  na  dat  hy  de  voornaamde  Steden 
doorzien  hadde,  weder  te  rug.  Zyn  Vader  ziende 

dat  hy  reeds  veer  in  de  kond  gevordert  was,  wil- 

de 
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3e  hem  graag  tot  een  groot  meefter  zien  aangroei- 

i  -jen ,  en  zig  geen  kollen  ontziende,  trok  met  hem 
;  maar  Haarlem  en  befteedde  hem  by  den  vermaarden 

■  Lantfchapfchilder  EJaias  van  den  Velde ,  by  wien 
s.  hy  een  jaar  bleef,  en  zodanig  in  de  konft  toe- 
1  nam ,  dat  elk  zig  daar  over  verwonderde.  Hy  kwam 
I  ite  trouwen  en  bleef  van  toen  af  teLeyden  de  konft 

roerrenen  tot  den  jare  16*51.  Wanneer  hy  om  ee- 
\  nige  reden  met  'er  woon  naar  's  Gravenhagen  ver- 
i.trok,  daar  hy  ook  geftorven  is  in  't  laatft  van  Gras- 

maand i6f6". 
1  Hy  fchilderde  meeft  ftille  watergezigten,  met 
■ibinnenlantfe  Marktfchepen ,  en  Viflèrs  fchuitjes, 

ten  een  Kerkje,  of  eenig  bekent  Dorpje  in  't  ver- 
ff-fchiet.  Gelyk  hy  ook  de  meefte  van  die  naar 't  le- 
H  ven  geteekent  heeft  j  welke  teekeningetjes,  met 

ij'  zwart  kry t  geeftig  aangetoetft ,  nu  noch  onder  de ij  liefhebbers  bewaart  worden. 

[[  Doorgaans  zietmen  dat  zyne  (tukjes  wat  eenkleu- 
I  rig  of  graau  zyn  :  maar  dus  zynze  van  eerften  af 

■  aan  niet  geichildert ;  maar  in  dien  tyd  was  'er  een 
;  verf  die  men  Haarlems  blaau  noemde,  nu  buiten 

>  gebruik,  om  dat  zy  geen  ftant  hout,   dat    daar 

'■  d'oorzaak  van  geweeft  is. 
Zyn  Beeltenis  zietmen  in  de  Plaat  H ,  onder  Jor- 

.  daans. 

Onder  zyne  Stadt  en  tytgenoten  worden  opgetelt , 
Korneüs  Lief  ring , 

i       jirnoudt  Elzevier ,  en 
1       Egmont   Kornelifn.   Stooter,  die   hunne     konft 
dagelyks  met  vlyt  en  yver  oeffenden,  tot  den  jaré 

.   16*40. 

De  geltmiddelen  (een  groot  behulp  om  tot  we- 
I  tenfehappen  te  komen)  zietmen  ongelyk  in  de  we- 

relt  gedeelt  :  en  zoo  het  zeggen  van  een  oud  Fi- 
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lofoof  zeker  gaat ,  zoo  geven  de  Goden  zelden  R 
dammen  en  verftant  te  gelyk.. 

Schamen  moeten  zich  zoo  veel  luye  leeggai 
gers,  over  het  verwaarloozen  van  den  koftelyker 
tyd.  Doch  het  gaat  in  de  werelt  als  het  fpreek- 
woort  zeit  .'  Die  wel  zouden  willen,  enkonnenniet. 
Veel  menfchen  hier  toe  genoegzaam  vanden  He* 
mei  gezegent ,  verzuymen  die  fchoone  gelegent- 
heit;  en  eenigen  die  graag  tot  wetenfchappen  zouden 
willen  komen,  word  door  behoeftigheit,  of  iets  an- 

ders, de  tyd  tot  d'oefFeningen  onmedogent  ont- 
rukt. Doch  een  onophoudelyke  drift  komt  dié 

klip  wel  eens  te  boven ,  en  maakt  dat  zy  heur  doel 
bereykt.     De  fpreuk  van  Juvenaal : 

"'T beurt  zelden  dat  een  Geeft  den  hoek  te  hoven  raakt :   \ 
Die  in  zjn  armoe  naar  de  wetenfchappen  haakt; 

Zeit  niet,  'ï  beurt  nooit ,  maar  zelden.     Dit  zal  de 
volgende  levensbefchryving  beveftigen. 

In 't  jaar  if97,  op  den  \6  van  Wintermaand 
is  tot  Leyden  geboren  PI  ETER  P I  ET  E  R  S  Z. 
DENEYN  ^oivan  Neyn.  Twaalf  jaren  oud  zynde 
heeft  zyn  Vader  hem  befteed  by  een  Steenhouwer, 
daar  hy  eenige  jaren  by  bleef;  maar  zyn  geeft  be«. 
kwaam  tot  grooter  bezigheden ,  dreef  hem  aan  tot 
het  leeren  der  Mathematize  wetenfehap ,  en 

vorder  tot  de  Bon- en  Doorzigtkitnde.  Maar  zyn' 
ouders  niet  groot  van  vermogen ,  konden  het  hem 
niet  volkomen  doen  leeren.  Egtcr  was  zyn  drift 
tot  diergelyke  wetenfchappen  zoo  groot,  dat> 
(niet  tegenftaande  hy  dagelyks  met  zyne  handen 
den  kolt  met  Steenhouwen  winnen  moeft)  hy,  daar 
in  zoo  veer  gevordert  en  toegenomen  was ,  dat  hy 
axlf  in  ftaat  was  om  het  aan  anderen  volkomentlyk te 

J 
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te  leercn.  En  wyl  hy  uit  dien  hoofde  kennis  en 
omgang  met  veelweters,  en  ook  fchilders  hadj 
ook  aan  Efaias  van  den  Velde  Lantfchap-  en  Batal- 
je  Schilder  -,  zoo  liet  hem  die  eerft  eenige  zyner 
teekeningen  en  daar  naar  ook  van  zyne  fchilde- 

'rycn,  (op  voorgaande  bericht  aangaande  demenge- 
'lingeder  verwe,  om  dat  hy  een  byzondere  drift  in 
hem  zag)  na  maken.  Waardoor  hy  zodanig  in  korten 
tyd  gevordert  was,dat  hy  zig  in  ftaat bevond  van  zyn 

huisgezin  daar  door  t'onderhouden.  In  den  j are  16*32, , 
wierd  hy  Stadts Steenhouwer,  welke  bediening  hy 
nevens  het  fchilderen  waar  nam ,  en  onderhouden 

heert,  tot  den  jare  i6$9,  wanneer  hy  al  eenige 
jaren  met  een  benaauwde  borft  gekwelt ,  (een  ge- 

brek dat  den  Steenhouders  eigen  is)  eindelyk ,  / 
ftierf  op  den  16  van  Lentemaand. 

Nu  volgt  ROELANT  ROG  MAN  ge- 

boren tot  Amfterdam  in  't  jaar  15*97.     Deze  was 
:   een  braaf  lantfchapfchilder,  bracht  een  goede  hou- 

ding in  zyn  werk  ,  maar  fchilderde  ruuw ,  en  wat 
ite  veel  gebraden,  of  getaant:  of  dit  nu  hier  by 

'kwam  dat  het  hem  aan  zyn    gezicht   fcheelde, 
ji(want  hy  had  maar  een  oogh)  weet  ik  niet. 

Hy  was  inzonderheid  yverig  in  het  teekenen 

,  naar  't  leven,  en  men  ziet  heden  noch  veele  ver-r 
1 ,  valle  Kloofters  en  Borghten  in  print ,  welke  naar 

zyne  teekeningen   uitgegaan   zyn.     My  gedenkt 
een  geheel  boek  met  teekeningen  gezien  te  heb- 

ben »  waar  in  de  meefte  Hollantfche  Üamhuizen , 
en  bemuurde,  of  omwaterde    floten     afgefchetfi 

.    ftonden.     De  geneigtheit  tot  de  konft  bleef  hem 
,  tot  zyn  ouderdom  by  j  maar  hy  plag  gemeenlyk 
te  zeggen  :  Als  men  de  dingen  komt  te  weten ,  is 
men  verjlcten.     Hy  was  in  den  jare  1686  noch  in 
't  leven  en  woonde  t' Amfterdam  in  't  Oude-Man- 

huis, 
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huis ,  oud  zynde  88  Jaren  -,  en  flierf*  zonder  ge- 
trout  geween1  te  hebben  5  het  geen  men  gemeen- 
lyk,  Zegt  Micio  by  Terentius,  voor  een  geluk 
rekent.  Hy  was  inzyn  tyd,met  Gerbrant  van  der 
JLekJwut,  een  groot  vrind  van  Rembrant  van  Ryn 

Hem  volgt  THEODOOR  ROMBOUTS. 
die  door  uitftekenden  vlyt  en  leeryver  zoodanig  im 
de  konft  gevordert  is  geweeft,  dat  hy  den  eer- 

naam van  een  groot  meeiler  gehad  heeft,  hy  had; 
Itaüen  en  meer  andere  landen  bereift,  en  is  ge.» 

Horven  te  Antwerpen  in  't  jaar  1637.  waar  hy  ook 
geboren  was  op  den  jare  ïfyj. 

De  Konjïgodes  laat  zig  niet  in  heur  neiging  dwingen: 
Men  pleit  vergeefs  by  haar ,  op  V  oude  voorrecht ,  dat 
Eer  ft  Griekcntantfdaar  na  Oud  Rome  heeft  gehadt; 

Haar  Konft  vuur  broed ,  en  t  eelt  ̂   wel 'eens  uit  dorpe* lingen 
Verheven  geeft  en  ̂   die  uit  zuivre  zucht  tot  loon^ 
De  Konft  verfier  en  met  een  blinkende  eerekroon. 

Dit  paften  wy  toe  op  PIETER  Z AENRED  AM 

geboren  in  't  jaar   1 5*97  den  9  dach  van  Wiede-! 
maant  binnen  het  Dorp  Aftendelft. 

Deze  al  vroeg  zyn  Vader  verloren  hebbende , 

kwam  met  zyn  Moeder  in  't  jaar  1608  binnen! 
Haerlem  wonen,  en  zig  vindende  van  natuur  tot- 
de  konft  genegen,  kreeg  gelegentheit  vanby  dem 
Konllfchilder  Frans  Pieterz..  de  Grebber  te  komen,; 
daar  hy  eerft  de  teekenkonft,  naderhant  ook  de 
fchilderkonil  leerde  en  zig  daar  yvrig  by  bleef  oef- 

fenen  tot  het  jaar  16": 2.  naa  welken  tyd  hy  de 
konft  by  zig  zelven  vlytig  voortzette  en  kwam  tot 

Haarlem  als  meefter  in  't  St.  Lukas  Convent^  den! 
zq.  van  Grasmaand  1628.    Toen  zette  hy  zig  tot! 

heci 
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iet  fchilderen  van  Perfpecliven,  Kerken,  Zalen , 
Galenen,  en  Gebouwen  zoo  van  binnen  als  van 
3uit.cn  te  zien  :  en  had  een  pryllyke  behandeling 
pintrent  zyn  werk. 

Een  Haal  van  zyn  loffelyke  penceelkonft  (  't 
■yten  alleen  genoeg  is  om  zyn  konitroem  eeuw  in 
seuw  uit  levendig  te  houden)  is  deafbeeldingevan 

het  oude  Stadthuis  van  Amfterdam  kondig  in  't 
[dein  gefchildert,  thans  noch  voor  een  waardig 
Kabinetftuk  gehouden ;  aan  het  welke  de  Dichter 
P.  van  Rixtel  ook  gedenkt  in  zyn  Mengelrymen  p. 
f 2..  daar  hy  het  tegenwoordige  Raathuis  zig  ver- 

heffende op  zyn  oude  glorie,  dus  doet  {preken. 

.--.Dat  oudt  gebouw,  gejloopt  aan  vonken , 
*.  Lag  lang  in  ajfche ,  en  puin  verzonken  ̂  

En  wierd  niet  meer  genoemt ,  indien 
Het  zig  niet  op  7  paneel  liet  zien , 

Door  Zaenredams  penceel  en  verven. 

Die  *  Spaar-geeit ,  heeft  het  voor  zyn  fierven  , 
Herbaart ,  en  eer  het  lagh  gebukt , 
De  doodt,  die  7  al  vernielt ,  ontrukt \ 

En  leert  in  Schilder  konfl  aanfehouwen  , 
De  nietigheden  der  gebouwen , 

lerwyl  myn  Boygermeefierzaal , 
Noch  glans  trekt  uit  die  oude  praal. 

, 
Thans  verfchyntook  ten  tooneel  SALOMON 

de  BR  AY  geboren  te  Haerlem  in  't  jaar  1797. 
Deze  weit  onder  de  brave  kqniHchilders  van  zyn 
tyd  getelt ,  en  geprezen  om  het  voortplanten  dier 
konlt  in  zyne  Zoonen  :  welke  hy  eene  lange  reeks 
van  jaren  door  zyn  konftkundig  oordeel ,  in  hun- 

ne oefteningen  heeft  onderfchraagt  j  aangezien  hy noch 

*  't  Spaar  vloeit  door  Haerlem. 
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noch  eenige  weken  na  zynen  jongften  zoon  he<| 
geleeft.     Deze  was  Jakob  de  Bray  ,  een 
uitgelezcnfte  paerlen   aan  Haarlems    Stedekrool 
dewyl  hy  een  groot  meefter  in  de  fchilder-  en  t€ 
kenkonft  is  geweeft. 

De  konftbeminnende  Am.  van  Halen  tot  Ar 

fterdam  heeft  een  ftuk  met  levens  groote  beeldij 
van  hem,  verbeeldende  Koning  David,daar  hy^ 
koorgewaat  fpelende  op  zyn  harp  voor  de  Bor 
kift  ftaat ,  verzelt  met  zingende  en  fpelende  Levy  te 

't  welk  konftig  geteekent  vleyend  zuiver  en  kracï 
tig  is  gefchildert ,  en  'er  zoo  wel  uit  ziet ,    of 
eerft  uit  het  penceel  kwam.     Dit  ftuk  is  gejaaj 
merkt  '697  ten  bewys  dat  hy  eenen  goeden  01 
derdom  bereikt  heeft.     Tuflchen  beide  moet 

ook  zeggen  y  dat  aan  zyn  penceelwerkeii  licht 
zien  is,  dat  hy  zig  het  naakt  wel  verftaan  heel 
En  wat  zyne  teekeningen  op  papier  en  perkamer 
konftig  en  ten  uiterften  uitvoerig ,  met  zwart 
rood  kryt  door  malkander  gebruikt,  aanbelangt 
daar  van   bezit    de  konftlievende  Heer  Ifaak 
Court  wel  de  meefte  en  befte. 

In  P.  van  Rixtel  \SM.engelrymen ,  vind  ik  di 
volgende  op  de  afbeelding  van  den  Haarlemmer! 

dichter  Fr.  Snellinx  door  J.  de  Bray  gefchi' dert. 

DeBuAY  vertoont  zyn  kon/t  aan  Snellinx  op  | 

paneel  y 
Maar  Snellinx  toont  zyn  Geeft  ,   doorluchtig  in 

blaren  ; 

Zyn  inkt  verft  rekt  hem  verf^  de  veder  zjw  penceel J\ 

Licht  Vondel  aan  het  Y ,  hy  licht  noch  meer  aan  ' 
Sparen, 

Maa 
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laar  onze  dichrgeeften  zouden  hier  niet  alle  ja  toe 

>*ggen.  Hy  ftierftot  Haarlem  in  't  jaar  1 064  in  Gras- 
laand  ,  en  zyn  Vader  Salo m o n  volgde  hem 

lar  't  Graf  op  den  1 1  van  Bloeymaant.     De  wor- 
ien  mogen  zyn  lichaam  verknagen  ,   maar  zyn 

^ïam  blyft  eeuwen  duurenj  door  dien  zyn  zoon 
i'iRK  (die  een  fraay  Bloemfchilder  ,   naderhant 
,  ïonnik  werd)  zyn  borftbeelt  konftig  in  hout  ge- 
onfieden  heeft.     Het  welk  wy  geplaatft  hebben  in 
Je  Plaat  T  onder  de  Beeltenis  van  L.  Eramer  op  de 
■cltnkerhandt  van  Dirk  van  Hoogflraten. 
f 

r  Hadden  de  menfehen  eenen  zin  fzeit  het  {preek- 
%  'oort)  zy  zouden  tenen  weg  hopen ,  maar  wy  zien 
i|at  yder  al  van  een  byzondere  drift  aangevoert  en 
gedreven  wort.  De  Schilderkonft  heek  hare  bv- 

-óndere  deelen ,  en  by  gevolge  keurs  genoeg  tot 
voldoening  van  yders  lult,  enverfchilligegeneigt- 
ïttt. 
JADRIAAN  van  UITRECHT  ver- 

koos het  Schilderen  van  vruchten,  dieren,  inzon- 
erheit    Indiaanfche    vogels,   en    alle  foort  van 

:luimgedierte.     't  Geen  hy  zoodanig  natuuriyk 
■  :hilderde  dat  zyn  kunft  in  verfcheide   waerelts- 
.  orden  getrokken  is  ge  weeft.  En  waarlyk  dusda- 
ig  een  ftil  leven  zouw  my  ook  meer  behagen , 
Is  gefchilderde  Boeken,  Brieven,  Zandloopers, 
)ootshoofden  en  diergelyke  vertoonfels,  daar  een 
reesagtig   of  bygeloovig  menfeh  by  fchemerend 
implichtwel  voor  fchrikken  zouw.Zyn  penceel  was* 
.00  vleyende  dat  hy(om  geen  andere  grooten  te  noe- 
oen)  ook  de  gonlt  en  geneigtheit  van  den  Ko- 
link  van  Spanjen  daar  door  tot   zig   getrokken 
ieeft;  daar  hy  een  gunftigen  Mecenas  aan  had. 
Sandrart  zeit  :  Zyn  eerjie  doen  (dat  hem  veel 
I  Deel.  M  Üchr 
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licht  aanleyding  tot  de  konft  zal  gegeven  hebbei 
was  het  opletten  van  alle  zoort  van  pluimgediern 
7  geen  hy  zoo  konftig  wijl  te  doen,  dat  de  dien 
fchenen  te  leven ,  en  veel  gekogt  wierden  om  op  Kt 
btnetten  te  zetten. 

Hy  was  geboren  te  Antwerpen ,  in 't  jaar  159 
en  is  ̂ eftorven  in  't  jaar  1^51.  Zyn  Jaargenoot  ! 
HÜBERTUS  GRIMANI5andersgezeitHl 

BRECHT  JAKOBSZ.  geboren  te  Delf,  was, 
zyne  Jeught  tot  het  reizen  geneigt ,  hebbende  w 

negen  of  tien  jaren  te  Venetien  aan  't  Hof  doo 
gebragt  by  den  Hartoog,  van  wien  hy  den  r 
mam  van  G  r  i  m  a  n  1  aangenomen  heeft ,  die 
zyne  nakomelingen  hebben  aangehouden.  Hy  w 
een  goed  pourtretfchilder,  maar  wanneer  hy  re 
derhand  gelegentheid  had  om  voor  Engelfcl 
Heeren  (welke  niet  veel  gedult  hadden  om  ze 
lang  voor  hem  te  zitten ,  als  vereifeht  wert  om 

werk  te  door  fchilderen)  te  werken ,  heeft  hy  'i 
wat  licht  (gelyk  men  voor  een  fpreekwoort  zei 
overgeloopenfN2ax  om  zyne  laatlle  werken  niet  ze 
goed  als  zyn  eerfte  gefchat  worden.  Hy  ftierf : 
den  Briel,  ontrent  den  jare  1628  of  29. 

In  den  tyd  van  Hubr.Jakobsz.  leefde  oc 
W outer  Crabeth  kleinzoon  van  den  b 

rugten  Wouter  Pictersz.  Crabeth.  Deze  was  een  d^ 
voorname  leerlingen  van  Kom.  Ketel.  Hybezo^ 
Vrankry k ,  Italien ,  en  de  vermaarde  fch ilcferfcho< 
te  Roomen.  Van  waar  hy  na  een  dertien  |ari£ 
reys  weder  kwam  in  zyn  gebooneftadt  Gouda 
en  daar  in  't  iaar  1618  troude  met  Adriana  Vrk 
fen.  Onder  zyn  befte  werken  wort  getelt  ee 

Maria's  Hemelvaart ,  het  altaarftuk  in  de  bidplaai 
van  J.  W.  Zyn  laatfte  groot  ftuk  dat  hy  gefchi. 
dert  heeft  was  de  toenmaals  regerende  krygsra? .    te 
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tot  Gouda,  't  geen  op  de  zaal  van  St.  Joris  doe'le hangt. 
Dit  zelve  jaar  1599-  op  den  22,  van  Lentemaand 

.sANTONIvan  DYK  geboren ,  en  te  Antwer- 
pen in  de  wiegh  geleit,  om  tot  zyncn  volkomen 

wasdom  aangegroeit  in  de  zeftienhonderfte  eeuw 
Dnder  de  konitenaren ,  als  een  Fenix  onder  de  vo- 

gelen ,  in  fchoonheit  uit  te  blinken. 

Zyn  Ouders  hebben  voortyts  te  s'Hartogenbofch 
3;evvoont^  daar  zyn  Vader  de  konft  van  't  Glas- 
childeren  oeffende,  als  uit  de  befehryvinge  van 
Gouda  door  J.  Walvis  te  zien  is,  daar  men  dus 
,eeft  :  Daniel  (te  weten  de  zoon  van  den  Predi- 

kant Herboldus  Tombergius)  oeffende  zeven  jaren 

ieze  kênfi  onder  Wejlerhoud-,  en  naderhant  by  den 
Vader  van  Antoni  van  Dyk  die  een  goed  glasfchry- 

i/er  was ,  in  den  Bofch.  &c.  'T  luit  ons  (om  een 
unvank  van  van  Dyks  levensbedryf  te  maken) 
ten  Vader  uit  zyn  verbrande  lykas  te  doen  opzien, 
op  dat  zyn  geelt  zig  verheuge  over  den  fchoo- 
ïen  en  heerlyken  luifter  van  zynen  zoon,  in  een 
poeetifche  bcichry  ving ,  of  zinfpelend  vertoog  van 
ien  vogel  Fenix  >  waar  toe  wy  ons  bedienen  van 
,t  rym  van  Joach.  Oudaan. 

Maar  als  ze  merkt  eer  lang  hoe  d'as ,  in  eengedrongenf 
Opwellende  uit  dien  klomp ,  en  Lykbus ,  eenen  jongen 

Ie  voorfcbyn  brengt ,  een  vrugt  die  na  den  Vader 
fweemt , 

Die  V  blinkende  gewaad  denvoor* ge  pennen  neemt  + 
'Daar  d'Eed'Ie  mengeling  der  qoude  enpurp^re  veeren 
Zig  tot  een  halsjuweel ,  en  borflcieraad  f c  bakeren) 
En  met  dien  glans  hervormd ,  komt  dryven  door 

de  lugt  i 

Dan  juicht  ze  :  dan  verfshynt  emongemesnc  vlugt 
M  *  Van 
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P"dH  JToogletty  van  alom,  die  vrolik  in  7  ontmoeten 
Met  grunz'len  en  gezang  dien  Zonnezoon  begroeten. 

En  waarlyk  veelen  hebben  uit  een  konftminnen* 
de  drift  ,  anderen  uit  leerzucht  gedreven,  altyt 
zyne  werken  met  vervvonderinge  befchout.  Jade 
bevindinge  heeft  ons  doen  7ieri  hoe  als  eenige  vatf 

zyne  voorname  werken  in  't  licht  geftelt  worden, 
en  gelegentheit  gegeven  is  omze  te  konnen  zier 

(gelyk  toen  die  ltukken  in  't  jaar  171 5  van  't  Loc 
gebragt  op  't  Heere  Logement  te  zien  waren)  dt 
menfehen  om  de  zelve  als  de  muggen  om  het  licht 
zworven  En  zoo  men  kon  ft  agting  moet  toedra-: 
gen,  zoo  verdientze  die  van  vanDyr  waar  in 
niet  alleen  een  naar  de  konil  geregelde  teekenin£ 
met  het  leven  over  een  komende  befpeurd  wordt; 
maar  die  met  het  fchoonfte  leven  zoude  twiften  i 

als  ook  een  kragt  en  helderheit  in  de  mengeling  dei 
verwen ,  daar  men  de  natuur ,  zoo  ze  zich  nevem 
de  zelve  wilde  ter  monfteringeftellen,van  fchaam 
te  zoude  zien  blozen.  De  konftminnaars  hebbei, 

ook  op  den  verkoopdag  den  26*  van  Hooy maant 
van  't  jaar  voor  gemelt ,  aan  de  waerelt  doen  zien  wa 
agting  zy  voor  van  Dykskonft  hadden.  Want  eet 
fluk  (waar  in  verbeeld  ftont  Maria ,  Jofef ,  Jezuj 
nevens  eenige  danzende  kintjes)  hoog  7  voet  ei 
breed   10  voet,  werd  verkogt  voor  1  zoyogulder 

Ik  die  de  gelegentheit  gehad  heb  om  een  groa 
deel  van  zyn  konftige  -pourtretten  in  Engelad 
van  naby  te  konnen  befchouwen,  heb  menigmac; 
moeten  verwondert  ftaan  over  de  enkele  behande 

linge,  die  zeer  welftandig  en  egter  op  een  licht 
vaardige  wyze  aangetall  is. 
Om  dan  tot  van  D  y  k  s  levensbefchryvini 

voort  te  varen,  zegge  ik  vaft  te  gelooven  dat  è 
Schry 
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Schryver  der  ftadt  Gouda  boven  gemelt,  dit  van 
^yn  Vader  naar  trouw  en  waarheid  heeft  geboekt j 
.•n  geen  toeleg  heeft  konnen  hebben  om  de  nako- 

melingen hier  door  te  mifleiden  ,  wyl  hy  geen 
/oomitgezicht  heeft  konnen  hebben ,  dat  dit 
x>it  tot  bewys  van,  ot  voor  deszelfs  eer  zoude 
connen  dienen ,  of  te  pas  gebracht  worden ,  gelyk 
iet  nu  doet.  Want  hier  door  valt  nu  die  ganfche 
/ertelling  die  men  gemaakt  heeft  3  (als  of  van 
D  y  k  door  Rubbens  als  van  de  ftraat  was  opge- 

kapt, en  opgevoed,  zonder  te  weten  van  wien 
ïy  voortgefproten  was)  van  zelfs  om  veer. 

Eene  zaak  brengt  my  wat  belemmering  aan  .* 
•lat  is,  dat  ik  verfchil  onder  de  fchryvers,  in  op- 

richt van  het  jaar  zyncr  geboorte  vind.  Wie  zal 
egter  wezen?  en  nochtans  wilden  wy  wel  zeker 
vezen  in  onze  aantekeningen.  Kom.  de  Bie  fielt 
iet  jaar  zyner  geboorte  als  boven  in  zyn  Boek  ook 

'inder  zyn  pourtret.  Maar  Moreri  in  zyn  algemeen 
iVoordboek  :  dat  hy  is  geboren  in  V  jaar  ifo8.  nu 
:ian  ik  dit  als  geen  drukfout  aanmerken  dewyl  hy 
x>k  het  jaar  van  zyn  derven  vervroegt :  doch  Mo- 

ert ltaat  hier  in  alleen  tegen  alle  getuigeniflèn :  en 
.vy  zullen  den  roeeften  hoop  volgen ,  maar  ik  vind 
lygemeldenfchry verzaken  in  zyn  leven  voorge- 

'  «'allen  die  van  anderen  meede  befchreven  zyn ,  dog 
>y  hem  veel  naaukeuriger ,  en  met  meerder  oplet- 
entheit  geboekt.  Gelyk  onder  anderen  wie  zyn 
:erfte  meefter  in  de  konft  is  geween:  \  dat  hy  een 
/rouw  gehad  heeft  met  wie  hy  getrout  was, 
tok  van  wat  geilacht,  daar  andere  zoo  maar  wat 

b  't  wilt  (als  men  gemeenlyk  zeit)  over  gefchermt 
ïebben ,  en  in  twyffel  getrokken  of  hy  ook  wel 
en  egte  vrouw  gehad  heeft}  als  ook  byzondcre 
Krigting  aangaande  zyne  naarlatenfchap ,  enmeer 

M  1  by„ 
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byzonderheden,  die  wy  op  haar  plaats  zullen 
pas  brengen.     Welk  alles  my  geruftheit  geert  v\ 

hem  daar  in  te  mogen  volgen.     Maar  dathy  de' dat,  Henrik  van  Balen  zyn  eerfle  onder wyzer 
de  kond  zoude  geweeft  zynj  zoude  hy  ,  indi 
hy  geweten  had  dat  zyn  vader  een  kondoeffen 
geweeft  waar,  niet  gezegt,  maar  die  eer  aan  zj 
vader  gelaten  hebben  ;    wyl  het  bedenkelykis» 
Tiy  zyn  zoon  van  der  jeugt  aan  naar  mate  zyrl 
bevattinge  in  de  gronden  der  kond  zal  hebben  i 
derwezen. 

En  niet  alleen  was  de  vader  van  vanD 

een   konftoeffenaar ,  maar  ook  zyne  moeder 
beruchte  kondenarefle  met  de  Borduurnaald. 

der  hare  gedikte  werken  wort  geprezen  een  fch( 
iteenkleed  ,   waar   in   zy  door  allerhande  kol 
van  zyde  de  Hiftorie  van  Suianna  afgebeeld  ha] 
de  Beelden  van  een  vallen  omtrek ,  en  de  verm( 
ginge  der  kleuren  naar  den  aart  van  elk  ding, 
ook  den  boord  van  't  kleed  met  lodè  ranken 
kondig  door  malkander  gevlogten,  dat  dit 
jftikwerk  alleen  genoeg  was  om  haar  vernuft 
roemen.     Daar-by  word  ook  verhaalt  dat  zy 
Zonderheit  met  yver  daar  aan  gewrogt  heeft, 
dien  tyd  als  zy  van  Ant.  van  Dyk     (wi« 
beeltenis  hier  over  ftaat)  zwanger  ging. 
OivAN  Dyk  nu  het  onder wys  vwoan Bal 

gehad  heelt  voor  hy  by  Rubbens  kwam ,  daar 
is  geen  zekerheid ;  maar  dat  hy  een  leerling 
Rubbens  geweed  is ,  is  by  allen  bekend,gelyk  ook  < 
liy  zoodaanig  in  de  kond  onder  zyn  leiding  is  te 
genomen ,  dat  hy  hem  delde  aan  zyne  bede  w( 
ken  te  fchilderen.     Hy  heeft  noch  by  zyn  meefW 
Zynde,  deszelfs  pourtret,  dat  van  zyn  vrouw  M 
yerfcheide  anderen  gemaakt,  als  mede  zommi; 

du- 
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tukken  met  verfcheiden  Beelden  van  welke  alle 

iy  meerder  roem  als  geld  opley ,  uit  oorzaak  dat 
Rubbens  by  alle  grooten  aangezien  (gelyk  ik  meer 
oezegt  heb)  hem  in  alle  voordeden  te  veer  voor 
uit  was ,  om  het  tegens  hem  op  te  halen. 

De  twee  eerfte  (tukken  waar  aan  hy  zyn  ver- 
mogen in  de  konft  dede  zien ,  wanneer  hy  van  zyn 

meeiter  was ,  waren  ,  de  Gevangenneming  van 
Krütus  in  den  Hof;  en  daar  hem  door  de  Room- 

fche  Krygsknechten  de  Doornekroon  wort  op  't 
hooft  geplant. 

In  dezen  tyd  was  Italien  in  vollen  bloey;  en 
fcheen  yder  uit  te  lokken  tot  een  renloop  in  de 
konfr  om  een  onfterfelykeeerekroon;  jamenfprak 
van  Romen  niet  anders  als  de  Grieken  van  Athe- 

ncn ,  even  als  of  de  konftgodes  daar  haar  zetel  ge- 
veft  had;  waar  door  men  dagelyks  zag  uit  alle 
oorden  konftenaars  daar  na  toe  vloeyen ;  waardoor 
onze  van  D  y  k  mee  den  reisluft  in  't  hooft 
kreeg,  daar  hem  zyn  mcefter  mede  toe  aanzette, 
envoortftuwde;  om  inzonderheit  de  konft  van 
Tttiaan  tot  Romen  en  Venetien  te  gaan  zien  : 
Dog  men  verhaalt  dat  hy  dezen  raad  van  Rubbens 

verdacht  hield;  even  als  of  hy  't  maar  deed  om 
hem  van  honk  te  helpen,  op  dat  de  ftralen  van 
zyn  ryzende  zon ,  zyn  licht  niet  zouden  beneve- 

len. Het  zy  daar  mee*  zoo  't  wil  :  verfcheiden 
ftalen  hebben  ons  egter  doen  zien  dat  Rubbens 
v  a  n  D  y  k  oprecht  bemint  heeft. 

De  reis  ging  egter  aan ,  en  de  Heer  Nani  was 
een  der  genen  die  hem  op  den  wegh  naar  Rome  ver- 
zelde.  Doch  de  uitreis  duurde  zo  lang  niet  als  zy 
zig  wel  hadden  voorgeftelt ,  vermits  de  pelt  in  ver- 

fcheiden Italiaanfche  fteden  in  dien  tyd  merkelyk 
toenam.  Echter  was  hy  daar  zoo  lang  dat,  toen 
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hy  weder  te  rug  kwam ,  men  aan  de  behandeling 
van  zyn  naakt  wel  zien  kondc  dat  hy  de  penceel 

konft  van  den  groeten  T'itiaan  wei  door  tuurt  had 
Want  men  zag  van  dien  tyd  aan,  meer  een  peerl. 
mocragtigc  tederheit  in  zyn  naakt  doorfpelen  al 
wel  voor  henen. 

Naar  dat  hy  zig  in  Vrankrvk  dan  een  lang» 
wyl  had  opgehouden ,  zonder  nochtans  vee 
voordeel  te  doen ,  is  hy  weder  te  rug  naar  Am-i  I 
werpen  gekomen,  daar  hy  welkom  was,  inzonden 
heit  by  zyn  Meefter  Rubbens,  die  (zoo.de  vertel  i 
ling  anders  waar  is)  hem  onder  genoegzame  verji 
fhanbare  omftandigheden  zyn  Doch  ter  aanbood,  \\ 
geen  hy  op  een  beleefde  wy  ze  van  de  hand  wees ,  on\\ 
der  voorwending  dat  hy  van  'voornemen  was  de  Room\i 
fche  reys  noch  eens  voeder  te  hervatten.  Maar  di|j 
was  (gelyk  men  gemeenlyk  in  zulken  geval  zeit)</<ji 
Bootfchap  niet,  maar  dit;  Dat  hy  een  algemcem\ 
liefde  voor  het  moederlyke  beeld  hadde ,  en  zyne  ge\ ; 
iicigthcit  tot  geen  een  of  enkel  voorwerp  bepalen  kon\\ 
de :  hoewel  hy  naderhand  noch  in  Engeland  gei1, 
trout  is  gewceft. 

Het  eerde  groot  ft.uk  dat  hy  maakte,  na  dat  hyl 
was  van  zyn  reis  wedergekomen,  was  het  hoog) 

Altaarituk  in  't  Klooiter  van  d'Auguftinen  t'Ant-j 
werpen,  waar  door  zyn  naam  ruchtbaar  werd.  Dochj 
_het  Goud  dat  hy  daar  voor  in  zyn  beurs  (tak ,  kom 
hy  gemakkelyk  dragen ,  doordien  de  Broederfchap,: 

die  meer  van  't.  hebben  en  houden ,  als  van  geven 
hielden, daar  vry  veel  op  wilt  te  vitten,  enwelopj 

't  voornaam ile  van  't  werk ,  te  weten  't  beeld  vam 
St.  Auguftyn  \  voorgevende  dathetfeheen  alsofhy! 
dronken  zynde,  agter  over  viel  :  daar  van  DykI 

de  verwonderinge,  op  't  befchouwen  van  't  He-i 
mellehe gezicht,  door  die  gciialtc  verbeelt  had. 

Wei- 
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Weinig  tyd  hier  naar  werd  hy  ontboden  van 

'rederik  Hendrik  Prince  van  Oranje,  om  zyn 
ourtret  en  dat  van  de  Princes,  en  Zoon  te  fchil- 
eren ;  het  geen  hy  tot  hun  groot  genoegen  uit- 
oerde.  Wedergekeert  tot  Antwerpen,  maakte 
y  een  altaarftuk  voor  de  Capucynen  te  Dender- 
londe ,  dat  zoo  wel  uitviel  dat  het  voor  een  van 
yne  befte  werken  gefchat  wierd. 
Daar  aan  volgde  het  ftuk  voor  de  Cordeliers , 

erbeeldende  een  dooden  Kriftus  in  den  fchoot 

an  Maria.Deze  drieftukkendieelk'op  zynfchoonfl 
efchildert ,  den  roem  van  hun  maker  meldden  j  al 
ad  hy  niet  meer  als  deze  ftalen  van  zyn  Konft  de 
Trek  naargelaten ,  waren  genoeg  geweeft  om  te 
oen  zien,  dat  hy  de  Fenix  onder  de  Schilders  van 
ie  eeuw  geweeft  is.  Straks  hier  op  vloeide  hem 
in  alle  kanten  gelegentheit  toe  tot  het  fchilde- 
in  van  pourtretten,  die  zoo  wonder  wel  geluk- 
:?n,  dat  het  fchcen  of  hy  daar  toe  geboren  was, 
jlks  dat  de  eerfte  luiden  van  aanzien  hem  daarom 

mzochten :  onder  deze  was  Izabella  Klara  Euge- 
ia,  Hartogin  van  Brabant  enz.  in  Nonnekleeding 
Dor  hem  geichildert,daar  J.  Vos  dit  vaars  op  maakte: 

his  ziet  men  Iz.abell  de  hoof fche  praal  ver  dryven. 
■  Zy  leit  het  purper  om  de  Nonnekleeding  af. 

'Jaar  hoofd  behaagt  geen  kroon ,  dan  dte  van  ireedt- 
olyven: 

Zy  kiefl  den  palmtak  voor  den  gouden  paarelflaf. 
)e  toppen  van haar  Deugt  gaan  hooger  dan  de  wolken* 
k  Deugt  der  groot  en  (Ir  e  kt  een  baak  vooralle  volken. 

In  middels  werd  hy  bekent  by  de  Engelfen  door  't 
hilderen  van  zyn  overkonftig^  pourtretten.  En  't 
cd  niet  lang  of  hy  wierd  door  den  Riddej:  Digby 
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verzocht,  om  naar  Brittannien  over  te   fchepen 
gelyk  hy  ook  deed.     Deze  bracht  hem  by  Konin  j 
Karcl,  dien  hy  verfcheide  malen  fchilderde,  al  f 
ook  de  Koninginne  Henriette  de  Bourbon,  en  dij 
Princen  Karel  en  Jakob,  voorts  de  meefte  Lorc  rj 
en  grooten  van  Engelant ,  waar  doorhemdebeui 
vry  wat  dikker  opzwol  als  wel  voor  heenen.   Da; 
by  vereerde  hem  de  Koning  met  de   Ridderfcha 

en  een  goude  keten  met  'sKonings  pourtret,  oir 
2et  met  diamanten  >  en    een    jaarlyks    inkomei 
Waar  door  zyn  yver  en  luft  magtig  werden  aangi 
fpoort.     Doch  het  is  te  beklagen  dat  veele  van-zj 
ne  befte  werken ,  die  hy  voor  den  Koning  gemaal 
heeft,  verftrooit  en  verbrant  zyn. 

'T  is  waar,  zyn  yver  en  luft  nam  toe,  terw; 
zyn  beurs  aangroeide,  maar  't  leed  niet  lang  of  r 
wierd  door  't  fchoon  praten  van  een  bedrieger, d 
zig  voor  Jlchimifi  of  Goutmaker  uitgaf,  (daar  de: 
menfen  nogtans  altyd  goutzoekers  zyn  en  blyvü 
zodanig  betovert  en  misleit ,  dat  hy  een  Laborat 
riumliet  oprechten,  en  duizenden  daar  aan  tekc 

te  lei  zonder  dat  'er  eenig  voordeel  uit  kwam }  af 
dat  hy  daar  door  geleert  was  zulks  niet  meer  te  o; 
dernemen,  en  klaar  bevont  dat  zyn  Schilderkor 
de  befte  en  zekerfte  goudmyn  voor  hem  was. 

Hy  die  nu  dagelyks  aan  't  Hof  verkeerde,  (  ! 
zoo  menig  behaaglyk  voorwerp  zag,  liet  zyn  oc 
vallen  op  de  fchoonfte,  die  hy  (vvyl  hy  op  gei 

andere  wys,  als  door  den  weg  van  Huwlyken  d»' 
bezitter  van  worden  kondej  troude  met  goedke- 
ring  van  den  Koning.  Dit  was  een  van  delchoo- 
He  en  eerfte  Dames  van  't  Hof,  en  van  een  oil 
adelyk  gellacht  uit  Schotlant ,  Dochter  van  d» 
Lord  Rut en ,  Comte  de  Gorie.  Maar  hy  had  rrt 
haar  niet  ten  Huwelik  dan  hare  fchoonheit  en  .- 
dcldom.  5 
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f  Ik  heb  my  niet  genoeg  konnen  verwonderen  als 
■  ,k  in  Engelant  zynde,  zag,  zoo  menig  pourtret 
net  een  zelve  jaarmerk  beftempelt  :  waar  uit  ik 
«fluiten  moet  dat  hy  een  ongemeen  vaardig  pen- 

seel moet  gehad  hebben.  De  meefle  van  de  Ho- 
"elingen  en  grooten  van  dat  Koninkryk  zyn.nevens 
ure  vrouwen ,  als  ook  de  Dames  van  Staat  in  dien 

■  yd  door  hem  gefchildert ,  waar  van  'er  verfchei- 
llen  in  print  uitkomen. 
,    Op  IVinfingdon ,  het  Lanthuis  van   den   Lord 

■Warthon  heb  ik  32,  pourtretten,  waar  onder    14 
en  voeten  uit,  in  een  vertrek  getelt,  elk  in  't  be- 

donder van  hem  op  't  heerlykft  en  konftigit  ge- 
èhildert,  inzonderheit  de  beeltenilTen  der   Vrou- 

wen :  waar  omtrent  ik  heb  opgemerkt,  dat  hy  een 
;  volmaakt  fchoon  model  tot  het  fchildercn  van  de 

,  ,ianden  gehad  moet  hebben  :  als  mede  dat  hy  een 
.  >;eker  getal  uitgekipte    welflandige  buigingen   en 
grepen  van  handen  doorgaans  in  zyne  werken  ge- 

bruikt heeft ;  en  dus  een  en  de  zelve  handen  aan 

verlcheiden  Beclteniflèn  te  pas  gebracht.     En  ter- 
wyi  ik  van  zyne  fchoone    en    konitig    gevormde 
handen  fchryf ,  fchiet  my  in  den  zin,  een  grappig 
.antwoort  dat  hy  de  Koningin  daar  op  toeichoot. 
Deze  dan  door   zyn   konftpenceel  een  en   ander- 

maal afgemaalt ,  vraagde  hem,    waarom  hy  hare 

handen ,  meer  dan  haar  wezen  had  gejlatteertywz-ax 
:op  hy  tot  antwoort  gaf ;  Om  dat  ik  van  de  zelve 
■belooning  wacht.     Maar  het  is  te  beklagen  dat  zulk 
■een  voorlichter  in  de  Konft   zoo  ontydig  door  de 
dood  wierd  wechgerukt.     Doch  wat  zal  ik  zeg- 

gen? Hy  had  zig  (dus  is  my  in   Engelant  door 
verfcheiden  geloofwaardige  menfehen  verhaalt)  aan 
de  vlam  van   Kupidoos     fakkel    gezengt,  en   de 

i Hulpmeellers , om  dien  brand  te  koelen,  hadden 

zyn 
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zyn  levensvuur  met  een  uitgeblufl,  zoo  dat  * 
geen  verwarmen  aan  hem  was.  Koning  Karc 
die  een  groote  zucht  voor  hem  had,  beval  aan  z\ 

geneesheer,  geen  koften  ontrent  hem  t'ontziei 
maar  alles  wat  helpen  konde  in  't  werk  te  ftellei 
met  belofte  van  aan  hem  }  oo  Guinea's  voor  z\ 
herftelling  ten  gefchenk  te  zullen  geven.  Dees  dei 
dan  een  Rund  keelen,  de  ingewanden  in  all 
haaft  daar  uittrekken ,  en  hem  (latende  maar  cc 
weinig  opening  tot  ademfcheppen)  daar  naakt  j 
naaijen,  om  zyn  bloed  te  verwarmen,  en  de  1 

vensgeeften  te  doen  opwakkeren  :  Maar  't  was 
vergeefs  j  hy  leefde  daar  na  noch  maar  een  kort 

tyd,  en  ftierf  in  't  jaar  164T ,  en  werd  indeKe: 
van  St.  Paulus  te  Londen  begraven. 

Alle  de  genen ,  die  men  wel  wenfte  dat  lang  lee\ 
den  9  om  dat  z.y  nut  geven ,  zullen  vceltyts  vrê 
ft  erven  :  en  de  genen ,  die  nergens  goet  toe  zyn , 
ven  V  langtt ,  zeit  Gratiaan. 
JODOCUS  de  MOMPER,  nevens  ande 

van  zyne  Konft-  en  tydgenooten ,  wier  levens  b 
gin  en  eind  ons  onbekent  is,  hebben  wy  agt 
van  Dyk  geplaatft,  aan  wien  zy  dank  verfchuldi, 
blyven,  voordat  hy  hunne  gedachteniflen  d 
zyn  Fenikspenceel  heeft  vereeuwicht.  K.  v, 
Mander  gedenkt  aan  de  Momper  in  zvn  Boek 
p.  208  aldus;  Noch  is  f  Antwerpen  een  Joos 
Mom  per,  die  uitnement  is  in  Lantfcbappen ,  b& 
bende  een  geeflige  handeling.  Zyn  penceeliverken 
allen  Konjlfchilderen  bekent ,  geven  te  kennen  dat 
een  braaf  mee  ft  er  in  dien  tyd  is  ge  weeft.  Zyn  b 
tcnis  is  door  den  grooten  van  Dyk  met  eygen  h 

©p  't  koper  geëtll. 
Zoo  ook  de  Haagfche  pourtretfchilder  TOHA 

NES  van  RAVEb'i  ZYN  ,  en  KORNELIS V 
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3S    van    Huift,     aan     wiens    vafte   wezens 
ikken  wel  te  zien  is  dat  hy  een  fchmnder   ver- 

ft is  geweeft. 
ADAM  de  KOSTER. 
DANIEL  MYTENS,  die  volgens  zeggen  van 
wn.  de  Bk  een  Hollander  is  geweett,  en  vele  aan- 
»nlyke  luiden  met  roem  heeft  gefchildertj  aan- 

ili  zien  hy  een  vleezige  en  vleyende  wyze  van  fchil- 
8  :ren  had. 

ARTUS   WOLFART    Antwerpenaar  :  Die 

et  alleen  berucht  is  door  't  fchilderen  van    zede- 
s  ;elden,  maar  ook  Fabelen  en  potzeryen.  En 
iiTHEODORUS  van  LOON   van   Leuven, 

4c -aan  de  behandelinge  van  zynë  kloeke  beelden, 
laioegzaam  deed  blyken  dat    hy    Rome   gezien 
•itid.  xVlet  dezen  Kunitfchilder  zullen  wy  deze  Eeuw 
feen. 

Dus  gaan  de  Eeuwen  en  te  gelyk  de  Jaren  van 
■Menichen  keven  voor  by,  en  die,  welke  zig 

ix  'een  na  d'ander  levendig  op  den  Schouburg  lieten 
^:en,  zyn  thans  als  achter  de  Toneelgordynbegra- 
.  ;n.     Op  de  fpelling  van  dit  woort  word   ik  in- 
achtig  zeker  bericht  daar  myne  bedenkingen   al 
oor  lang  van  zwanger    gingen ,  belangende  hec 

.  egraven  der  doode  lyken,  en  de  verfchillige    be- 
handelingen welked'ouden  daar  omtrent  gebruikten^ 

i  ingezien  dat  ik  van  tyd  tot  tyd  opgemerkt   heb, 
;  at  de  Konftfchilders  daar  ontrent  door  onkunde 

ikwils  misdagen  begaan    hebben  j  en    veel   meer 
ontrent  der  Joden  als  der  Heidenen  oulingze   ge- 

bruiken. Want  door  dien  de  voornaam ftc  lyken  der 
jrieken  en  Romeinen  met  groote  pompe  verbrant 

\l  vierden ,  en  eenen  breeden  omflag  met  zig  (leepten, 
■i  00  hebben  hunne  tydfchry vers ,  inzonderheit  He- 

ra- 
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fodianus  het  zelve  niet  alleen  met  alle  omflandij 
heit  geboekt ,  maar  is  ook  de  gedachtenifTc  da; 
van  levendig  gehouden  door  de  beftempelinge 
van  dien  toeftel  op  de  Kcizerlyke  muntitukkc 
Hierom  willen  wy  ons  tot  de  Hebrceuvven  (waar  or 
trent  het  wat  ftilder  in  zyn  werk  gegaan  heeft 

en  dus  de  Schry  vers  200  niet  in  't  oog  geloopen  het 
ben) wenden.  Onze  pen  thans  vlot  zal  tot  in  Egipte 
uitweiden,  om  den  oorfpronk  der  wyze  hunne 
lykbeftellingen  na  te  fporen.  Leerbegeiïge  jeugt 
de  Konflfchool  van  Piftura  gewyd,  laat  dit  u  te 
geen  laft  llrekken. 

Al  't  geen  dat  nut  geeft ,  moet  een  leerling  niet  vet dr  ie  ten. 

De  lichamen  der  afgeftor  venen  in  fpeceryen  g< 
leit  werden  met  een  { Sindon)  wit  laken  omwori 
den ,  en  met  windels  of  zwachtels  omwoelt  van  de 
hoofde  tot  de  voeten,  uitgezondert  het  hooft 

't  geen  met  een  byzonderen  doek  bedekt  wert 
Dit  word  van  Herodoot  beveiligt ,  daar  hy  fprt 

kende  van  d'Egiptenaren  zeit  :  Als  zy  den  doode. 
gewaffclnn  hebben ,  bewinden  zy  zyn  ganfche  licham 
in  een  linne  Sindon ,  met  afgefneden  tuinde  Is.  Gely. 
de  Joden  ook.  voor  gewoonte  hebben ,  zeit  de  Eilaas 

gelift  Joh.  in  zyn  ioHooftftuk,  't  geen  nader  in 
1 1  Hooftft.  beveftigt  word  daar  de  Text  van  La 
zarus  zeit  :  En  de  geflorvene  kwam  uit ,  gebonde 
aan  hemden  en  voeten  met  grafdoeken.  Gelyk  Wj 

't  dus  ook  in  de  groote  Bybeliche  figuuren ,  di 
door  den  Heere  vander  iMark  ftaan  uitgegeven  t 
worden ,  hebben  vertoont. 

De  Prince  R*dzivil  die  EgiptenbereiftjdeGrai» 
Heden  met  opmerkinge  bezigtigt  heeft  3  en  by  d 

lyke 
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iken  kleene  gevormde  beeldekens  ontdekt  heeft, 
:it  van  de  zelve  :  Die  beelden  zyn  vankley  of  pot- 
(',rde,  bemehblaauw  of  roodagtich  van  koleur  ter 
!  oote  van  een  vinger ,  de  gedaante  van  een  Kint  met 
wachtels  omwonden ,  met  lettermerken  beftempelt. 
elyk  nu  die  Beeltjes  ty/z,  zoo  zyn  ook  de  lichamen 
■et  linnedoeken  omwonden. 
Kirchcrus  noemt  verfcheidenfoort  van  dusdanige 

.'bakerde  poppen  :  de  groote  die  onder  de  draag- 
ire  huisgoden  getelt  worden,  werden  van  deE- 
;ptenaars  Serapes  genoemt.     Deze  (zegt  hy)   dat 
inder  zienlyke  armen  en  beenen,  handen  of  voe- 
n,  maar  gans  in  windelen  omwonden  en  bedekt 
.aren ,  en  men  gelooft  dat  het    de    zelve    waren 
islke  de  Hebreen  Teraphim  noemden  j   hoedanige 
H  ach  el  haar  Vader  Laban  ontftal.     Zie  Gen:  31. 
en  kleinder  zoorf  was  'er  welke  de  Priefters  aan 
\n  hals ,  en  in  hun   gordels    droegen  -,  en   noch 

n  byiborti  welke  d'Egiptcnaren    gewoon   wa- 
n  in  de    windzelen   der    Mumyen    te    naajen. 
Dmmige  van  die  hadden  een  vrouwen  aangezicht , 

idere  hadden  de  gedaante  van  kinderen,  dog  't  hooft 
:yd  overkapt,  gelyk  wy  {baks  vertoonen  zullen,  ge- 
•>lgt  naar  de  printverbeelding  dieW.Goeree,in  zyne 

■fojaïze  Hijiori  der  Hebr.  Kerke  't  II  D.    p.  f  f<5. >et  zien.     En  om  hier  van  noch  klaarder  beduic 

geven ,  zeit  Byneus  in  het  XX  Hoofdiï.  van  zyn 
:kruiften  Chriitus ,  niet  alleen ,  dat  de  doode  licha- 
en  der  Egiptenaren  en  Hebreen  van  den  hals  toe 
:  voeten  toe  met  windelen  omzwachtelt  wier- 
:n  ,  zoo  dat  de  armen  langs  het  lichaam  onder 

;t  zelve  lagen,  maar  hy  doet  ook  een  printver- 
:elding  uit  Chiffletius  (gevolgt  naar  een  out  marmer- 
uk  van  Rome  gebragt,  daar  P.  P.  Rubbens  bc- 
tter  af  was)   zien ,  verbeeldende    een   gebakert Kint, 
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Kint.     Waar  van  wy  het  namaakfel ,  nevens  ee 
omzwachtelt    Lyk-    of   Graf  beekje    in    Pk; 

alhier  verroonen>  om    met    een    aan    te  duide 

de  tweederhande  wyze  van  omzwagtelen  by  d* 
giptenaren  en  Joden  gebruikt.     Dus  fielt  ook  i 
Griekfe    Schryver     Artemidorus     een    gelykhe 
tuflchen  gebakerde  Kinderen ,  en  de  lichamen  va 
de  dooden  met  windelen  omwonden ,  wanneer  h 
zeit  :  Dat  te  dromen  van  kinderen    in  de  Injen 
gewonden  aan  een   zieken  Betekent  dat  hy  zal  J$Ê 

ven,  en  geeft  'er  deze  reden  van  :  om  dat   ookA 
Doodenin  ge fchcur de  doeken  gewonden  worden,  geh 
de  kjnderen   enz.      Overzulks    hebben   wy   kla 
genoeg  aangeduid  voor  de  leerbegeerige   fchilde 
jeugt  (om  alle  mifllagen  diesaangaande  te  vermei 
den;  dat  de  oude  Egiptenaars  en  Hebreers  hum: 
dooden  in  lyvvaat  gelecht  en  omzwachtelt    hebbf 

wanneer  zy  die  in  't  graf  leiden.      De  Grieken  da 
en  tegen  lieten  hun  doode  lyken  door  vuur  ve 
branden  :  doch  dit  was  zoo  algemeen  niet  in  g 

brui]. 
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luik ,  dat  geen  ftalen  tot  het  tegendeel  zouden 
.  mnen  aangetoont  worden ,  waar  by  blykt ,  dat 

pe  derzelve  ook  wierden  ter  aarde  bedelt.  Ho- 
;erus,wanneer  hy  zingt  vzx\Patroclus  Lyk,gebruikt 
,<  ze  woorden:  zy  hebben  hem  bedekt  met  fyn  lynwaat 

mn  den  hoofde  tot  de  'voeten  enz.  Doch  dit  onder- 

Iheit  is'er  in  op  te  fpeuren,  dat'er  van  geeneom- 
cvachtelinge  gemelt  wort.  Dus  is  het  doen  der 
Jtlken  teberifpen  die  het  waardige  lichaam  van  den 
Peere  Kriftus  verbeelden  op  die  wyze  dat  het  naakt 
lp  een  laken ,  of ,  dat  noch  arger  is,  zonder  het  zelve 

D:hulp  by  de  beenen  en  armen  getorit  in  't  graf  ge- .  jit  wort. 

HGeen  minder  misflagen  zyn'er  begaan  in  dever- 
Kddingen  van  het  kruis.  d'Oude  Koniïichilders 
■fyben  hier  in  grootelyks  gedoolt ,  en  vele  door 
fin  voorgaan  verleit,  hebbende  zig  de  minde  be- 

loert om  het  ware  gebruik  na  te  fporen.  Aan- 
r[;zien  dan  dat  zulks  te  verbeelden  noch  dikwils  den 
Iionftfchilders  voorkomt,  en  wy  door  leesluftge- 
loort  de  waarheit  daar  van  ontdekt  hebben,  wil- 

lé- wy  onzen  Konilgenoten  die  ook  mee- den. 

De  kruiden  hebben  gehad  een  regt  opgaande 
LW  en  een  d warshout,  daar  het  opftaande  hout 
liet  den  top  uitÜak,  nevens  een  middelhout  of  uit- 
ïk  waar  op  de  Leider  zat,  de   beenen   weder- 
ds  afhangende,  wanneer  hy  door  handen  en 

tjteten  met  nagels  aan  het  zelve  vaft  geklonken 

'ierd.  Dit  beveftiebt  Iren^eus,  daar  hy  zcit: 
ust  kruis  heeft  vyf  einden,  twee  in  de  lengte ,  en 
v^ee  in  de  breete  en  een  in  het  midden ,  op  welke  dis 

wt  fyykers  vaftgehecht  worty  ruft.  En  Tertul* 

hius  noemt  die  paal,  welke  in  't  midden  van  het 
oftaande  kruishout  was,  zeer  nadrukkelyk  Sedi- 
I.  Deel  N  Ur 
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lis  cxceffum.  Dat  is :  Den  uitftek  van  de  zithan 
En  die  middelde  uitftek  of  zitbank  ,  was  aan  ( 
kruiden  nootzakelyk  ;  eerft  op  dat  de  lichamr 
niet  ftraks  van  de  kruiflen  vielen ,  welk.  zou  (gel) 
Ant:  Byneus  wel  aanmerkt)  gefchiet  zyn  binn 

'korten  tyd,  wanneer  de  leden  beginnende  te  vern 
ten ,  e n  de  wonden  in  de  handen  verder  open  tefche 
ren  ,  de  zwaar  heit  van  het  Lichaam  geduurig  j 
beneden  zakkende,  het  zelve  zou  doen  ter  neo 
fiortcn;  tegen  het  oogwit  en  gebruik  der  Romeint, 

die-  de  lichamen  aan  de  kyiitffen  lieten  hangen,  v 

dat  zy  door  de  vogelen gegeeten ,  of 'door  de  lucht  w teerd  wierden. 

Ten  tweede  diende  deze  uitftek,  op  dat  de  ge: 
dij  gekrui ligt  zoude  worden,  aan  het  kruis  moe 

te  worden  gehangen  ,  wanneer  't  zelve  opgerec: 
front,  en  niet  op  d'aarde  leggende  eei  ft  aangenage, 
endaar  na  met  het  zelve  opgerecht  ;  grlyk't; 
Konftfchilders  van  oudrs  af  dus  hebben  verbeef 
verleid  zynde  door  een  verkeerd  begryp  welk  r 
van  de  kruiflen  gehad  hebben. 

Door  nafporing  heeft  men  ontdekt  dat  de  kruid] 
zoo  hoog  niet  geweeft  zyn,  als  men  dezelve  veil 

tyts  verheelt  ziet,  't  is  zeker  dat  deze  doling  haar.i 
oorfpronk  heeft  genomen  uit  de  eerfte  verbeeldi.; 
die  anderen  (zonder  nazoek)  flegts  hebben  dl 
volgt.  Gelykmen  ook  ziet  dat  de  fchilds 
hooge  ladders  bedacht  hebben,  wanneer  zv  de;- 

neminge  Kriftusvan  't  kruis  wilden  verbeeldi. 
Uit  die  zelve  dwaling  komt  het  ook  dat  Rubks 
en  anderen  den  krygsknegt  die  de  zyde  van  Chrifl» 
doorftak  te  paart  zittende  verbeelt  hebben}  af- 

gezien zy  niet  koften  goed  maken ,  dat  een  (<;• 
«kat  uit  de  Roomfche  voetbende  dit  zouw  hebbi 

kc- 
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onnen  verrichten  met  een  lans,  of  korte  worp- 
Dies.  Eindelyk  ten  bewys  dat  de  krurflcn  niet 
oog  uit  den  gront  gefcaan  hébben ,  heeft  men  maar 

gt  te  geven  op  't  geen  Petronius,  en  andere  daar 
mtrent  hebben  geboekt,  namelyk,  dat  de  ge- 
ruifigden  door  krygsknechten  bewaart  wierden 
p  datze  niet  van  de  kruifïen  zouden  worden  geno- 
ïen,  niet  alleen  terwylze  noch  leefden,  maar  ook 
a  hun  dood.  De  Soldaat  die  de  kruijfen  bewaar- 

9  (wort'er  gezegt)  op  dat  niemant  de  Lichamen 
aar  van  aftrekken  zon  om  te  begraven.  En  by  Plutar- 

hus  in  't  leven  van  Cleomenes,  weinig  dagendaar 
%  hebben  die  genen  die  het  gekruifte  lichaam  van 

whomenes  bewaarden  enz. 

WT  is  waar  dat  de  Roomfche  Stedehouders  zig 

lp  dit  opzigt  hebben  gevoegt  naar  der  Joden  ge- 
woonten, en  toegeftaan ,  (verzocht  zynde)  dat  dé 

:hamen  der  gekruisigden  voor  den  ondergang  der 
ofine  afgenomen  en  begraven  wierden ,  in  welk  op- 

|pëh't  Ulpianus  zeit :  dat  de  lichamen  van  de  genen  dié r  dood  veroordeeld  worden ,  aan  hun  Vrienden  niet 

"Weigert  worden  ;  ingevolge  van  het  beleefde  ant* 
'oord'  van  Dtoclctmn  en  Maximian:  Obno- 

'os  criminum  digno  fupplicio  enz.  dat  is  :  iay  verbie- 
dt niet  dat  defchuldige  behoor  Ijk  gejlrafi  zynde  be- 

'aven  worden. 
Doch  dit  maakt  niet  dat  de  kruiden  niet  altvd 

•>  dezelve  wyzen  als  van  oudts  hebben  geween:, 
'aarenboven  wanneermen  agt  geeft,  dat  de  ver- 

beelden hun  kruis  mcefken  dragen  of  torfchen 

mr  de  gerigtsplaats,  gelyk  dus-van  de  Evangelisten 
opzicht  van  de  Heerc  Jefus  is  geboekt ,  zoo  is 

iiaar  genoeg  te  befluiten  dat  de  kruiden  van  zulke 

■jogten  en  zwaarten  niet  zyn  geweeil  als  vele 
:hildérs  hebben  verbeelt,  maai'  zoo  datze  van 

N  z  eea 
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een  menfch  konden    voortgeileept    of  gedragen 
worden. 

Rindelvk  befpeurtmen  ook  doorgaans  een  grove 
vergiflinge  in  de  wyze  van  het  kruis  te  dragen, 
alsmen  ?.ier  dat  het  kruis  met  deszelfs  dwarshout, 

op  en  neer  ftaande  op  den  fchouder  wort  getorft, 
daar  blykt  dat  de  misdadigen  met  de  armer 
kngs  het  dwarshout  uitgetlrekt ,  en  dehun;enaar 
de  einden  van 't  zelve  vaft  gebonden,  het  lange 
hout  met  hun  rug  of  fchouders  onderfchorendc 
droegen  :  even  als  de  Patibulum ,  of  Furca  werc 

gedragen ,  waar  van  Flautus  zeit  ;  Difpejfis  mam- 
bus patibulum  cum  habebis.  Dat  is  :  Alsgyin  u% 

uitgeftrekte  handen ,  een  #  Patibulum  -zult  hebben 
waar  van  wv  de  gedaante,  als  ook  de  wyze  ha, 
de  kruiflen  gedragen  wierden,  hebben  vertooi 
in  het  meergemelde  boek  vanden  gekruiflen  Kr[ 
tus. 

Ook  is  't  een  mifllag  alsmen  Kriftus,  enSimoj 
van  Cereenen  te  zamen  het  kruis  dragende,  ver 
beeltj  te.  meer  als  men  ziet  dut  Kri  flus  het  bover 
fte  en  Simon  het  agterite,  of  onderfte  end  van  1 
kruis  torit,  aangezien  dat  zulks  niet  kon  dienei 
om  dien  lalt  te  verlichten  maar  om  den  voorfte 

drager  daar  door  te  bezwaren;  daar  de  toeleg  va 
de  Krygsknechten  was  om  den  Heere  Kriftus, d^ 
het  kruis  dus  veer  door  Jerufalem  alleen  getor 
had ,  en  door  zwakheit ,  en  door  de  zwaarte  da; 
onder  fcheen  te  bezwyken,  daar  in  te  verlichter 

of  daar  van  't  ontheffen.  Dus  zyn  oulings  Orig' 
nes,  Athanafius,  Auguftinus;  en  later  Claudn 
Salmalius,  Gerardus  Johannis  Voflius,  en  me 

ande 

*  Dit  was  een  recht  hout  met  twee  fchuins  opgaan* 
dwarshouten,  als  de  letter  Y.  dog  het  neergaande  hout  ->v 
tenger. 

o 
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idere  van  gedagten,  gelyk  zy   ook  uit  de    om- 
.indigheid,  en  reden  hebben  beweert   dat  Krif- 

£fs  eerft,  en  Simon  daar  na  alleen  het  kruis  heeft 

<;dragen;  't  geen  ook  duidelyk  uit  dentextblyk- 
Biar  is ;  want  by  geen  van  de  Evangeliften  wort 
jj:zeit  dat  Simon  dien  lalt  heeft  helpen  onderfchc- 
jn    of    dragen  :   maar    wel    nadruk kelyk     by 

}ukas   :     Oatze    het    kruis    op     hem  ("te  weten 
:  Jmon)  leiden,  dat  hy  het  agter  Je fus  droeg.  Waar- 

bn  wy  't  ook  dus  hebben  verbeelt  in  de  By  belle  I  e 
'atereelendieeerftdaags  ftaan  in  't  licht  te  komen, Mi>or  den  Heere  Hend.  vander  MarkHeere  van  de 

|eur. 
;  I  Iemant  zal    licht   zegden  :     de   Evangeliften 
i  elden  niet  dat  Kriftus  op  dusdanige  wyze  (als  ik 
Ingetoont  heb  uit  Plautus)  het   kruis   gedragen 

•;eft.  Dit  zy  zoo;  maar  aangezien  Kriftus  na  de 
lebruikelyke  wys  gekruifiigt  is ,  zoo  is  het  ook 
ïjïdenkelyk  dat  hy  ook  naar  de  gebruikelyke  wyze 
[j;t  kruis   getorft  heeft.     De    Evangeliften   ver- 

gelden ook  niet,  dat  boven  de  Moordenaars,  die 
met  Kriftus  gekruift  werden,  hunne    befchuldi- 
ng  gefchreven  ilont  :  en  nochtans  is   dit  een 
iaarheitj  die  ontegenzeggelyk  isj  om  dat  het  dus 
■i  gewoonte  was,  en  van  velen  is  beweert.     Een 
lidelyke  plaats  uit  den  Griekfen  Schry  ver  Dio  ver- 
■alt,  beveiligt  dit    gezegde,  waar    in    verhaalt 
ord  dat  de  Zoon  van  Csepio  een  (laaf  heeft  laten 
ruiiTïgen,  en  daarbygezegt  :  met  een  opfehrift , 
kgnnen  gevende  de  ooruzak  waarom  hy  gedood 

■  ierd. 

Wil  dan  een  Konftfchilder  ymant  ter  ftrafFe  ge- 
it op  zyn  Tarereel    verbeelden,  hy    doet    een 

rygsknecht  een  bordeken  met  het  opfehrift   der 
>fchuldiginge  voor  uit  dragen,  op  dat   het  van 

N  3  yder 



198  Schouburg  der 
yder  gelezen  en  gezien  worde,  aangezien  het  di 
in  dien  tyd  (zelf  ontrent;  andere  wyze  van  dooc 
faaffen;  de  gewoonte  was.  Dus  leeibnen  b 
Eufebius,  dat  de  Martelaar  Attalus  ecril  in  c 
Schouburg  onder  al  het  volk  ront  geieit,  en^ed 

bovdeken  voor  hem  gedragen  wierd ,  waar  op  i ' 
het  Latyn  gefchreven  was  :  Deze  is  Attalus  i 

Kriften.  Daar  en  boven  werd  de  beichul  :igir, 
zomwylen  door  den  Tyteldrager  voor  het  volk  ui' 
geroepen. 

Eer  wy  onze  tufichenrede  einciigen  moete 
wy  nog  iets  tot  onderricht,  hier  voegelyker  alsc 
ders,  omtrent  de  Graftekenen  der  oudtydze  va 
keren  melden. 

De  onderzoekers  der  outheit  be weeren  ( 
Kom.  van  Alkemade  iu  z.yn  bericht  ontrent  de  Ljv 

legravenijjen  der  oude  volken)  dat  d'eerfte  Tor 
of  Grafteeken  geweell  is  die  van  Rachel ,  daar, 

wyin't  ;f  H00Ï1C1.  van  't  Boek  der  Schepp.  leezftf 
Jahb  richte  een  gedenkteken  op  boven  haar  Graf. 

Dit  gedenkteken  is  geweeft  volgens  de  getuig 
nis  van  Bochart ,  een  verheven  pyramide  of  gr; 
naak,  ruftende  met  denvoetilutoptwaalrlicene: 

naar  't  getal  van  Ifraels  zoonen.  W .  Goerce  d< 
ons  twee  byzondere  aflchcizingen  daar  van  zien 
het  I  Deel  van  zyn  Mufaize  Quiheden-.,  doch 
derf  die  mynen  Koniigenoten  niet  voor  egteaf 
dingen  aanpryzen  3  alzoo  min  ais  depenningba 
den  vanGuieon,  Jcplita,  Parak,  Debora,Kaga 
Ismael,  Judas  den  verrader  enz.  in  de  JVerelt 
Kcrkhiftort 

De  oude  Hebreen,  tot  op  den  tyd  van  KrifyL 
en  noch  lang  daar  na  maakten  hunne  Grafned< 
buiten  de  Steden  in  itecnagtige  gronden,  enftee 

rotzi 
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i.zen,  waar  van  Alkemade  deze  rede  geeft  :Daa9 
t,de/nul  het  menfchelïk.  vernuft  nog  geen  dood  va- 
4t9. of  killen  had  uitgevonden ,  zoo  waren  de  Jyken 
i'UrivorpL'ii  om  van  het  gedierte ,  in  ds  aarde  leven" 
v«,  en  voor  al  van  de  wurmen  gefchonden  e;i  ver- 
Wart  te  worden.       Om  welk  voor  te    hemen  heb- 

Unze  in  plaats  van  de  zelve  onder  de  aarde  te  ver- 
trgen9   uit  gevonden  zekere  uitgeholde  plaat fen   in 
<?rgen  en  Steenrotzen9  alwaar de  Jykenhet géworm* 
;  minder  onderworpen  zyn.     En  om  de  lichamen   f  e 

iteer  voor  het  bederf  te  verzekeren ,  bebbenze   daar 
1  boven  uitgevonden  en  gebruikt  fierkruikende  krui* 

(»,  fpeceryenenolyenècc.     Zie  zyn  Boek   v  ai  't 
mremonieel der  Begravenijfen  p.   33.  't  geen   my 
net  belluiten  dat  der  Joden  Grafïleden  weinig  ui- 
[rlyke  vei  (leringen  gehad  hebben.  Alleen  word 
tetuigt  van  de  Joden  in  later  tyd,  als    ook    van 
leerlte  Kriflenen,  dat  zy  de  welf  fels,  en  wanden 
■:r  ingangen\  tot  den    Grafkelder  of  Graf  (leden  9 
et  beeltenifjen ,  en  zinnebeelden  van  de  fterffelykheit 

'den  befchilderen  :    wel  te  ver  ft  aan,  door  bloe- 
■en,  loof  en  dergeljk  verbeelt;  want  de  joden  ver- 

kochten niet  eenig  afbeeltzel  van  levendige  fchepze- 
\n  af  te  malen. 

.  De  graven  van  min  vermogenden  werden  jaar- 

:'ks  fchoon  gemaakt,  en  de  ingang  en  't  wulflcl 
ewit  met  kalk,  gelyk  by  ons  de  muuren  in  de 
uizen,  waarom  zy  de  zelve  noemden  Sepulchm 
ealbatay  gefchilderde  Graven.  Deze  Grafplaat- 
:n  waren  gemeenlyk  overwelft,  zes  ellen  diep, 
n  vier  ellen  breed,  en  daar  in  acht  of  meeruitge- 
akte  holten  ofCellekens,  om  de  dooden  in  te 
ïggen,  welke  onderfcheide  holten  met  een  fteen 
;efloten  werden.  Den  Grafkelder  of  ver  welfde  fpe- 
onk  noemden  de  Hebreen  Magttaray  de  byzon- 

N  4  dere 
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dere  Graven  Cucim^  en  eten  Reen,  die  de  mont  v; 
het  Graf  fluit  Gold,  Wentelfteen. 

Ook  hadden  de  Joden  voor  gewoonten  dat  2 
boven  hunne  Graffleden,  dus  of  dergelyk  dec 
fchry  ven  :  Dat  de  ziele  ga  in  den  Hof  van  Eden^mei 
Of  in  bet  bnndelke  der  levendigen.  Sela. 

Deze  gewoonten  is  oud  en  al  by  de  Trojanen  i 
gebruik  geweefl  als  uit  het  zeggen  van  Homeri. 

blykt,  't  geen  dus  vertaalt  word  :  Op  dat  uw 
broeders  en  medegezellen  u  beftellen  ten  gn 

ve ,  en  met '  een  graffchrift  vereeren  :  dewyl  d Let  loon  is  der  ftervenden. 

Dit  is  overgegaan  tot  de  Kriftenen  in  alle  land 
en  koninkryken  en  blyft  noch  in  gebruik  ,  inzo 

derheit  ontrent  mannen  die  om  hunne  dappere  " dryven  zulks  hebben  verdient.   Onder  alle   aan 
geletterde  waerelt  voldoende   GrafTchriften   (ZeL 
Mhmadè)  munt  om  zyn  kortheit  en  allerkragtig 
fte  uitdrukfels  ,  boven  andere  uit,   dat   van   de 
Rotterdamfchen  7eehelt  Egbert  Meesze   Korte 

naar,  die  voor  't  Vaderlant  vechtende,  op  't  bec 
de  van  eer  geftorven  is ,  ftaande  op  zyn  Tombe 
enz.     Dit  fchreef  den    groote  Hiftoryfchry ver  e, 
Dichter  Gerard  Brand  aldus  luidende : 

7)e  Held  der  Maas ,  verminkt  aan  oog  en  rechterhand 

En  egt  er  V  oog  van  V  Roer ,  de  vuift  van '/  Faderlana 
De  groot  e  RorteNxUR,  de  fchrik  van  's  Fyand Floot  en , 

D*  ont fluit  er  van  de  Zont ,  legt  in  dit  Grafbeflooten. 

Jnzonderheit  gefchiet  dit  (als  ik  gezegt  heb)  aan  di< 
om  hun  dappere  bedryven  zulks  hebben  verdient 
en  voor  menlchen  daar  iet  zeltzaam  van  gezeg! 
Jkan  worden ,  als  by  voorbeelt  dat  een  man   drie 

Eeui 
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'euwen  gezien  heeft ,  gelyk  zulks  John  Bailes 
;ebeurt  is ,  op  wiens  Grar  ik  te  Northampton  in 
ingeland  dus  vond  gefchreven : 

Here   under  lyeth.  JOHN  BAILES,  Bom 
in  tbis  towne  $   He  was  above  izó  years 
Old,  andhad  bis  hearing,  andjight ,  and 
memory    to     the    lafi.     He  hved  in 
in  Centurys,  and  was  Buried  the 

xiv  of  jtpril  1706". 
Dat  is: 

-lier  onder  leit  Johan  Bailes  geboren  in  dit  Dorp  5 
Hiy  was  boven  de  1  i6  jaren  oud,heeft  drie  Eeuwen 

: -deert,  en  had  zyn  gezicht  gehoor  en  geheugen 
;  ?ot  het  laatftc  van  zyn  leven.     Hy  werd   begra- 
en  den  14  van  Grasmaand  1706. 

De  Grieken  waren  zoo  overprachtig  in  't  bou- 
ten van  hun  graffleden  en  tomben ,  dat  de  Richt- 

ers van  Athenen  daar  een  wet  tegens  maakten.  De 
vomeinen  bouden  elk  naar  zynen  ftaat  een  Tombe, 
an  welke  Georgius  Fabricius  de  menigvuldige  fie- 
aden  befchryft.  Ook  plachten  de  Grieken  hunne 
:;raven  te  verfieren  met  de  kenteekenen  van  des 
-verledens  kon  11  en  oeffening  :  als  blykt  aan 't  graf 
;an  den  vermaarden  Archimedes  verfïert  met  een 
ipheer  en  Cylinder  volgens  de  getuigenis  van  Ci- 
:ro.  By  Homerus  bid  Rlpenor  aan  Ulyflès,  dat 
iy  zyn  graf  vereere  met  een  fcheepsriem.  En 
Vfrgilius  zingt  van  de  lykpragt  van  den  Trompet- 
er  Mifenus : 

ft  pus  Mneas  ingenii  moïe  fepukrum  Imponit^&c. 

N  s  Dac 
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Dat  door  Vondel  dus  vertaalt  is: 

Maar  dees  Godvrugte  Vorft  Eneas  bouwde  voort 
Ben  mm  een  heerlyk  graf,  hangt  V  mans  Trompet 

en  Wapen 

En  Gordel  aan  den  berg. 

Dus  kan  een  wectluftige  vele  oudtydfche  ge* 
bruiken  opfpeuren  ,  welke  de  Hillorifche  ver- 

beeldingen groot  fieraar.  byzetten.  Maarfchynen 
dusdanige  voorwerpen  een  wakker  konftichildei 

wat  te  gering  om  'er  acht  op  te  geven:  wel  aan,  dat  hy 
verbeelde  de  beruchte  Koningin  Artemifia  in  't(< 
midden  van  hare  pragtig  uitgeltreeken  Hoflk>et, 
in  weduwegewaad  ,  met  een  goude  kelk ,  q} 
fchaal  in  hare  hand ,  gereed  om  de  gemengde  Lyk- 
as  van  Maufolus  (een  zeltzaam  voorbeelt  var' 
vrouweliefde)  in  te  drinken  j  om  zelf  een  Tombe 

te  veriïrekken  tot  haar  mans  gedachtenis  :  cnver* 

toone  in  't  verfchiet  de  overprachtige  Grafft.ee. 
gefchat  voor  een  van  's  Waerelts!  wonderen,  Maw 
foleum  genoemt,  en  fpeur  de  Bouwgeftak  na  var 

dat  groot  gevaart  uit  d'oudfte  fchryvers.  Of  ver- 
toone  de  begravenis  van  een  Egiptifchcn  Koning ,  er 
4e  prachtige  uitvaart  naar  zyn  Graf,  verzelt  met  eer  , 
groote  Lykftatie,  Fluit- en  Ratelfpel ,  en  menigte 
van  Fakkellichten ,  terwyl  dePriefters  up  het  aanko- 

men vaft  reukwerk  en  gebeden  offeren  aan  de  Zon. 
op  den  kruin  #  van  zyne  hemelhoog  opgemetfekk 
pyramide,  in  de  valeien  van  Merans. 

On- 

*  Aangezien  dat  reyzigers  van  zommige  pyramiden  o 
jrafnjulden  een  trapswyien  opgang  van  buiten  hebben  ont- 

dekt,  en  op  den  Isruia  een  breede  oppervlakte,  is  de  g$ 

lecï 
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Omtrent  de  vertooningen  der  Bybelfche  Hifto- 
en  behoorde  een  konihchilder  zig  mjn,  als  om- 
ent    de    Heidenfche    te   vergiffen  5    aangezien 
ut zy doorgaans  maareenen  fchryver  daar  in  heb- 
:en  te  volgen ,  daar  en  tegen  heeft:  men  tot  de  Hei- 
enfche  Hiftorien  en  tytgevallen  zomwylen  ver- 

beide fchryvers  welke  een  en  dezelve  gebeurte- 
iifen   verfchelig  geboekt  hebben,  waar  ontrent 

je  geloof  baarde  dienen  gevolgt  te  worden  om  't ïinll  te  dooien.     Maar  wel  meeft  zal  een  koniï- 

|:hilder  het  fpoor  der  waarheit  miiloopen,  wan- 
neer hy  de  Dichters  daar  ontrent  navolgt ;  aange- 
ven dat  die  de  vryheit  nemen  van  doorgaans  de 

aken  te  fchikken  naar  hun  oogwit,  en  zoo  als  het 
juin  in  hun  kraam  beft  en  üerlyKil.  te  pas  komt 
>m    het  oor  van  hun  lezers  te  vleyen  ,    zonder 
lig  eens  te  bekreunen  of  zy  de  waarheit  of  hunne 
igen   verdichtzelen    volgen ,  als    by    voorbeelt. 

5,-ïerodotus  verhaalt  dat  Cyrus  in  een  veltflag  te- 
jens  Tomiris  Koningin  van  Schytien  omkwam , 

|<>  dat 

eerde  spencer  zedert  van  gedachten  geweeft.  d-ttdezegroote 
gevaarten ,  verftrekt  hebben  tot  geweide  hoogten  en 
iet  oppervlak  voor  een  Altaar,  waar  op  de  Prieiïers  oud- 
Kyds  offerden;  om  dus  nader..by  de  Zon, die  xy  voor  haar 
pod  eerden  te  zyn  :  en  tot  Graffteden  der  Koningen.  Ifouf 

JTchryt't  de  Turkfche  Spion)  heeft  binnen  een  dezer  groote  ge- vaarten geweeit,  en  gevonden  in  het  midden  een  groot  vier- 
jkant  vertrek,  welkers  muuren  van  Thebaisch  marmer  je- 
;maakt  waren  ,  en  in  het  zelve  een  kift  van  denzelvenfteen. 
jBuiten  twyffel  (zeit  hyj  had  het  lichaam  van  den  ftichter 
daar  in  geleegen.  Diodorus  Siculus  Lib.  i  Cap.  f.  geeft  van 
de  ledigheit  dier  Graffteeden  deze  rede  :  De  minfte  van  de 

'lyken  der  Egiptifchc  Koningen  in  die  Pyramiden  of  Graf- 
naalden gelegt,  zyn  daar  ingebleeven;  want  het  volk  wercj 

door 't  bouwen  derzeive  zoodanig  belaft  en  verbittert,  dat 
!ïy  de  doode  lyken  der  Koningen  daar  uit  wierpen; 
iwaarom  zommige  Egiptifche  Koningen  zig  heimelyk  in  on- 

bekende plaatfen  heten  begraven. 
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dat  zy  hem  onder  de  Dooden  liet  opzoeken ,  den 
kop  afilaan  en  den  zelve  in  een  lederen  zak  met  Schy- 
tifch  bloed  gevult  (teken,  zeggende  :  Bloedhont 

gy  hebt  myn  Zoon  en  Volk  met  *  iifl  overrompelt  en 
vermoort;  zuip  nu  zoo  veel  blued als g) :  kont.  Welk 
ook  de  groote  Rubbeus  dus  (alleen  met  in  itee 
van  een  ledere  zak  een  koper  bekken  of  kodvat1 
met  bloed  te  verroonen)  verheelt  heeft.  Maar  die 
den  Franfchen  Tooneeldichter  Mcnfr.  ̂ uinault 
in  zyn  TVeurfpel  van  Cyrus  volgt,  zal  hem  ver- 
beeldendaar  hy  van  Tomiris  in  den  veltflag  gevan-j 
gen  gekregen,  zig  zei  ven  door  drie  11  e  ken  in  zyn 
grootmoedige  borlt,  met  een  degen  den  wachtere] 

öntweldigt,  om  't  leven  helpt,  om  dus  het  llraf-| 
fchavor,  reeds  voor  de  legertent  van  Tomiris  op-i 
gerecht,  te  ontgaan.  Weik  wy  ook  (niet  by  ver- 
gifTïng,  maar  om  zyn  vertaalde  Treurfpel  door  W. 
den  Elger,  te  lieren)  op  gelyke  wys  hebb 
vertoont. 

Fontenelle  (en  hier  mee  maken  wy  een  eindi 

van  onze  tuflehenreede)  zinfpelende  in  zyne  t'za- 
menfpraak  der  Dooden,  op  de  vry  heit  die  de  Dich- 

ters zig  toematigen,  merkt  aan  dat  Virgyl  Eneas 
met  Dido  paart  die  500  Jaren  na  hem  eerll  ter 
waerelt  kwam  :  doch  laat  zulk  doen  door  den  fpre- 
kenden  Geell  van  Stratonica  fpots  wy  ze  aldus  tegens 
Dido  verdedigen  :  Hy  was  wednwenaar,  gy  wed  uw, 
beide  zyt  gy  genoot  taakt  ge  weeft  uw  Vaderlant  te ven 

*  Lift]  Cyrus  deed  een  menigte  vaten  met  wyn  vullen, 

en  week  af  als  was  hy  bevreeft  voor  de  veldmacht  van  To-' miris,  en  liet  die  m  zyn  Legerplaats  leggen.  De  Schyten, 
die  hem  vervolgden,  dien  drank  ongewoon,  dobberden' 
daar  7.00  rykelyk  van  dat  zy  befchonken  gins  en  herwaards 
neervielen  ,  en  in  flaap  raakten ,  waar  op  het  leger  van 
Cyrus  zig  in  allereyl  wendde,  en  de  Schyten  dooifloeg. 

en 
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1  'laten :  beide  zogt  gy  uw  geluk  in  vremde  Landen; 
c,t  zyn  zaken  die  veel  overeenkomfi  met  malkander 
fiben.  Het  is  waar  dat  gy  drie  hondert  jaren  naa, 
lm  ter  waerelt  zyt  gebragt  :  maar  Virgyl heeft  zoo 
1?/  reden  gehad  em  u  met  malkander  te  voegen  ̂   dat 
\  oordeelde ,  dat  die  300  f  ar  en  ̂   welke  u  van  den 
tderen  fcheyden ,  geen  zaak  van  aanbelang  was. 

,  Maar 

i'e  konflen  flaan  aan  eeuw  noch  tyd  gebonden : 
1  \ernuften  gaan  en  komen  op  hun  tyd: 

nt  de  Prins  der  Nederduitfche  Dichteren.     Dit 

lifl'en  \vy  tot    een  voorbereidfel  toe  op  den  be- 
zemden JAN  LIS,  anders  Pan^  konitig  fchil- 

[rcr  van  Beelden  en  Hiflorienj  heel  en  halt  levens 
irfroor/. 

|  Oldenborg  zyne  geboorteplaats  heeft  zyns  ge- 
;ken  voor  hem ,  noch  na  hem  in  de  korift  voortge- 
-ragt.     Naar  dat  hy  den  grond  tot  opbouw  der 

.  ..onit  geleit  had  (by  wien  in  die  landftreek  weet  ik 
.iet)  kwam  hy  afzakken  naar  Nederlant  en  begaf 
tch  by  Hendrik^Goltzjus ,  welks  wyze  van   fchil- 
leren  hy  uitkeurde  onder  anderen  tot  zyn  voor- 
verp ,  en  kwam  in  korte  jaren  door  vlyt  en  naar- 
hgheit  zoo  veer  dat  hy  verfcheide  ftukken  zoo  tot 

;-laerlem  als  t\Amiierdam  heeft  gemaakt,  zooge- 
;yk  naar  de  handeling  van  zyncn  meefter  zwemen- 
Ie ,  datmen  ze  daar  voor  zoude  aangezien  hebben. 

Daar  na  vertrok  hy  naar  Parys ,  Venetien  en  Ro- 
nen,  daar  hy  een  andere  wyze  van  fchilderen  aan- 

ging die  hem  gelukte. 
Hy  betuigde  groote  agtinge  te  hebben  voor  de 

•Antike  wyze,  maar  hy  begreep  met  een, zoo  hy 

'daar  geheel  op  wilde  toeleggen,  dat  hy  dan  van 

v©- 
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voren  af  aan  zoude  moeten  beginnen.    Waafot 
hy  niet  lang  te  Romen  bleef  maar  weder  naar  VY 

netien  vertrok,  't  geen  toenmaals  de  Bloem  de  i 
kond  van  Paul,  Veronees ,  'Tintor et ,  Tinaan  ir. 
zonderheit  del  Felti  bezat ,  om  zig  daar  met  vly 
en  oplett^ntheit   naar  te  oeffenen.     Onderwyle'  t 
fchilJerde  hy  in  de  Kerk  Alli  Tolentini  te  Vene    : 

tien  Hieronimus  levensgroot,  daar  hy  inde  Woe  ■> 
ftyn  met  een  pen  in  de  hand  zit  te  fchryven,.;ejij|fl 
nevens  hem  een  Engel  die  op  een  Bazuin  blaart 
naar  welken  de  Gryfaart  zyn  hooit  omwend  -,  al 
ook  een  Adam  en  Eva ,  daar  zy  de  dood  van  Ha 
bel  befchreyen  j  in  welke  wezens  hy  daar  b 
vens  een  verwonderlyke  verbaaliheid  (dewyl  zfl 
eeritemaal  een  dood  menfch  zagen)  had  gefchill 
dert.    Deze  en   andere  ftukken  verfpreiden 
roem  alom ,  zulks  hy  voornemens  wierd  de  faai 
te  vervolgen  5  trok  naar  N  ederlant ,   en  maakte  d 
verfcheiden ftukken  zoo  vanHiftoiien  als  vrolykeg 

zelfchappen ,  daarmen  de  zang-  en  fpeelkonft 
fent,zynde  de  beelden  op  de  Venetiaanfche  wyze  _ 
kleed.     Maar  hy  bleet  daar  niet  vele  jaren,  zoc 

om  dat  hy  'er  niet  kon  aarden ,  als  om  dat  hy  d< 
hulp  van  d1 'Academie  mille  i  dus  trok  hy  wed 
naar  Venetien  daar  hy  bleef. 

Onder  ayne  {hikken  word  inzonderheit  geroem1 
de  val  van  *  Faëton  om  de  geeilige  buitelinge  er 

*  Faëton  was  de  Zoon  van  de  Zon  of  Apol,  en  de  Nim 

Klymene,  volgens  fchryven  van  Naio.  Maar  Paufanias  er 
Hefiodus  noemen  hem  den  Zoon  van  Cefalus,  en  Aurora 

Van  zyn  dwaze  begeerte ,  en  treurigen  uitflag  van  dezelvt 
zingt  de  brave  Dichter  L.  Rotgans ,  in  zyn  Zedtleffen  ui 
de  oude  verdichtzelen  aldus : 

Klimenes  zoon  ontrufi  door  Epafus  venvyt , 

Bezoekt  zyn  Vader  in  't  Taleis  der  Zonneftraltn, B 
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t  konftig  gefchilderdc  WaternimfFen,  die  daar 
ver  met  verbaaftheit  opzien.  In  dit  (luk  zyn  de 
celden  ontrent  drie  fpannen  groot ,  gelykookdat 

/as  't  geen  ik  by  den  Heere  Gerard  van  Hoogcvcen 
ot  Levden  gezien  heb,  verbeeldende  de  Hiitorie 

an  den  verloren  Zoon ,  't  geen  braaf  gefchildert 
og  meer  op  de  Moderne  wyze  gekleed  is  als  hy 
evvoonlyk  deed  j  want  hy  anders  ÜAntyke  en  \lo- 

'eme  wyze  van  kleedingen  heel  bevallig  wiftdoor 
ïalkander  te  mengelen.  De  konftlievende  Heer 
frewert  vander  Schelling  heeft  een  veel  gelukkiger 
eur  gedaan  :  (wel  te  oordeekn  zeit  de  fpreuk  is  eeu 
onjl  die  al  de  waerelt  niet  *üerflaat. )  en  een  ftuk 
an  J  a  n  L  i  s  in  zyn  konftvertrek  dat  zoo  neer- 

zie geteekent,  kragtig  en  teer  gefchildert  is,  als 

,f '  Rubbens  en  van  Dyk  t'zamen  de  hand  daar  in 

go 

E»  klaagt  dat  anderen  op  zyn  geboorte  fmaalen* 
Bttuigme ,    zegt  hy ,  Godt ,  dat  gy  myn  Vade*  zyti 

Vergun  my  eenen  eifch .  dien  ik  tt  voor  zal  dr  dagen. 
Apollo  ftem,  zyn  itè,     Permeetle  Faëton 
Verzoekt,  ter  kwader  uur,  de  f  aarden  van  de  Zon 

Te  mennen  eerten  dag ,  en  Jiygt  op  Febus  wagen ; 

Schoon  't  woord  dien  Godt  berouwt  om 't  dreigende  gevaar "i 
Hier  volgt  hy  'r  Zonnejpoor  hovaardig  en  vermetel, 
Maar  fmoort  in  't  fchutmeud  zout ,  geklonken  van  den  Zetel 

Door  biixemfchtchten  van  Jupyn  den  donder  aar. 

Maar  volmaakter  afbeelding  van  Faëton  is  te  vinden  ia 

'iet  Treurfpel  van  dien  naam  by  den  grooten  Agrippiner, 
vaar  aan  Antonides  gedenkt  in  zyn  Lykdicht : 

Ver  met  Ie  Faëton ,  ten  Zonnewagen  op 
Geftogen ,  en  gevoert  tot  in  des  Hemels  tip , 
Hooft  nu  het  Aartryk  met  zyn  gloeiende  gareelen , 
Smelt  dan  de  Starren  zelfs ,  die  met  verbrande  keelttt 
Om  aemtogt  hygen ,  fteekt  den  Regenboog  in  brant, 
En  zengt  de  Gvden ,  tot  Jupyn  met  felle  hant 
Hem  blixemt,  daar  hy  uit  de  Ztnnekoets  geklonken 

Vajt  hvtnjiortt  en  legt  'm  d'iridaan  verdrinken. 

t 
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gehad  hadden  :  over  zulks  ik  hem  op  deze  proe 
alleen  wel  derf  onder  de  grootite  meeiters  in  d< 
konir  tellen. 

Hy  had  zig  aang~went  (zeit  Sandrart)  lang  bah 
bedenken,  maar  als  hy  van  ecnig  werk  begin  hac 

gemaakt  ging  hv  'er  fpoedig  mee  voort.  Hy  wa 
graag  by  gefdfehap ,  en  liet  zig  (als  het  f  preek  woon 
zeit;  met  een  irroo  binden,  waar  door  het  dik  wil 

gebeur"  e  dat  hy  twee  of  drie  dagen  en  nachten  ag-  ; 
ter  den  anderen  uitbleef  zonder  dat  men  wift  waar  hj 

•was,  totdat  zyn beurs  leeg  was.  Wanneer  hydai 
in  den  nacht  fhuis  kwam ,  maakte  hy  zyn  verweer 
al  ie  toereedzelen  tot  zyn  werk  gereed  eer  h) 
zig  zette  om  uit  te  ruiten,  of  te  bed  te  gaan; 
waar  na  hy  dan  met  zulk  een  y ver  aanvang  maak 
.te  van  zyn  werk,  dat  hy  niet  af  hielt  (fchilderen- 
de  zomwylen  drie  dagen  en  nachten  zonder  flaa- 
pen,  zoo  dat  hy  zig  naau  tyd  gunde  om  te  ee 
ten)  voor  dat  het  voltooit  ,  of  ten  minder 
zyn  voornemen  of  oogwit  voidaan ,  en  hy  vernoegi 
was.  En  fchoon  hem  dik  wils  gezegt  wierd  dat 
zulke  wyze  van  leven  hem  fchadelyk,  en  zync 

gezontheit  nadeelig  was,  't  mocht  niet  helpen 
Dus  Sandrart  hem  van  Venetien ,  en  van  zyn  ge- 
felfchap  zogt  af  te  troonen ,  gelyk  hy  hem  al  zocttj 
veer  had  overgehaalt  dat  hy  zyn  woord  had  gege- 

ven, en  hem  belooft  te  volgen  naar  Romen.  Dil 

was  in  den  Jare  16*29.  Maar  hier  mee  (leurde  h) 
zoo  lang  (wie  kan  zyn  nootlot  ontgaan)  tot  dat  de 

peft,  die  toen  te  Venetien  toenam  dit  voorne- 
men belette  en  hem  in  itee  van  naar  Rome  naar  dt 

ceuwigheit  deed  reizen ,  in  den  bloey  van  zyn  le- 
ven. Hy  liet  geen  Kinderen  of  Weduw  naar,  i 

want  hy  had  zig  gedragen  naar  de  Ita» 
liaanfche  fpreuk ,  welke  op  dezen  zin  uitkomt 
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Zoo  lang  men  van  melk  voor  geit  gerieft  kan  ivor- 
'en-t  hoeft  men  geen  Kocy  op  ft  al  te houden. 
En  aangezien  wy  den  regten  tyd  van  zyn  ge* 

loorte  niet  weten,  hebben  wy  hem  hier  geplaatft* 
.mdoorhemenJOAN  de  HEEM ,  een  der  be- 
uchtfle  Bloem  en  Fruitfchilders,  het  Jaar  1600 
uifter  by  te  zetten. 

Wy  hebben  ontrent  het  leven  van  zommige 
;onftfchilders  aangemerkt,  dat,  gelyk  der  men* 
:hen  levenstyd  verdeelt  wort  in  Lente,  Zomer, 
in  Herrft,  de  kond  ook  gelyk  als  van  dekintfehe 

-iren  opklimt,  hare  hoogte  heeft,  en  weder  daalt: 
ioo  dat  die  mannen  in  de  konlt,  waren,  nader- 
and  met  den  ouden  dag  kinderen  daar  in  wierden, 
itfaar  daar  van  is  het  tegendeel  in  onzen  de  Heem 
'ebleken;  wiens  konftzon,  na  dat  zy  eens  ten 
imme  was  verrezen,  nimmer  daalde  j  want  het  is 

tekent  dat  hy  tot  zyn  t'zeventiglte  jaar  geleeften 
ie  konft  geoefFent  heek;  en  echter  zyn  laatfte 
enceelwerk  het  belle  en  konftigite  was.  Onder 

!lle  muntte  uit  zeker  groot  Tafereel  gemaalt  met 
en  krans  van  allerhande  Fruit  en  bloemen  't  geen 
y  voor  den  konftminnende  Johan  vander  Meer9 
ie  ook  als  konilfchilder  op  zyn  beurt  ten  Too* 
leelzal  komen, fchilderde,  die  hem  daar  voorbe* 

'lalde  de  fomme  van  2000  gulden. 
'  Dezen  vamler  nJWeer  die  een  Lood  witmakeryen 
'•effelyke  woning  buiten  Uitregt  hadde ,  trofhec 
ngcluk  ,  dat  de  foldaten  in  den  jare  1671  dit  al* 
;s  tot  den  gront  toe  verwoeften,zoo  dat  hy  daar  door 
1  een  flechten  itaat  raakte.  Dit  ftuk  ter  naauwer 

Dod  voor  de  woede  geborgen ,  fcheen  hem  de 
:nigfte  hoop  te  wezen  tot  herftelling ;  des  hy 
efloot  met  goedkeuring  van  den  Heer  vanZuile- 
I  Deel.  O        >  (tejq 
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ftein  dit  ten  prczent  te  fchenken  aan  zyn  hoog- 

heid den  Prince  van  Oranje,  naderhant  Koniaf 
van  Engeland,  met  verbeelding  van  eenig  amp' 
daardoor  te  zullen  verkrygen,  en  des  te  meer 
-om  dat  de  foldaten  van  den  ftaat  wel  voornament 

lyk  de  ooi  zaak  van  zyn  bederf  waren  gewceft 
Dit  gefchiedde.  Doch  hy  liet  voor  af,  om  he 
te  meer  fmakelyk  te  maken  aan  den  Stadhouder, 

des- zelfs  beeltenis  in 't  midden  van  gemelde  Frui 
en  Bloemkrans  fchilderen.  Maar  getyk  Vr  (als  he 
fpreekwoort  zeit)  niet  eei  der  vergeten  word  als  wel 

daden,  zoo  verliep'er  ook  een  geruime  tvd  dat  d 
Prins  aan  hem  niet  dachr,  niettegcnfiaande  hy  he 
zelve  door  voorfpraken  en  verzoekfeh  riften  levcndi, 
hield.  Anderen  hebben  aangemerkt  dat  het  fter 
ven  van  den  Heer  van  Zuileftein  voor  Woerden  (d 

't  wel  met  hem  voor  had}  zyn  ongeluk  was.  Ei 
delyk  ftelde  de  Prins  hem  in  de  Vroedfchap  to 
Uitregt,  dat  hem  even  zoo  veel  dienft  doen  kond, 

als  't  vyfde  rad  aan  den  wagen.  De  Raad  va 
Uitregt  met  hem  verlegen  zynde ,  aangezien  hy  i 
zyn  oogmerk  mifte,  gaf  hem  het  Tollenaars  amp 
of  Controleur fchap  aan  de  Vaart  anders  Vreeswyl* 
Dit  was  het  loon  voor  zoo  heerlyk  Konftju 

weel  't  geen  ik  niet  weet  waar  zedert  verva ren  is. 

Verfchciden  buitenlantfchc  Hoven  hebben  zyn 
konftwerken  behaagt ,  en  het  teeken  van  de  Rid 
derfchap  dat  hy  droeg  is  een  bewys  vandeagting 
die  zyn  konft  gehad  heeft,  tot  dewelke  hy  (be 
halve  de  natuurdrirt)  geene  andere  leidinge  gehai 
heeft  als  die  van  zyn  Vader  David  Davidz.e  tt 

Heem ,  die  te  gelyk  met  zyn  'Zoon  in  den  jar 
1660  noch  leefde,  als  uit  dit  Rym  van  Korn.  d 
Bie  te  fpeuren  is, 

Hu 
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Her  leven  twee  door  konft ,  de  Zoon  met  zynen  Vader. 

lader  neiging  liep  tot  het  fchilderen  van  aller- 
■ande  foort  van  oog- en  fmaak  lireelende  rrugten, 
Is  Druiven,  Pcriïken  ,  Abrikoozen  ,  Keilen, 

)ranje,  Sitroene  en  Granaat  appelen.  Beyde  wa- 

:n  zy  afgericht  op  't  nabootien  der  fchoone  na* 
'aur  5  zoo  dat'er  gezeit  wort  by  gemelden  de  Bie: 

Je  Zoon  doorploegt  zoo  weï,zoo  zuiver  en  zoo  wakker, 

fgjyk  de  Vader  doet ,  Picluraas  vruchtbaren  Akker, 
me 7  werk  van  Vader  en  -van  Zoon  (lelt  bj  malkander r 
:.an  geenzms  onderfcheit  befpeuren   

Doch  irrconderheit  word  Jan  de  Heem  ge- 
prezen ,  om  dat  hy  het  Goud  en  Zilver  als  fcho- 

pen,  fchalen  enz.  natuurlyk  wift  na  te  bootfen 
fis  of  het  waarlyk  Goud  erï  Zilver  was.  Op  hec 

'en  en  ander  ziet  het  volgende  vaars : 

Vanneer  deHeem,  vol  vuurs ,  op  't  onbezield 
paneel, 

f  Nieusgierig  oogh  verfchalkt  door-  Jlreken  van  V. 
penceel , 

Verwondert  dgh  Natuur ,  die  voor  den  gloet  der 
verven , 

■laar  Ooft ,  hoeglamryk  ziet  verbheken  en  be ft  erven, 
T  is  ydel  dat  mm  van  den  vrekken  Midas  rept ; 

'Her  heeft  de  Kunft  de  verf  in  klinkklaar  goud  her-' 
Jchept. 

Zyn  Beeltenis  ftaat  in  de  Plaat  K  onder  Ant. 
wn  Dyk,  wiens  beelt  van  de  Schilderjeugt 
aet  verwonderen  word  aanfehout. 

O  2  Hy 
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Hy  ontweek  in  den  jare  160  met  zyn  vier 

Dochters  en  twee  Zonen  den  moet  wil  der  Fran- 
fche  foldaten ,  die  kort  daar  aan  het  Sticht  over- 
ftrocmden  naar  Antwerpen ,  maar  ftierf  1 674  na 
dat  hy  meer  dan  feventig  jaren  bereikt  had.  Beide 
zvn  Zoonen  oeffenden  zig  mee  in  de  kon  ft.  Van 

KoRNELisdie  wel  't  veerfte  gevordert  was  in  de konil  vintmen  naam  :  maar  van  den  anderen  ziet 

men  zelden  Hukken  die  met  zyn  naam  gemerkt 
zyn,  aangezien  hun  Vader  voor  gewoonte  had 

hunne  werken  met  zyn  konftpenceel  't  ovevloo- 
pen  of  over  te  polyflen,  gelyk  ook  de  Hukken 
van  Minjon  die  eenige  jaren  by  hem  woonde  om 
de  konft  te  leeren.  Men  mag  hem  wel  mee  onder 
de  gelukkige  fchilders  tellen. 

J.  Sandrart  verhaalt  dat  Tomas  Keyzer  t'Am- 
fterdam  hem  voor  twee  kleine  Hukjes  fchildery 
aanbood  de  iomme  van  4f  o  gulden  j  maar  dat  hy 
dezelve  ,fchoon  hy  een  vrint  van  hem  was,  niet 
geven  wilde. 
Behalven  Abr  ah.  Minjon  (waar  van  wy  naderhand 
melden  zullen)  word  ook  de  Uitrechtze  Henrik 

Schook  onder  de  leerlingen  van  Joh.  Davidsz. 

de  Heem  getclt,  alfchoon  hy  eerft  Abr -ah.  Bloem* 
aart,  en  Jan  Lievenze den  ouden  tot  onderwyzerc 
gehad  heeft,  en  in  de  Hiftorien  al  een  wydenftap 
gevordert  was.  De  luft  dreef  hem  (wie  kan  zja 
geneigtheit  altyds paal  z.ettenï)  om  eens  een  Bloem- 

ftuk  te  maken,  't  geen  hy  aan  Jan  de  Heem, 
aan  wien  hy  kennis  had  vertoonde,  die  het  zoo 
fraay  keurde  dat  hy  hem  ried  op  dien  voet  voort  te 

gaan,  en  zig  geheel  daar  aan  te  houden,  (preken-- 
de  openhartig  (gelyk  hy  dus  voor  alle  jonge  Schil* 
ders  gewoon  was  te  doen)  van  de  Konft ,  en  de 
behandelinge  der  zelve  met  een  gegrond  oordeel, 

waai 
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vaar  door  gemelde  Schook  zig  aan  hem  overgaf ; 
e  meer  om  dat  hy  befpeurde  dat  dit  deel  van  de 
Conft  hem  lichter  toeviel  als  de  Hiftorien. 

JOHAN  PARCELLES,  wiens  netten  geboor- 
etyd  wy  mee  niet  weren,  plaatft  de  Bie  by 
Hendr.  vander  Borght  geboren  1  f  8  } .  en  Joh:  Wil- 

lens geboren  1600,  en  op  de  lyft  der  Konftfchil- 
lers,  die  wy  in  de  befchryving  van  Haarlem  vin- 

ten, ftaat  hy  by  Piet  er  Molyn,  Kar  el  de  Hooge^ 
fakob  Pinas  en  Salomon  de  Bry ,  geboren  1  f97. 
Wy  hebben  het  zeker  voor  het  onzeker  geno- 

nen ,  en  hem  geplaatft  in  't  begin  van  de  xvi xuw. 

f  Jan  Par  cellis,  leerling  van  Froom^  fchilder- 
1  e  natuurlyk  en  konftig  Zeefchepen,  Zeeftormen, 

'n  Zeeftrant jes ,  met  fraje  Beekjes.  Ik  heb'er  van 
lem  gezien,  verbeeldende,  hoe  de  Viflchers hun- 

ie  pinken  over  rollen  op  't  vtrant  flepen;  en  weer 
'laar  zy  met  hun  vracht  in  manden  op  hun  fchof- 
en  het  Duinoptorfchenj  maarinzonderheir  fteekt 
-yn  penceelkonft  uit  in  het  natuurlyk  verbeelden 
an  Zeeftormen,  waar  in  hy  de  onweerwolken, 
lie  den  dagh  in  een  nacht  zetten ,  en  de  geweldige 

•>likfemftralen ,  die  uit  de  t'zaamgeperfte  wolken 
doorbreken ,  zoo  natuurlyk  tegen  rotzen  ftranden  en 

n  't  fchuimende  Pekel  doet  flikkeren  ,  dat  een 
iannekemajer  wel  fchrik  zou  krygen  voor  'tZee- vater. 

Hy  was ,  meent  men ,  van  geboorte  uit  de  Kaag 

en  Dorp  in  't  Meer  by  Leiden.  Dog  de  Ridder 
Zarel  de  Moor  heeft  my  verzekert  dat  hy  tot  Lei- 
len  geboren  is,  en  tot  Leyerdorp  begraven.  Hy 
lad  een  Zoon  J  U  L I U  S  genaamt,  die  hem  zoo 

ia  by  m  die  konft  kwam  dat'er  dikwils  in  ge- 
look  wort,  te  meer  om  dat  hy  mee  als  zyn 

O  5  Vader 
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Vader  J.   P.    onder    zync    Hukken    (bh  reef. 

Onvcrfchclig  was  liy,  en  even  natuurlyk  in  ' 
verbeelden  van  zyne  voorwerpen  :  't  zy  hy  eei 
geplaveid  ftrant  met  hooge  lantduinen  fchilder 

derden,  daar  in  't  verfchiet  de  fcheepjes  voor  en ag 
ter,  met  malkander  fpelemyen.  OF  een  itiilcZe 
daardeÜichtersGalateé  in  een  fchulp,ontvluchtcndi 

den  vrceflelyk'ni  Eenoog  Poleremus ,  zonde 
fchroom  zouden  durven  overvoeren  ,  of  daar  Eoö 
door  zyn  geblaas  de  Zee  beroert,  en  de  baren  aa< 

't  woeden  maakt,  even  ais 

Wanneer  deTritions(als  ieStrantreus  z.waar  verbolge, 
Door  fpyt  en  minne fmart  zyn  Galat  eé vervolgen , 

ƒ«' 't vluchten  (tuiten  wil ,  en  dwingen  tot  zyn  min   '■ 
De  golven  klooven  met  hun  vinnen  ,  om  haar  in 

Dien  nood  te  bergen ,  en  met  opzicht  te  verzeilen ; 

Om  fpoedig  over  Zee  na  't  drooge  ftrant  te  (nellen 
Den  Zeeweg  vloeren  voor  de  blonde  Galateé: 
Dan  golven  golf  op  golf  elk  naar  een  goede  ree, 

,  En  (laaf  ten  zig  gezweept ,  op  een  tot  hooge  bergen 
Die   in  hun  woede  zelf  de  lucht  en  7  onweer  tergen 

De  Zeehulk  gins  en  neer,  «e foltert  in  dim  drang 
Maakt  7  fcheepsvolk  angfltg  en  het  h.irt  des  (iuur mans  bang^ 

Zig  ziende  in  dez.cn  nood  geperfl  aan  alle  zyden', 

Nu  7  (luur  niet  luift'ren  wil  om  rots  en  klip  t 
myden. 

JAN  en  JAKOB  PINAS  van  Haarlen  I 
fchilderden  Beelden  en  Lantfchappcn.  Jan  \va 

wel  't  veerfte  in  de  konit  gevordert,  en  heeft  i: 
dm  jare  1605  met  P.  Laftman  geboren  ir8i  ver 
fchciden  Jaren  in  Italien  geweeft  om  zich  naar  d 
beite  voorbeelden  te  oeffenen.    Zyn  penceelwcri 

held 
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e  naar  den  bruinen  kant,  waarom  vele  geloo- 
dat  Rembrant  hem  daar  in  na  gcaapt  heefh 

Vondel  gedenkt  aan  hem  in  7yn  voorbericht 

oor  't  fpel  van  Jo/efin  Dothan  met  deze  woorden: 
lofefs  ver  kooping  fchoot  ons  in  den  zin,  door  het 

'"afereel  van  'Jan  Pinas  ,  hangende  nevens  meer 
onjlige  ft ukken  van  P.  Laftman,  ten  huiden  van 
koeler  Robbert  vander  Hoeven-,  daar  de  bloedize 
ok  den  F&dcr  vertoont  wort. 

PI  ET  ER  MOLYN  zyn  tyd  en  ftadtge- 
loot  was  een  fraay  Lantfchapfchilder ,  helder  en 

iun  in  zvn  verfchieten,  als  ook  natuurlyk  gloe- 
■ena  op  de  voorgronden. 
Nevens  hem  verichynt  een  geheel   rot   konft- 

lichiiders,  zyne  tydgenooten  van  verfcheiden  oor- 
Hen,  dog   meeft    Antwerpenaren    ten    tooneel  : 
jutls  IVarnard  van  Valken,  Remigius  van  Rheni. 

■Lowys  de  l' 'adder ,  Afarten  Ry kaard,  Andriesvan 
Art  velt ,  Jakob  van  Es. 
WARNARD  vanden  VALKERT 

■is  geboren  tot  Amllerdam,  maar  in  wat  jaar  van 
de  vyftiende  eeuw,  weet  ik  niet,  maar  aan  een 
groot  ituk  dat  ik  van  hem  gezien  heb,  waar  op 
•hy  met  eigen  hand  gdchreven  had,  dat  hy  het 
zelve  had  voltooit  op  den  10  van  Herfllmaand 
162.5  was  wel  te  zien,  dat  het  van  geen  Jonge- 

ling gemaakt  was.  Wy  hebben  hem  daarom  ne- 
vens andere  zyne  tydgenooten ,  welker  geboorte 

tyd  ons  niet  bekent  is ,  geplaatft.  In  dit  ftuk 
kwamen  verfcheide  Pourtretten  levens  groot, 
met  nog  andere  beelden,  en  zyn  eigen  portret 

boven  aan.  En  in  't  verfchiet  vertoonde  zig  St. 
.  Jan  predikende  in  de  woeftyn.  Dit  beekje  was 
inzonderheit  konftig  geteekent  en  ront  gefchil- 
dert,  gelyk    ook   het  ander   werk  op  de  wyzc 

O  4.  vaa 
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van  Hend.  Golizius,  by  wien  hy  de  konftgelcer   * 
had. 
REMIGIIjS  van  RHENI  geboren  t< 

Bruifel,  was  een  groote  y veraar,  om  na  te  fpeu  ,1 

ren  al  't  geen  dienen  konde  om  de  konrt  een  groo- 
te kragt  by  te  zetten,  en  had  het  veer  gebracht 

als  aan  de  konft  (tukken  die  hy  voor  Henrik  Graal 
van  Wolfegh  in  Duitilant  gemaakt  heeft,  bleek. 

Hy  heeft  in  't  jaar  1600  by  dien  Graaf  gewoont  op 
zyn  flot,  't  welk  naderhant  door  de  woede  der 
Zwitzers  ,  met  al  de  kond  is  verbrant.  Ook  is- 

'er  in  dien  tyd  geweeft  een  uitftekent  meefter  in 
de  konft,  PETER  van  LOON  genaamtj 
doch  deze  had  een  heel  andere  handeling  van  pen- 

ceel  als  de  voorgemelde  :  doch  was  vernuftig  in't 
fchilderen  van  perfpecliven  en  gebouwen,  die  hy  J 
loflyk  en  net  uitvoerde.  Hy  is  geitorven  daar  hy 

geboren  was,  namelyk  t' Antwerpen  i  maar  in  wat 
jaar  weet  ik  niet. 
LOWYS  de  VADDER  geboren  te  Bruf-j 

fel,  was  een  fraay  lantfchapfchilder  en  byzonder 

y verig  in  't  nafpeuren  van  den  aart ,  en  eygenfehap 
der  boomen  gronden  enz.  minder  en  meerder  wy- 
Jdngen,  naar  mate  van  hunnen  afllant ,  en  wat 
meer  om  een  goed  lantfchapfchilder  te  wezen  dient 
in  acht  genomen  te  worden.  Men  zegt  van  hem; 

dat  hy  (ter  Aurora  met  glans  gehult  't  hooft  bo- 
ven de  kimmen  Mak  om  den  komenden  dag  aan  te 

kondigen)  al  op  de  been  was  om  agt  te  geven  hoe  ie 
wachtdampen  allenqkens  door  haten  gloed  verdunt 
zynde,  de  dingen  zich  klaarder  en  klaarder  aan  7 

oog  ontdekken ,  tot  aan  7  uiterfle  ver/chiet.  't 
geen  hy  met  een  kondig  oordeel  in  zyn  fluitjes 
heeft  waargenomen.  Daar  by  zietmen  overal  in 
Zyn  werk  zulke  zoete  fpiegelingen  van  boomen  en 

gron- 
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ronden  in  de  zoetvloejende  beken ,  die  hy  door- 
aans  te  pas  brajzt ,  dat  zyn  werk  yders  oog  itreel- 
en.     Deze  had  tot  zyn  leerling 
LUKAS   ACHTSCHELLÏNKS  mede  van 

irüflèl,  die  een  goed  lantfchapfchilder   wasj  en 
yn  meeiters  handeling  heel  wel  wilt  na  te  boot- 
sn. 

■  Dat  het  zaad  der  kond,  eens  in  een  vruchtba- 
?n  ftamgrond  geworpen ,  naderhand  nieuwe  fpran- 
>n  uitfchiet,  is  gebleken  aandenlantfchap'.childer 
1  ART  EN  RYKAARD,  Broeders  zoen  van 
-n  ouden  David  Rykaards.  Zyne  handeling 
■veemde  na  die  van  Joos  de  Momper. 
I  Nu  riek  zich  voor  onze  oogen 
AN  DRIES  van  ART  VELT  van  Antwerpen, 

ieze  was  fraay  in  't  fchilderen  van  water,  inzon- 
:;rhcit  van  onituime  Zee,  tem  peerten  daar  de  zou- 
B  plas  door  het  bulderend  geblaas  van  Eolus,  het 
eefchuim  tot  aan  de  zwarte  wolken  opjaagt ,  te- 
;en  de  fchitterende  blixemflralen  \ 

f  geen  A  r  t  v  e  l  t  heeft  zoo  fraay  gefchildert 
naar  het  leven 

Natuurlyk,  kragtig,  en  zoo  na  de  kon  ft  verzoet ', 
Of  hy  van  jongs  af  aan  op  zee  was  opgevoed t. 

Hy  heeft  neven  andere  zyne  tydgenooten  d'eer 
shad  dat  zyn  Beeltenis  door  den  grooten  A.  van 

')yk  in  't  koper  gebragt  is. 
JAKOBvanES,  mede  een  Antwerpenaar  , 
hilderde  heel  natuurlyk ,  Viflchen ,  Vogels, 
loemen,  inzonderheid  alle  zoort  van  imakelyke 

'ugten,  waar  op  dit  vaarsje  ziet: 

O  5  Want 



2,1 8  Schouburgh  der 

  Want  ziet  de  Muscadellen 

Hoe  levendig  zy  (laan ;  men  zou  haar  kernen  tellen 

Zyn  Beeltenis  is  in  print,van  W.  Hollar  gefneden 

GUILIAM  enGILTSBAKKEREEL. 

fchilders  van  Antwerpen,  waren  twee  gebroeders, 
gelyk  in  naam  maar  gans  verfclielig  in  aart,  ge- 
neigtheit  en  verkiezinge  hunner  konltbehandelin- 
ge.  Want  de  een  was  een  lantfchapfchilder,  df 
an-er  had  zig  tot  het  fchilderen  van  groote  Beel- 

den gezet. 

De  een  hield  altyt  den  fpot  met  's  Waerelds  ycTl 
pracht, 

Maar  d 'ander  heeft  te  meer  den  haatend'' eer  geacht 
Zy  bleven  naa  mm  dood  gefcheiden  van  malkand"ren 
D'een  (lierf  te  Roomen,  en  t'Jntwerpen  Jiierf  dei 

and'ren. 

Daar  is  geen  geflagt  bekent  waar  onder  de  konf 
zoo  vele  jaren  agter  een  heeft  gebloeit  als  het  ge- 

flagt der  Bakkereelen.  Van  ouds  af  heeft'er  altyt 
een  of  twee  te  Romen  gewoontj  en  delaatÜewa 

niet  gettorven,  of'er  trok  ftraks  weder  een  ftuko. 
twee  van  Antwerpen  na  toe,  om  de  plaats  te  vuli 

len.  Sandrart  verhaalt  :  dat  hy'er  in  zyn  leven  \ 
of  8  van  gekent  heeft  7  die  veel  geit  door  hun  konj 
wonnen ,  maar  ook  alles  vaeer  in  vrolikheit  ver 
teerden. 

JOANNES  WTLDENS  was  een  lam 
fchapfchilder  van  Antwerpen.  Zommigen  hebbe: 
hem  den  naam  van  Portretfchilder  gegeeven,  mi 
leid  door  dit  volgende  vaars  je  : 

: 
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r  was  Wildens,  welkers  kontlontfinghatr  eerfie 
leven 

Door  Rubbens,  in  dien  tyd  den  groot fl  en  in  de 
konfi  , 

Zy  heeft  uit  dankbaarheid  ook  eindeïyk  die  gonft , 
n  zyne  Beeltenis  ,  aan  hem  weerom  gegeven. 

Maar  dit  is  de  waarheit  dat  7\  Paul.  Ruhbens 

czen  Wildens  veel  gebruikte  om  de  gr  on- 
en  en  agter  werken  met  lanrfchappen  te  befchil- 
eren,  het  geen  deze  volgende  regelen  zeggen 
villen  : 

4ls  Wildens  hadden  grond  aan  Rubbens  konft 
gebragt, 

iZuokwam'er't  leven  in,  met  een  veel grooter  kragt. 

I  Wiezouwden  tyd, indien  hy  wezentlyk  was, 

liet  met  fcheve  oogen  begluren,  om  dat  zoo  me- 
lig konft  werk,  door  den  zelven  zoodanig  ver- 

ty-uifd  is  dat'er  byna  niets  overblyft ,  om  des  werk- 
jneeilcrs  roem  te  beftempelen?  Gelukkiger  zyn 
laarente^en  geweeft,  zulke  welker  konftwerken 
He  woedende  klauwen  der  oproerige  Beeld ftormers 
ontrukt,  of  door  byzondere  voorzorge  bewaart, 
voorhanden  zyn  :  om  den  naam  van  hunnen  ma- 

ker in  fpyt  van  den  tyd  eeuwen  te  doen  leven  op 
de  tongen  der  konftlievenden,en  tot  voorbeelden  van 

'naarvolgmg  te  ('trekken.  Dus  is  het  gegnan  met de  konftftukken  van  den  Hollantfchen  PIETER 

van  de  PLAS,  tot  welkers  lofTelyk  e  gedachtenis 

'Korn.  de  Bie  van  hem  zeit :  Hy  verdient  een  gr  00- 

'fe  eer,  en  afge/cheiden  te  wezen  van  alle  konft  ha- 
tende berispers ,  als  die  in  veel  deelen  van  de  konft 

anderen  overtreft  en  te  boven  gaat ,  waarom  de  re- de 
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de  vereift  hier  te  gedenken  aan  de  treffelyke  ore 
nantien  die  Pieter  vander  Plas  heeft  in  zvnen  ty, 
door  zyn  konjtpenceel ,  tot  verwonderinge  van  al 
liefhebbers  ,voortgebragt ,  mits  daarin  is  te  befpeuret 
dat  de  natuur  hem  mild  begon  ft  igt  heeft  met  de  ga 
ven  van  de  uiterfle  volmaaktheit  die  in  V  leven  kab 
gezien  worden,  gelyk  tot  Brujfel  en  in  andere  uit\ 
iantfche  fteden  nog  van  zyne  werken  te  vinden  zyn  I 
welke  getuigen  dat  hy  zonder  beroeminge  niemantiy 
onze  eeuw  in  grooter  volmaaktheit  naar  reden ,  pro- 

portie en  eys  van  eenige  fchilderkonft  behoefde  te  wj-^ ' ken.  Hy  is  binnen  Bruffel  geftorven. 
Hieraan  laten  vvy  volgen  den  konftoeffenaarJAt 

KOB U S  de  GEEST  fchiider  van  Antwerpen.1) 
op  welks  dood  den  Dichter  Jan  Vos  deze   lyk«( 
klacht  gemaakt  heeft : 

Antwerpen ,  treur ,  ey  f  treur ,  uw  kun/t  is  nu  in 
-    noodt : 

Laat  al  de  trdnen  vry  langs  uwe  kaaken  hopen. 
Vraagt  %y :  om  welkeen  reen  ?  uw  fchiider s  Geeft , 

doodt. 

Wie  zynen  geeft  ver Heft ,  heeft  op  geen  kunft 
boopen. 

Dit  volgende  pafte  dezelve  dichter  op  de  konftfchil- 
tierGerretBartels,die  door  den  val  van  een  fteen  iturf: 

Twee  fteenen  rukten  V  lyf  van  Bart  els  van  ons  af', 

D'een  die  hem  V  hoofd  verplet  j  en  d' 'ander  op  zyn Graf: 

Men  hoort  zyn  krooft  vergeefs  by  deze  fteenen  fteenen. 

De  doodt  verfchoont  Geen  geeft;  zy  lacht  als  and1  ren weenen. Nd 
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Nu  volgt  de  Antwerpenaar 
PIETERNEEFS.  Deze  fchilderde  Vorfte- 

Ice  Paleyzen ,  en  Galeryen  in  perfpeftief,  maar 
feonderheit  gezichten  van  Tempels,  en  Kerken 
jvvendig  te  zien,  met  al  der  zelver  ornamenten* 
jilkonS)  verheve  Choren,  Altaren,  Predikitoe- 
E) ,  en  wat  inwendig  aan  en  tot  dat  werk  be- 
lort.  Een  arbeidzame  verkiezing,  die  ik  liever 
■il  zien  dan  zelf  maken. 
RHier  by  zal  niet  kwalik  voegen  de    Hollander 
IHEODOOR  BABUER.     Doch  ik  weet  van 

■m  niets  te  zeggen,  als  dat  ik  uit  zekere  om- 
Ibry ving  begryp ,  dat  zyn  konft  beftont    in  een 
iergel)  k  werk  als  dat  van  den  voorgemeldcn. 

I  'T  geen  niet  minder  als  naar  gewyde  Tempels  en 
erken  geleek  was  de  verkiezinge   die   K  R I  S- 
OFFEL  en  JAKOB  vander  LANEN,  tot 

tinne  behandelinge  in  de   Konft ,  hadden  uirge- 
Urt,  beftaande  in  het  verbeelden  van gezelfcbap- 
sn  daar  men  vryt,  fpeelt,  drinkt,  en   allerhan- 
e  vrolyke  en  zinftreeiende  tytverdryven  oeffent. 
Wy  hadden  by  na  overgeflagen ,  en    vergeten 
ïENRIK  de  KLERK,  die  geroemd  word  om 

e  zinryke  Poëtize  vindingen  die  hy  in  zyne  pen- 
eelwerken  heeft  te  pas  gebracht  j  ook  om    zyn 

•aje  zeedetf ukken,  waar  van    'er  noch    hier  en 
aar  te  Bruflcl  in  Kerken  te  zien ,  en  uitvoerig  ge- 

laakt zyn.    Hy   was  een  leerling  van  Matten  de 
'os. 

VanANTHONI  SAL  ART  zyn  mede  noch  ee- 
lige  (lukken  te  zien  tot  Bruflèl,  daar  hv  geboren  en 
lok  geftorven  is.  Ook  is  GULIAM  MAHUE, 

tourtret  Schilder,  te  Bruflel  geboren  en  begra- 'en. 

In  dien  tyt  waren  ook  om  hunne  Kond  in  ag- 

ting 
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ting  AUGUSTYN  BRUN,enHANSHOLS!   ' 
MAN  Schilders  van  Keulen,  mitsgaders  FR& 
DERIK  BRHNTEL,  en  JAKÖB  vander 
HEYDEN  te  Straatsborg  geboren,  welke  om 
hunne  Kunft  by  Vorften  geëerd  werden.  Gelyk 

ook  DANIEL  van  ALSLOOT*,  van  Hartog Alben. 

Eindelyk  komen  mede  op  de  nanmrol  de  Ant- 
werpenaars ABRAHAM  MATTYS,  en  EGI- 

DIÜS  van  TlLBURG,van  deze  weet  ik  niette 
fchryven,  als  dat  de  katfte  Boerekermifien ,  en 
Markten  fchilderde ,  en  de  eertte  een  goet  Lant- 
fchapfchilder  was.  Gelyk  ik  ook  niet  van  on* 
zen  Rotterdammenaar  DAVID  de  HAAN  weet 

te  zeggen, als,  dat  ik  uit  dit  volgende  rymbefluit 
dat  hy  te  Roomen  ge  weed  is ; 

Die  uit  het  Hollants  \ar.t 

Naar  Romen  was  gevlogen  - 
Alwaar  zyn  groot  verfiant 

Werd yv'rig  opgetogen. 

Deze  vind  ik  alle  ten  opzicht  van  hunnen  ge- 

boorte- en  flerfdag  ongemerkt ,  zoo  dat  'er  geen 
jaartal  aan  te  befpeuren  is.  Wy  willen  hen  ook 
ongemerkt  laten  deurgaan. 

Het  maakt  my  dik  wils  onluftig,als  ik  fchryvers 
ontmoet,  die  meer  dan  een  halve  eeuw  voormy, 
en  gevolglik  zoo  veel  nader  aan  den  lcvenstyd  der 

'zulken ,  welker  bedryr'  zy  voorgeven  te  beichry- 
ven  ,  gewceft  zynde ,  cgter  daar  niet  van  zeggen 

dat  'er  van  gezeit  moeit  wezen.  Ja  't  fmart  my 
nu  ik  zoo  laat  aankom  dat  'er  veele  zaken  in  de 
Trergetenheit  geraakt  zynde,  ik  gcvolgelyk  van  de 

zei- 
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%  ve,  niet  zoo  fchryven  kan  als  ik  wel  wilde.  Ik 
}b  wel  over  meer  als  twintig  jaren  bedacht  hoc 
t'odig  het  was,  dat  ymant  eens  de  pen  vetfneed 
<i  over  die  (toffe  te  fchryven,  en  sedert  my  zei- 

■ngevleit  dat  'er  wel  ymant  zou  opkomen,  die 
4g  het  verlies  der  gedachtenifiè  van  zoo  vele  bra- 
I  Konllichilders  zoude  ter   harte   nemen  :  maar 

t  ar  is  niets  van  gekomen ,  als  dat  nu  en  dan  deze 

<,  gene,  een  itukswyze  verhandelingc  van  dezel- 
f:  in  druk  hebben  gegeven  in  de  Fn*nfche   taal, 

■tlks  wy  'r  ons  moeten  getrooften,  en  de  Lezer 
net  ons ,  dat  het  met  velen  mager  uitkomt. 
Ë  Als  by  voorbeelt  met 
I JUSTÜS  van  EGMONT,geboren  tot  Leiden 

r?t  jaar  ióoz,  die  zoo  veer  in  de  Konft   gevor- 
I:rd  is  geweeit,  dat  de  Koning    van    Vrankryk 
lp  vis  de  xiv  daar  een  welgevallen  in  gehad ,  hem 
In  hnj;c  wyl  aan  zyn  Hot    gehouden ,  en   met 
Itöfèlyke  geichenken  beloont  heeft  5  nochtans  vint 
en  van  hem  niets    geboekt,  by    wien   hy   de 
onit  geleert  heeft,  or  wat  behandelinge  hyhad- 
i;  maar  alleen  dat  hy  een  Hiftorie-fchiidcr  was. 

!  Dat   wareltfche    zaken    in  geftadige  verande- 
ngenbeitaan,  heb  ik  meer  als  eens  gezegt.     En 
oe  de  wiflelingen  de  ganfche  levens  jaren   van 
en  eenen  menfeh  met  tegenfpoeden  aancenfeha- 
clenj  en  die  van  een  ander  in  voorfpoed   doen 
itloopen ,  zoo  dat  al  zyn  tyd  van  het  geluk  zon- 
,er  ebbe   befpoelt  word,  heeft  de  bevindinge  ons 

ok  meer  als  eens  doen  zien.     'T  laat  il  gezegde 
.al  door  dit  volgende  levens    verhaal    beveiligt 
i/orden. 

,  PHILIPS  de  CHAMPANJE   werd  geboren 

e  Bruflèl  in  't  jaar  1602.    Zyne    ouders  waren 

van 
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van  geringe  geboorte,  maar  hadden  veel  geldt 
en  zynde  een  eenige  zoon  hadden  zy  veel  met  her 

op.  Zyn  geneigtheit  liep  al  vroeg  op  't  leere 
van  de  Schilderkonlt ,  't  geen  zy  hem  inwillig 
den,  doch  deden  daar  ontrent  geen  goede  keur 

't  geen  hem  dikwils  van  meeiter  deed  veranderen 
verdrietig  maakte,  en  deed  befluiten  zig  buitei 

eenig  onderwys  naar  't  leven  te  oeffenen ,  't  geci 
\vel  gelukte. 

Zyn  borftbeeld  vertoont  zig  aan  d'overkant ,  tuf 
fchen  debeeltenilTen  van  J.\v.  Bronkhorft  en  P.'/.vai 
Afch ,  in  de  Plaat  L.  waar  by  zig  een  Academie  beek. 
afgefchetft  op  papier ,  nevens  een  pourtret  doet  zien 

Met  zyn  19  jaar  kwam  hem  het  reizen  in  '1 
hooft ;  waar  op  hy  befloot  door  Vrankryk  naai 
Italien  te  trekken,  maar  bleef  cenigen  tyd  in 
Vrankryk  ten  huize  van  een  Duiticher,  een  ge-i 
meen  fchilder.  Naderhant  ging  hy  op  zig  zetó 
wonen  in  het  Collegie  van  Laon ,  waar  Nikoïaas  /W 
fyn  toen  een  woning  nam,  en  met  Philips  grootc 
vrintfehap  onderhiek.  Chesne,  een  Schilder  maar 

een zottebol  en  windbuil,  had  aangenomen 'eenigi 
werk  te  fchilderen  in  het  Paleis  van  LuxenburgJ 

en  gebruikte  daar  toe  deze  twee  jonge  konftena-| 
ren.  Champanje  maakte  het  groot,  en  Poufjtt 
het kleen  werk  tot  de  fieraden  van  Jat  vertrek,  en 
zy  verftonden  elkander  daar  in.  De  Koningin  nam 
zeer  groot  genoegen  in  het  werk ,  inzonderheid 
dat  van  Champanje  van  wegens  des  zelfs  helder 
heit,  in  vergelyking  van  dat  van  Poufyn.  Chesne 
die  hier  door  bemerkte  dat  hy  zig  uit  het  neft  (als 
men  zeit)  geftooten  had,  en  hem  licht  geen  ander 
werk  meer  zoude  worden  aanbeiteed  ,  werd  na- 

y  verig  op  Ch  a  mpanje  ,  en  veroorzaakte  moeylyk- 
heit.    Maar  Champanje  die  den  vrede  beminde) 

Vrank 
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•ntging  die,  'en  vertrok  naar  BrulTel,  om  zyn 
Jroeder  te  bezoeken.  Wanneer  hy  eenigen  tyd 

laar  geweeft  hadde,  -werd  hy  andermaal  voorne- 
lens  naar  Italien  te  gaan,  maar  zyn  reis  niet  door 
feankryk  maar  door  Duitflant  te  nemen:  doch 
er  hy  zig  op  reis  begeeft  komt  de  Abt  van  Sr. 
imbrofïus ,  Sur- Intendant  des  Bdtimens ,  tot  BiuC- 
:1,  met  bericht  dat  Chesne  die  hem  hatig  was, 
eftorven  was,  en  verzoekt  hem  weder  te  komen 
)t  Parys. 
I  Champanje  was  niet  zoo  haaft  te  Parys 
bkomen  of  hy  wierd  opzichter  gemaakt  over  de 

iLonft kabinetten  van  de  Koningin,  met  eeninko- 
en  van  1100  gulden  jaarlyks.     Zy  liet  hem  ook 

^nige  groote  werken  fchilderen,  in  de  Kerk  en 
Kloolter   der  Carmeliten,  in  welken   tyd  hy 

ok   troude   met  de    Dochter   van  meergemelde 
msne  die  veel  geit  hadde.    Zie  hoe  de  gevallen 
g  van  begin  af  aan  fchikten  tot  zyn  geluk?  en 
>e  zommigen  in  deze  waerelt  altyt  tegen  ftroom 
li  wind  moeten  oproeyen  ,   terwyl  anderen  ge- 
akkelyk  voor  den  wind  zeylen. 
De  Kardinaal  de  Richelieu  zocht   hem   door 

•«deren  te  lokken  uit  den  dienit  der  Koningin, 
Isc  aanbiedinge  dat  hy  zoo  veel  zoude  eiflchen 
;  hy  begeerde  om  voor  hem  te  fchilderen,  maar 
1  floeg  dit  op  een  beleefde  wyze  af,  en  voegde 
c  \\  by  :  Dat  hy  den  Kardinaal  (indien  hy  zulks 
t  geerde)  wel  een  fchilder  zoude  aanwyzen  die  hem 
joegen  zoude  geven ,  en  verzocht  vorder  in  zyn 
l  nft  te  mogen  blyven.     Dit  antwoort  by  den  Kar- 
oaal  overgebracht,  was  oorzaak  dat  hy  temeer- 

c*  agtinge  voor  hem  kreeg,  om  dat  hy  niet  on- 
t  uw  wilde  wezen  aan  die  hem  wel  beloonden, 

e  liet  hem  zyn  afbeelding  op  verfcheiden  wyzen 
f(  ilderen. 

[.  Deel.  P  Hy 
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Hy  was  yverig  en  van  een  werkzamen  aart, 

en  heeft  veel  beroemde  konftwcrken  in  dat  Ko- 
ninkryk  gemaakt. 

In  't  Cabinet  des  fingularitcz,  d' 'Architecture , 
Peinture^  Sculpture^  Ï3  Graveur  e  &c.  Par  Flo- 

ret! t  Ie  Comie^  I.  D.  p:  78.  is  een  lyft  van  alzyne 
beruchte  werken,  waar  ontrent  inzonderheit  ge- 
roemt  wort  zeker  ftuk,  waar  in  Louys  de  xm, 
knielende  voor  een  Mariabeeld ,  dat  hy  zyn  Ryks- 
kroon  aanbiedt ,  verheelt  ftaat.  Dit  ftuk  had  hy 
gcichüdert  voor  deZilverwinkelhouders  te  Parys,  en: 

't  is  inde  Kerk  van  Notre-Damc^oïdt  Lieve  Vrouwe 
Kerk,opgehangenjgelyk  dezelve  uit  een  oud  gebruik' 
jaarlyks  gehouden  zyn  te  doen;  waar  toe  zy  dan. 
een  der  voornaamfte  konillchilders  uitkeuren. 

Welk  konftftuk  voor  af  op  den  Feeftdach  van: 
Maria,  van  den  morgen  tot  den  avond,  voor  de 
Kerk  te  pronk  hangt ,  om  van  allen  befchout  te 
worden. 

Monfr,  Pon  eet  Raadsheer  in  7  Hof  der  Aydes, 
kwam  hem  eens  op  eenen  zondag  bezoeken  om  va 
hem  gefchildert  te  worden,  maar  hy  weigerde  zuil 
te  doen  (fchoon  hy  een  groot  man  en  byzondc 
vriend  van  hem  was);  om  dat  hy  zwarigheit 
maakte  van  de  Kerkeiyke  beveelen,  en  het  ge- 

meen gebruik  te  overtreden;  hoe  gretig  hy  ook  op 
wind  was. 

In  dien  tyd  werd  de  roem  van  C.  Ie  Brit»,  toen- 
maals noch  in  Italien ,  door  geheel  Vrankiyk  ge- 

trompet, en  zyne  aanhangers  maakten  zyne  be- 
kwaamheden noch  veel  grooter  dan  zy  waren  (ge- 

lyk  het  getneenlyk  gaat  als  men  ymant  gunft  be- 
wyzen  wil)  om  hem  tot  Hoflchilder  van  den  Jon- 

gen Kening  Louys  den  xiv  in  te  dringen.  Maai 
Champanjs  kreunde  zig  daar  niet  aan.    Hy 

bat 



Schilders  en  Schilder  e Jfen.        %vf 
ad  (als  het  fpreekwoort  zeit)  zyn  Schaapjes  op  V 

'roog,  en  ftorfin  't  jaar  1674,  oud  71  jaren. 

i  Geen  enkel ,  maar  verfcheiden  voorbeelden  heb- 

en  ons  doen  zien ,  dat  het  konftzaad  in  't  Ham* 
iloed  verfpreid,  van  d'eene  tot  d'andere  Eeuw 
ieuwe  konftbloeizels  heeft  voortgebragt. 
;  De  Boeken  van  J.  Sandravt  doorbladerende  vint 
f  in  het  3  Boekdeel  van  zyn  Cciitfcge  SQtatomfe 

p  pag.  6*9.  gemeld  van  eenen  van  AELST,  die 
iet  alleen  een  hoogvlieger  in  de  Schilderkonft, 
.  laar  ook  een  voornaam  Boumeefler  was  5  waarom 
w  ook  door  den  Magiftraat  van  Antwerpen  werd 
(ugekeurt  om  de  Eerepoorten ,  naar  zyn  beftek , 

•  doen  vervaardigen ,  tegens  d'intrede  van  Filip- 
us  den  tweeden,  zoon  vanKarel  den  vyfden,  in- 
pn  jare  iffo.  Van  wien  ook  de  Boeken: 

:  iciiïa  (3  Magnte  Gr<eci<e  Hiftoria  ,  e x  antiquh 
numismatibus  iïïuftrata.  (met  Medaljes)  en 

*e  Roman*  &    Grteca    antiquitatis  monumentis 

!  t  f  rifcis  Numismatibus  er  ut  is  ̂  per  Hubertum 
Goltuum  Herbipolitanum  Fenlonianum , 

civem  Romanum ,  gefchreven  zyn. 

eze  van  Aelst  is  de  zelve  dien  K.  v.  Mander 
.iet er  Koek  van  Aelft  noemt ,  en  die  overleden  is 
t  Antwerpen  kort  na  den  jare  1  f  f  o.  Want  zyne 

:  argelaten  fchnfren  van  de  Boukunde  werden  in 
<  n  jare  ify  3  door  zyn  weduwe  Maajkfn  Verhul  ft 
[  druk  uitgegeven.  Hy  liet  ook  een  zoon  na 
. aulus  genocmt,  die  ook  de  konft  oerTendc,  eo 
jtrout  is  geweeft,  uit  wien  gelooft  word  (fchoon 

'f«  Mander  alleen  van  zyne  Weduw  meld,  en 
P  2.  zeit; 
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zeit  :  Dat  z.y  naderhand  getroud  is  geweefi  aan 
Gillis  van  Koningshof  dat  van  Aelst  in  de  be- 

ichryving  der  Stadt  Delf  op  't  jaar  1602.  aangete- 
kent  (thans  het  voorwerp  voor  onze  pen)  zyn  oor- 

ipronk  heeft. 
EVERT  van  AELST,  is  geboren  te  Delfin 

't  jaar  16*02,.  Hy  was  een  braaf  fchilder  in  allerhan- de foort  van  ftilftaande  leven ,  inzonderheit Fruit, 

dat  hy  heel  natuurlyk  wift  te  verbeelden,  als  me- 
de y  zere  HarnaiTen,  Stormhoeden,  en  alle  foort  • 

/van  glanfïgc  Metalen,  die  hy  hunnen  behoorly-  i 
ken  glans  en  weerfchyn  naar  vereys  wift  te  geven. 
Hy  ftierf  16  f  8  naarlatende  tot  naarvolger  in  de 
Kond  WILLEM  van  AELST,  zoon  van  zyn 
Broeder  Jan  van  Aeljt^  Notaris  te  Delf,  die  deze 
Konft  van  zynen  Oom  zoo  wel  geleert  heeft ,  dat  j 

hy  noch  jong  zynde,  hem  te  boven  ging,  ja'zo-) , danig    in    de    Konft  toenam ,  en    het  leven  zo 
natuurlyk  wift  na  te  bootzen,  dat  zyn   penceel- 
werk  geen  fchildery ,  maar  het  leven  zelf  fcheen 
te  wezen.     Hy  heeft  in  zyn  jeugt  vier  jaren  in 

Vrankryk  en  zeven  jaren  in  ïtalien  de  Konft  ge- 

oeftent,  en  in  dien  tyd  by  Kardinalen,  Vorften'en 
groore  Heeren  in  aanzien  geweeft.     In    den  jarc 
x6f6  weder  in  zyn  Vaderlant  gekeert,  heeft  hy 

zig  met  'er  woon  eerft  te  Delf,  daar  na  tot  Am' 
fterdam  begeven ,  alwaar  zyne  Konft  by  alle  konft 
kenners  hoog  geacht  is  geworden,  en    tot  ei 
hoogen  prys  verkocht.     Waar  uit  men  klaarly] 

2iet ,  en  daar  uit  befluit  kan  maken  in  't  algemeen 
hoe  alle  konften  en  wetenfchappen  niet  van  eerften 
af  aan  in  hare  volkomenheit    zyn    uitgevonden; 
maar  dat  de  vinder,  of  anderen    op    dien  grond] 
voortvarende  trapswyze  hebben  ontdekt,  en  uit-l 

gevonden,  't  geen  daar  aan  ontbrak,  om  ze  te 

bren- 

:
■
 



Schilders  en  Schilder  effen.  219 
lengen  tot  hare  hoogde  volkomenheit.  Willem, 
jders  Güilhelmo,  was  een  man  (na  dat  hy  in 
lilien  geweeft  had)  die  een  grootmoedigen  inborn: 
Izat,  en  die  niemant,  inzonderheit  als  hy  wat 

ivenzynpeyl  gedronken  had,  ontzag.  'T  is 
fbeurt,  dat  de  Borgermeefter  Maarzeveen  met 

I  m  gefch  il  kreeg ,  over  d'eene  of  andere  zaak, waar 
<or  zy  in  woorden  kwamen. 
VANAELST,die  vooreen  Borgermeefter  van 

1  nfterdam  niet  wilde  't  zeil  ftryken ,  in  een  zaak 
car  hy  meende  recht  in  te  hebben,  floof  op, 
t>k  zyn  boven  rok  open  ,  en  toonde  op 
In  borft  den  gouden  penning,  en  keten  die 
1  van  den  Groothar  toog  van  Toskanen  had  ge- 
Kgen,  zeggende:  Gy  zyt  met  een  geltzak  om  uw 
ms  geboren ,  en  dat  is  V  al-,  maar  dat  ik  ben ,  ben 
\door  verdien  fie.  Maar  of  hem  die  wor/i  (als  het 
M'cekwoort  zeit)  vaderhand  niet  opbrak ,  daar 

tyffelde  zelf,  die  't  my  verhaalt  heeft,  niet  aan. 
Een  man  (zeit  Gratiaan)  verlieft  zyn  agtingdoor 

m  hardnekkige  verdediging ;  want  zulks  is  niet  de 
v.arheit  v oor fpr eken ,  maar  eer  zyn  koppigheit  ver- 
tnen.  En  op  een  andere  plaats.  Zommige  ver- 
duiven  zig  zoo  zeer  op  hunne  ver  dien  f  en ,  dat  ze 
pfch  geen  zorg  dragen  ,  om  zich  te  doen    bemin- 
Kt. 

P-Schoon  hy  (gelyk  ik  even  gezegt  heb)  een 
fx>tmoedigen  inborft  bezat,  nochtans  j  trof  hem 

"^nus  zoon  met  zyn  vlammende  fchicht,  zooda- 
r;  dat  hy  verflingerdc  aan  zyn  dienftmeit,  dat 

ei  dikke  moffekop  was,  de  zelve  troude',  en 
ce  fchoone  kinderen  by  haar  teelde.  Indientyd 
\  tonde  hy  op  de  Princegraft ,  by  het  Waalc 

1  eeshuys  daar  hy  ook  geftorven  is,  in  't  jaar  1679; 
}  iar  het  jaar  zyner  'geboorte  heb  ik  niet  kon- P  3  nea 
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ncn  te  weten  komen,  en  heb  daarom  zyn  levensbe 
dry  f  aan  dat  van  zyne  tyd  en  konftgenooten  ge 
(chakelt. 

Jan  Vos  maakte  op    een   zyner    voornaamft 
bloemtarereelen  dit  vojgende  vaarsje : 

Uier  komt  de  lieve  Lent  by  wintertydt <verfchynen. 
Natuur ,  die  al  wie  maalt  door  haar  penceel  ven dooft , 

Begint,  nu  z.y  dit  ziet ,  van  enkier,  f-pyt  te  kwynen. 
Aurora ,  leg  uw  pruik  volroozen  van  uw  hooft : 

Vier  groeien  rooz.en  die  uw  hulfel  overtreffen. 
Zoo  wort  van  Aelst,  door  kunfi,  de  waerei 

deur  beroemt. 

Wie  and' ren  overwint  behoort  men  te  verheffen. 
Zyn  handt,  iwlgeejlen9  heef t  het  biadt  van  dit  g 

bloemt 

Befchildert  met  een  glans ,  die  nimmer  zal  verjlenfei 
Het  loof  dat  heet  en  koudt  verduurt  zal  eeuw, 

daan. 

Vrou  Venus  zou  haar  krans  om  dit  gewafch  verwen. 
feni 

Om ,  als  zy  hoogtydt  houdt,  te  pronken  met  de  bladi 
Of  als  zy  V  hart  van  Mars  aanminnig  komt  bejlryen. 

''ïtjieraadt  der  Vrouwen  is  de  Ijft  der  Schilderyen. 

Zyn  Weduwe  vertrok  na  zyn  dood  met  c 

kinderen  (dit  was  in  't  jaar  1680)  naar  haar  lant,  wa; 
een  Brouwer  verlokt  op  de  harde  Ryksdaalders  di 

zy  mee  gebrogt  had ,  haar  troude.  Maar  't  lec 
niet  lang  of  een  droevig  ongeluk  trot  den  oudftc 
van  de  kinderen,  zynde  een  welgemaakte  jor 
gen,  want  hy  viel  in  den  Brouketelen  verbranc de. 
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De  bevindinge  heeft  den  Landman  doen  zien 
dat  de  groey baarheid  niet  alleen  van  de  geftekheit 
der  zaden ,  maar  byzonder  van  een  wel  doorbou- 
den  en  gemeden  grond  afhangt. 

De  jeugt  die  zig  tot  d'oeffening  der  Konft  be- 
geeft by  een  Akfcer  geleken  ,  en  de  leerlefTen  van 

:haar  onder wyzer  by  het  zaadt,  zullen  wy  zien  dat  zy 
beide  meer  or  min  van  een  zelven  goeden  aart  moeten 
wezen.     Want  zoo  die  grontniet  is  doorbout  met 
oordeel}  en  doormeft  met  vernuft,y  ver,en  leerzugt,is 

'er  weinig  hoop  van  eenen  ryken  oegft  te  maajen. 
\  In  tegendeel  als  die  grond  goet  is ,  gaat   de  ver- 
'wagting  zeker  zelfs  buiten  verwagting.     Dit  is  ge- 

bleken aan  JAN  van  BRONKHORST  ,  die 
jldoor  yver,  aangeboren  leerzucht,  en  aangewende 
[fepmerkinge  (fchoon  hy  maar  een  gering  zaat  van 
;  onderwyzingen  in   den  akker  van  zyn  begeerte 

f:  ontfangt-n  had)  dat  zaad  zoo  ivel  heeft   gebroed , 
I: dat  'er  van  hem  word    getuigt,  dat,  al    mocht 
t  ymant  het  geluk  gebeuren  van  he:  doorluchtigfte 
I  verftant,  en  den  groot itenmeefter  in  de  Konit  tot 
\  zyn  onderwyzer  te  hebben ,  zoo  konde    hy   niet 
:  beter  in  de  ukerfte  wetenfehappen  van  de  Konft 
ervaren  wezen. 

Elf  jaaren  was  hy  pas  oud  als  hy  betleed  wie:<! 
by  een  Glasfchry  ver  gehecten  fan  forburgb ,  om  de 
grondbeginzelen  der  Teekenkonft  te  lecren ,  al- 

waar hy  een  en  een  halfjaar  zig  met  grooten  yver 
en  naariligheit  heeft  geoeffent,  en  daar  na  ̂ loch 
by  twee  andere  gemeene  Glasfchilders,  zoo  lang 

tot  dat  hy  in  't  jaar  1 610  lult  kreeg  om  een  reys 
naar  Vrankryk  te  doen,  om'  daar  zyn  Konft  ver- 

der voort  te  zetten ,  dus  nam  hy  de  reis  over  Bra- 
bant, maar  werd  door  zeker  toeval  in  den  voort- 

P  4  g^g 
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gang  gefluit*  want  tot  Atrechtj  kwam  hy  geva 
lig  by  eenen  Peet  er  Mathp  konftig  Glasfcbildc 
daar  hy  zig  opbielt  ontrent  een  en  een    half jaari 
in  welken  tyt  hy  gelegentheit  had  om  veel   frajj 
werken  te  helpen  maken-     Van  daar  trok  hyna; 
Parys,  daar  hy  een  heel  bekwaam  meelter  in 
Glasfchryven ,  Chamu  genaamt ,  aantrof,  daar  h 
ecnigen  tyd  bleef  en  toen  weer  naar  zyn   geboor 
tefladt  geraakte,  alwaar  hy  als  meelter  in  die konl 
de  zelve  met  vlyt  en  yver    voortzette  j  nochtanj 
altyt  by  zich  zei  ven  onvergenoegt ,  wyl  dit  doe; 
hem  te  gering  fcheen  te  wezen.     Dit  was  de  reg 
te  flypfleen  om  zyn  brein  te  fcherpen  tot  grooteil 
ondernemingen  >  te  meer  werd  dit  voornemen  iik 
hem  opgewakkert,  toen  hy  gelegenheit  had  vanf 
met  Kornelis  Poelenburg  om  te  gaan ,  en  hem  tö 
zien  fchilderen,  welke  aangename    en    bevallige) 
handelinge  zyn  gemoct  zoodanig  trok  dat  by  on4 
veranderlyk  by  zich  zei  ven  befloot,  tot  het  fchil.J 
deren  in  Oly  verf  over  te  gaan,  en  op  de  handeling 
van  Poelenburg  zich  te  zetten.     Doch  dit   fleurde} 
noch  al  een  tyd  lang,  zelfs  na  dat   Poelenburg   al i 

was  naar  Engelant  getrokken.     In  't    jaar  1637.1 
heeft  hy  het  Glasfchilderen  noch  al    gehanteert , ; 
doch  in  het  jaar  16}  9  ontiloeg  hy    zich    geheel  1 
daar  van ,  y  verende  dagelyks  zonder  onderwys ,  en  j 
bracht  het  zoo  ver  dat  de  tyd  zyn  roem  niet  licht  l 

zal  afmaajen,     Hy  was  geboren  t'Uitrecht   in   't  ] 
jaar  1602;. 

De  Nieuwe  Kerk  tot  Amiterdam  pronkt  noch  j 
heden  neffens  het  Koor  met  drie  van  zynekonitig 
befchilderde  kerkgla/.en.  Men  ziet  daar  in  Ver- 

beek hoe  de  Vrede  den  Oorlogsgod  Mars  boeit, 
en  kluiflert,  endenKryg  en  zynen  aanhang  ver- 

treed.   Hoe  de  welvaart  van  zee  en  lant  bloeit, 

als 
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ils  de  met  {langen  geparuikteTwift  verbannen  wort. 
ly  wort  vertoont  door  den  Overvloetshooren ,  die 
tlïerhande  ilag  van  uitheemfche  Koopmanfchappen 
litgeeft;  gelyk  ook  door  de  Boeken  te  kennen 
tfort  gegeven ,  dat  geleertheit ,  konden  en  weten- 

chappen,  in  tyden  van  vrede  't  fchoonftebloejen. 
in  op  de  deuren  van  het  Orgel  tietmen  door  zyn 
;on(lpenceel  met  olyverf  verheelt ,  de  Triumf van 
)avid  over  den  verflagen  Goliat  :  de  zalving  van 
!aul  tot  Konink ,  en  hoe  hy  van  zyn  troon  Da- 
id  voor  hem  fpelende  aan  zyn  fpeer  meende  te 
pitten. 

;  Zyn  Beeltenis  kanmen  befchouwcn  in  de  Plaat 
iï»boven  aan  daar  zig  nevens  aan  een  befchildert 
O.erkglas  vertoont. 

I  In  dit  zelve  jaar  1605  kwam  NI  COLA  ES 
II N  U  F  T  E  R  te  Leipfig  ter  waerelt.     Hy ,  als 
iian  natuur  Wt  de  konit  geboren,  deed  van  der 

:ugt  aan  in  lie  van  zyn  IchoollefTen  te  leeren  niet 
hders  als  zyn  boeken  met  beekjes,  een  beesjes 
?kladden.  Waar  over  hy  dikwerf  van  zyn  mee- 
er  gehekelt  en  gekaftydtwert.  Doch  alles  te  ver- 
:efs;  want  wierd  hem  papier  en  inkt  onthou- 
?n,  hy  bediende  zig  van  houtkool  en  betekende 
I;  wanden  zoo  hoog  als  hy  ze  bereiken  kon: 
'aar  over  hy  van  de  huismeid  dikwilsheel  onzagt 
'handeld  werd.  Zyn  Vader  ziende  dat  alles  wathy 
nwcndde  zyn  drift  niet  iïuiten  konde ,  dacht  in  't 
:rft  noch  dat  dit  ontflont,  om  dat  hy  geen  ge- 
^igtheit  hadde  tot  het  leeren  van  talen.  Dus  be- 
icht  hy  alle  ambachten  die  hy  konde,  fchreefdie 
)  een  blad  papier,  en  leide  dit  zyn  zoon  voor, 

'ggende,  hy  konde  een  van  alle  verkiezen  wathy 
ilde^dog  hy;verkoos  niet  anders  dan  't  fchilderen  te 

■Ten.    Maar  dit  moet  ik  noch  voorafzeggen. 

P  j-  da' 
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dat  ook  wel  de  voorname  reden ,  waarom  demd 
over  het  begruizen  der  muuren  hem  zoo  hard  vi, 
was  :  dat  hy  zyne  Beelden  zoo  Paradysagtig  r- 

tuurlyk  met  kool  overal  door  't  huis  op  de  wa- 
den aflchctfte,  dat  zy  al  zoo  wel  als  Eva  kon: 

zien  datze  naakt  waren.  Gelyk  hy  onder  andc; 
ook  heel  geeltig  had  afgefchetft ,  daar  UlifTes  naat 
by  Naufïcae  komt ,  gevolgt  naar  de  befchryvi  \ 
van  Homerus.  Tjyn  Vader  befteedde  hem  dang- 
volgelyk  by  eenen  fchilder  genaamt  Emanuel  A- 
feny  daar  hy  twee  jaren  by  woonde;  maar  dbr 
viel  het  niet  tot  zyn  voordeel  uit ,  terwylhyinfl: 
van  hem  de  konft  te  leeren  hem  voor  knecht  g- 
bruikte  om  zyn  mantel  agter  hem  te  dragen  wa- 

neer hy  uitging.  Dit  hem  tegen  de  borlt  zyn<: 
liep  hy  weg ,  en  kwam  tot  Maagdenburg  daar  hy« 
nigen  tyt  zyn  koft  won  met  penceelen  te  inaki 
voor  fchilders,  dog  daar  hy  wedeÜtafraakte ,  jj 
zig  begaf  by  een  kladder,  daar  hy  by  bleef  tot  hfc 
jaar  1630,  wanneer  hy  tot  Uitrecht  kwam,  « 
gelegentheit  aan  de  hand  kreeg ,  om  zyn  grootn 
yver  en  zucht  die  hy  tot  de  konft  hadde  aan  ̂ r- 
ham  Bloemaart  te  kennen  te  geven,  die  ziende  zr> 

natuurlyke  drift ,  en  hoe  veer  hy  reeds  meer  do  • 
zyn  leerluft  als  grondig  onderwys  gevordert  wal. 
hem  een  plaats  in  zyn  huis  fchikte,  alwaar  hy  dof 
goed  onderwys  en  naarfligheit  in  korten  tyd  z<> 
veer  kwam  dat  hy  op  eigen  wieken  konde  dr- 
ven,  ja  zoo  hooge  vlucht  in  de  kond  maak: 

dat  hy  d'eer  gehad  heeft  van  voor  den  K 
ning  van  Denemarken  te  fchiideren  drie  ftukkei 
vertoonende  veltflagen,  waar  in  des  zelfs  voorz- 

ien d'overwinninge  bevochten  hadden.  Waar, :' 
wanneer  hy  geftorven  is,  heb  ik  niet  konnen  iv 
ipooren. 
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,  In  dit  zelve  jaar  1603  is  tot  Antwerpen  gebo- 
•cnJOHANNIS  COSSIERS  een  man  daar  de 
Brabanders  veel  van  roemen,  inzonderheit  om  een 
konftftuk  dat  te  Mechelen  in  de  Kerk  van  het 

groot  Begynhof  hangt  ,  't  geen  alleen  genoeg  is 
om  zyn  roem  te  trompetten,  zooveerals'erfchil- 
iderkonttminnaars  gevonden  worden.  Hy  is  na  dat 
hy  vele  Hoven  bezogt ,  en  overal  blyken  van  zyn 

konftpencecl  gelaten  heeft  geftorven.  Dat  's  ze- 
ker, maar  in  wat  jaar  weet  ik  niet. 

Dit  jaar  160;  vrugtbaar  in  konftoeffenaars  te 
iteeien  bracht  ook  voort  den  gedachteniswaardigen 
SIM  ON  de  VOS  Deze  was  een  man  die 

:zich  op  de  fondamenten  van  de  konft  grondig  ver- 
fftont  ,  en  daar  van  met  oordeel  bedient  heeft. 

Zyne  ftukken  in  Brabant  inzonderheit  bekent, ge- 
tuigen wat  vermogen  zyn  penceel  heeft  gehadt. 

Van  JOAN  B  Y L E R T ,hunnen  ty tgenoot 
geboren   te   Uitregt ,    weten   wy  niet   veel    te 
zeggen,  als  dat  hy,  naar  het  ons  heeft  toegefche- 

I  nen,  eerft  van  een  los  en  ongebonden  leven  is  ge- 
weeft  ,  en  naderhant  een  afkeer  daar  van  gekregen 

1  hebbende  ,  zig  tot  de  oeffeninge  der  fchilderkonft 
1  begeven,  een  gelukkigen  voortgang  daar  in  ge- 

maakt ,  en  in  die  kcurwifTeling   roem   behaalt 
•  heeft. 

Eer  wy  dit  jaar  töo^  eindigen  moeten  wy  ook  ge- 
•  dachtig  wezen  denDelfzen  Konftfchilder  PI  ETER. 
JANZE  van  ASCH.  Deze  was  een  braaf lant- 

'  fchapfchilder ,  inzonderheit  in  't  klein.  Men  ziet 
:  maar  zelden  van  zyne  penceelwerken ,  om  dat  hy 
niet  veelgemaakt  heeft:  wyl  hy  op  een  anderewys(om 
Zyn  ouden  Vader  en  Moeder  te  bezorgen)  zyn^tyd 

heeft  moeten  hefteden*  maar  't  geen  datm/er  van 
ïiet  is  goed.    Hy  was  deugdzaam  en  vroom  van 

Ie» 
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leven,  en  bereikte  eene  hoogen  ouderdom.  Wat 

de  konftfchilder  Johannes  Verkoljc,  geboren  i<5j-c 
nog  omgang  met  hem  gehad  ,  en  ook  zyn  bee 
tenis  in  koper  gebracht  heeft ,  die  wy  (geen  andc 
voorhanden  zynde)  gevolgt  hebben.  Zyftaatonde 
aan  in  de  Plaat  L  nevens  een  tafereeltje  waar  o 
een  lantfehapje  gefchetft  ftaat. 

Na  hem  volgt 
KRISTIAEN  van  KOUWENBERCH  gebo 
ren  te  Delf  op  den  8  van  Herfftmaant  1604.    H^ 
heeft  tot  leermeefter  in  de  kond  gehad  Johan  va; 
Nes,  is  daar  naa  gereift  naar  Italien,  van  waar  hy 
byzonder  in  de  konft  gevordert  ,  wedergekeert  i 
in  zyne  geboorteftadt  Delf.     Daar  heeft  hy  veld 
konftftukken  zoo  Hiftorien  als  naakte  Beelden  le-i 

vensgroot  gefchildert  en  daar  door  veel  roem  be- 
haalt.   Behalven  op  andere  plaatzen  zietmen  ook 

van  zyne  penceelkonft  in  de  princelyke  lufthuizecj 

Ryswyk,  en  t'huis  in  't  Bofch.     Daar  naginghyl 
zyn  Fortuin  volgende  te  Keulen  wonen,  alwaar 
hy  overleden  is  den  4  van  Hooimaand  166 7.   On- 

der zyne  ftadt- ,  tyd-  en  konitgenooten  worden  op- 

getelt : 
Leonard  Bramer,  Piet  er  van  Ajch,  Adriaam 

van  Linfchoten,  Hans  Jordaans,  Kormlis de Manr 
en  Johannes  Vermeer. 

Deze  alle  waren ,  als  Dirk  van  Bleiswyk  Evertz 

in  't  jaar  1667  zyn  Boek,  debefchryvingvanDelf 
eindigde,  noch  in  leven. 

Nu  eifcht  ook  eene  plaats 
DANIEL  van  HEIL  geboren  te  Bruflel 

in  't  jaar  1604.  Gelyk  dezes  geboorteftadt  met 
die  van  den  voorgaanden  in  tufTchenftant  verfchil- 
de ,  zoo  verfcheelden  zy  nog  meer  in  de  verkiezinge 
van  hun  penceelwerk.  Want  de  voorgaande  fcheen 

tot 
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it  verluftigingc  van  't  gezicht,  dexeopeen  ont- 
eringe  in  de  ziel  der  aanfchouwers  toe  te  leggen. 
Zant  hy  fchilderde  meeft  Brandftigtingen  en  dier- 
>lyke  voorwerpen  die  yflelyk  2yn  om  aan  te  zien. 
:^ochtans('t  geen  tot  zyn  lof  getuigt  wortjwas  alles 
30  natuurlyk  dat'er  niets  als  de  hette  aan  ontbrak, 
•nder  zyne  voorname  (tukken  worden  getelt  de 
idergang  van  Sodom  en  Gomora  met  de  ganfche 
-ntftrcke ,  door  een  vuur  uit  den  Hemel  &c.  en 
;t  verbranden  van  Troje,  daar  men  ziet,  hoe, 

i  fan  Sinons  toorts  de  fiadt  verdelgde  door  haar 
vlam 

)e  Koning  Priam  lag  voor  't  oog  van  zyne  maagen , 
kbarnaft  op  den  grondt  door  Pyrrhus  zwaart  ver' 

/lagen-, 
'.Daar  Hekuba  den  val  van  haar  beroemden  Ham 

betreurde ,  op't  bloedig lyk  van  baar'* gemaal gezegen^ 

il ƒ 'daar  Eneas  tor  ft  Anchifeso/»  zyn  fchouders^ 
1  En  geeft  A  sk  aan  de  hand  in  V  midden  van  V  gekerm-y 
r 

eekenen  die  diergelyke  Hiftorifche  verbeeldingen 
•;enbaar  maken. 

1 1  Wy  hadden  byna  vergeten  den  braven  Dor- 
Irechtze  konftfchilder  J AROB  GFRRETZE 

vUIP,  wiens  penceelkonlt  al  vroeg  de  konft- 
ininnende  bekoort  heeft,  te  gedenken  5  maarwier- 
len  hem  indagtig  als  wy  zyn  zoon  Albert  Kuip 
:en  tooneel  zoude  voeren.  Hy  fchilderden  Osjes, 
Koetjes ,  Schaapjes  enz.  De  verfchieten  agter  de 
selve  waren  meeit  lant  en  watergezichten  die  zig 
Dm  en  by  Dort  doen  zien ,  welke  hy  tot  zyn  gebruik 

laar  't  leven  afgeteekent  heeft ,  en  zyn  wyze  van 
Schilderen  was  helder  gloejend  en  fmeltcnde. 

Deze 
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Deze   Jakob    Gerretz    Küi  , 
Dortenaar    ,     leerling     van     Abr.      Bhemaa*. 
Izak   van  Hasselt,   Kor  n.  T  . 
ge lb erg  beide  lantfchapfchilders,  en  Jaqu  : 
Grief,  anders  Klaart,  die  ftil  leven  fchilderd 

waren  de  hoofden  of  aanleiders  welke  in  den  ja- 

16*41  het  konftgenootfehap  van  St.  LukasteDo 
drecht  hebben  opgerecht,  na  dat  zy  uit  het  Gik 
genoemt  het  Gilt  van  de  vyf  Neringen  (volge 

beding  als  in  de- Acte  van  febeiding  itaat   uitg<; 
drukt)  waren  uitgegaan.     Maar  eer  ik  eenige  & 
zonderheden  (om  den  Lezer  bericht  te  geven  v£ 

't  geen  van  tyd  tot  tyd ,   rakende  de  Konltfchi 
ders  is  voorgevallen)  voortbreng,  zal  voor  af  dier 
itig  wezen  aan  te  wyzen  hoe  de  Konrtfchildersij 
St.  Lucas  Gilt,  en  andere  Ambagtgilden  zyn  bf 
trokken :  van  wien  de  naam  van  St.  Lucas  Gild 

zyn  afkom iï  heeft  5  en  hoe  de  Schilders  in  vefl 
fcheiden  fteden  uit  die  Gildens  uitgegaan,  Broe 
derfchappen    hebben    opgerecht,  welke  befton 
den  uit  enkele  Konftenaars,  en  Konftlievenden.   : 

Hoedanig  oulings  de  Konftfchilders  en  hunn 
werken  by  de  grootften  van  de  waerelt  zyn  geacht 
geweeft,  hebben  vele  fchryvers  breedwydig  ge 

meldj  hetgeen  den  leer- en  weetluftigen  is  bekent] 
dus  zal  't  niet  nodig  wezen  uit  de  twyffelachtigi 
outheit  menigte  van  voorbeelden  op  te  delven 
maar  wy  zullen  alleen  van  de  zelve,  en  van  late: 
tyden  zoo  veel  ontkenen ,  als  tot  aanleiding  var 
ons  oogmerk  dient. 

Leonard  da  Vency ,  was  van  wegen  zyne  Konft 
zoodanig  by  den  Koning  van  Vrankryk  geagt. 
dat  deze  Vorft  verfcheiden malen,  hem,  daar  hy  op 

zyn  ziekbed  lag,  kwam  bezoeken,  en  handrei- 

king aanbood ,  zulks  hy  ook  eindelyk  in  's  Ko- 
ning.' 
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ngs  armen  den  geeft  gaf.    Zie  K.  van  Mander 

Den  moordt  van  Polidoor  heeft  de  Raad  van 
omen  zoo  euvel  opgenomen ,  dat  den  Moorder 
io  fwaren  ftraf  wierd  aangedaan,  als  of  hyeenen 

m  den  Raad  om  't  leven  had  gebracht.Dit  merkt 
•ïilrps  Angels  in  zyn  lof  der  Schilderkonft  aan  op 
21.  en  voegt  daar  by,  dat  de  Venetianen  noch 
later  eeuwen  ,  zich  door  de  Konft  zoo  vereert 
;tten  dat  zy  aan  brave  meefters  jaarlyks  500  kroo- 
m  ten  gefchenk  gaven,  op  dat  zy    die    binnen 
inne  muuren  mochten  behouden.    En  hoe  meer 

en  in  d'outheit  te  rug  treed,  hoe  meer  men  za! 
:itdekken  de  groote  achtinge  die    men  voor  de 
on  ft  en  Konftenaars  over  hadde.     'T  waaren 
pel  les  en  Praxiteles  die  het  geluk  alleen  hadden, 

?!«  de  groot fte  waereltvorft  hunne  konft  bemindei 
raar  op  zeker  Dichter  zinfpclende,  zeit: 

.  Jpeïïes  werd)  uit  veePy  alleen  geftelt , 

.?  jchilderen  den  groot  en  Alexander  > 

raxiteïes ,  had  oorlof ',  en  geen  ander , Een  marmer  beeld  tefnyden  naar  dien  Held. 

''eerft  gemelde  fchilderde  daar  nevens  voor  den 
oifteen  naakte  Venus,  Anadyomene^  zeitPlinius 
it  is,  vers  uit  Zee  opkomende  :  waar  toe  hem  de 

hoone  Campaspe  ,  Alexanders  byzit,  tot  een  le- 
;;ndig  model  om  naar  te  fchilderen  vergunt  werd. 

laar  wat  gebeurt  'er  ?  De  ontvlamde  drift ,  hoe  zeer 
v  ze  trachtte  te  bedekkken  was  niet  zoo  te  ontvein- 
:n ,  ot  het  wierd  van  Alexander  bemerkt.Die  ziende 
pne  grootmoedighcit  hier  door  ter  proef  geftelt, 
rfluit,  daar  hy  tot  dus  veer  de  waerelt  bedwon- 
en  hadjookzynneigingete  bedwingen.  Hy  flapt 
1  van 
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van  zyn  lieve  Campaspe  af,  en    fchenkt  die    m 

Apelles. Gemelde  Plinius  merkt  ook  aan,  hoe  na  dn 
tyd  een  Grieks  Vorft ,  wanende    de    Konft   bt 
door  in  eere  en  aanzien  te  houden,  door  een  vi: 

gebood  dat  niemant  de  Konft  van  fchilderen  \L 
mogt  te  leeren ,  of  de  zelve  te  oenenen,  ten   / 
hy  edel  geboren  was.     En  uit  een  even  zoo  iw 

deelig  begrip ,  voor  de  Konft  was't ,  dat  'er  zvw 
een  hooge  prys  geftelt  wierd,   voor  die   iezd» 
begeerden  te  leeren.     Want  hier  door  werden  t- 
kwame  geeften,  en  de    fchranderite    vernuite, 
om  dat  zy  van  een  ilegte  geboorte  waren,  gefmoc 
en  tot  den  ploeg  gebruikt :  daar  en  tegen  ven» 
teloozen  als  zy  llegs  van  groote  geboorte  warcB 

tot    het    penceel    opgebracht  :    't    geen    en 
merkelyk  verval  in  de    Kond    veroorzaakte,  tl 
dat    Keizer   Maximiliaan  deze  konltbrcuk   het1,. 
de,by  zeker  voorval  verklarende ,  dat  hy  van  hondei; 

Boeren  wel  hondert  Edellieden,  maar  van  honde-' 
Edellieden  geen  een  goet  fchilder   maken   kond 
Dezelve  Vorfl  heeft  met  een  de  Koniïenaars  in 

algemeen  geadelt  j  daar  hun    verkregen    blazoc 
(zynde  driezilvere  fchilden  op  een  blaau  veltjnoc 
de  gedachtenis  van  draagt.     K.  v.  Mander   me 

van  dit  voorval  in  't  leven  van  Albert  Durer,  c 

pag.  i }  i .  B.     Als  ook  een  diergelyk  in  't    leve 
van  Hans  Holbeen  p.  145.     Edoch  hoe    dit  ge 
melde  wapen  aan  den  naam  van  St.  Lucas  wapel 

komt,  (laat  t'onderzoeken. 
De  fchry  vers  die  zom  wylen  hun  werk  hebben  gfl 

maakt  van  de  oudtydze  veranderingen ,  zoo  Kei 
kelyke  als  Wareltlyke,  te  doorfnuffelen ,  hebbe 
aangemerkt ;  wanneer  deze  Landen ,  in  macr 
van  Menfchen  en  Steden  aangcgroeit,de  Room  fel 

God 
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lodsdienft  4  en  het  waereltlyk  befticr  gczeïck 
'as,  darmen  toen  voorde  Ambagt-  en  Hantwerk* 
sdcn  Gilden  of  Broedcrfchappen  heeft  opgerecht, 
ezelve  met  voordeden  en  voórregtcn  begiftigt, 
1  dezen  of  genen  Heylig  tot  patroon  of  befcherm- 
ïgel  toe^evoegt  :  als  by  voorbeeltiiet  Timmer- 
ïiden  Gilt  aan  St.  Jof  ph :  de  Smits  aan  St.Elook 
;  Schoenmakers  aan  St.  Krifpyn:  de  Kleermakers 
in  St.  Joan  den  Doopcrrde  Schilders  aan  St.  Lucas , 
i  zoo  voort;  welke  in  de  Kerke  een  byzonJc; 
!apel  en  Altaar  hadden  :  en  aan  welke  zy  op 
;kere  tyden  Kerkdienft  pleegden  en  offerhanden 
xlen,  van  waar  de  fpreekwyze  :  St.  Lucas fnbét 
'  uyn  oud  kleed  een  nieuwe  lap  hebben  ,  oorfpron- 
;lyk  is.  Dus  ook  verfcheydene  andere  Broeder- 
happen,  als  van  St.  Huibregt^  diede  vryejachc 

lo voorrecht  hadden,  en  diergelykemeer,  welke 
kerc  wyze  van  Godsdienftige  plechtigheden, 

een  meer  d'ander  min,  volgens  de  inftelling,\  e.  - 
licht  was  aan    zynen  patroon  of  patroncfTe  ;  als 

w  voorbeelt  de  Konfraterniteit,  or  Maria's  Broe- 
rfchap,  welke  volgens  de  inrtellinge  verpligtwas 

:  _)  de  Feeitdagen  van  Maria  Millèn  te  laten  doen, 
:  gebeden  voor  de  afgeltorvene  Broederen  op 

■zette  tyden  :  't  welkzy,als  de  ftadt'sHartogefr- 
>fch  aan  de  Heeren  Staten  162.9  over  ging  ,    in 

fc:  Kapitulatie  bedongen  onverhiridert  te  mogen 
iderhoudenj  gelyk  het  ook  zoo  gebleven  is,  uit- 

zondert dat  zulks  in  't  verborgen,  om  geene er- 
in ilTe  te  geven,  gefchiedde^  tot  den  jare  1642, 

anneer  her  meeitendeel  uitgeitorven  was,  latcn- 
zommigen  die  van  den  Hervormden  Godsdienit 

aren  zich  daar  by  infehryven  ,  't  welk  van     de 
teeren  Predikanten  in  dien  tyd  euvel  opgenomen 
f-rd,  die  daar  Clafflcale  handelingen  overbeievcU 

I,  Deel.  Q^  *  tie* 
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den  in  verfcheide  iteden  ,  en  opftellen  maakt< 
die  zy  aan  de  Univerfiteiten  afvaardigden.   De  P> 
dikanten  op  het  ClaJJis  te  Gornichcm  vergaderta 
Juni  1643.  waren  de  eeriten  die  dit  werk  ter  h?d  • 
namen ,  en  hunne  voortellingen  en  vragen  dj 
omtrent  den  Profefïbren  te  Leyden  in  fchrift  t.> 
zonden    Jakobus  Trigland,  en  Fredrik  Spannen 
waren  toenmaals  hoogleeraren  in  de  Godgelecc»  • 

heit.     Dien  't  luit  kan  het  Boekje  ,  Oordeel  in 
verfcheiden    Leeraars   enz.    over   de   Mariaan\t 

Broeder  f chap  ̂   door  een  liefhebber  der  -ivaarhett^eu  • 
gedrukt  »64f,  nazien  :  terwyl  \vy  reeds  te  vee 

van  't  fpoor  geweken  ,  te   rug  Happen  moet< , 
tot  dien  tyd,  waar  in  Keyzer  Kare)  de  V.  de 
landen  beftierde ,  om  te  zeggen  dat  hy  zomm  e  - 
iteden  met  voorregten  heeft  begiftigt  >  als  ook  c 
Gilden  der  zelve,  bevoordeelt  met  zeker  reci, 

waai*  door  zy  al  't  geen  hunnen  handel  en  han- 
ringen  hinderlyk  en  naadeelig  was,  buiten  de  *:• 
óen  hielden  :  zulks,  die  deflelfs  voordeelen  W4£ 
den  deelachtig  zyn  ,  genoodzaakt  wierden ,  in; 
Borger-  en  Gilderecht  dier  {leden  met  gek  te  k(^  : 
pen.  ■ 

Nu  was  het  by  vele  van  de  Konftfchilders  es 

tyds  in  gebruik  gekomen  ,   dat  zy  openbare  w ••  ... 
Ie  els ,  en  verkoopdagen  van  Schilderyen  hielde,  ' 
en  dus  zig,  om  hun  voordeel  te  bejagen  ,  metlt 
voorregt  van  een  Gild  dekten.     Maar  als  met  r 
tyd  het  Glasfchilderen  geheel  ten  onbruik  wiei, 
in  enkel  Glazemaken  verkeerde  ,  en  door  de  Ac- 

te tyden  gemeene  Konftfchilders  mede  tot  den  kl;  - 
pot  vervielen,  en  het  getal  der  Groffchildershi- 1 
pen  vermeerderen}  en  dus  het  Gildebroederfcb 
meelt  in   ambagtsgezellen  beftond  $     hebben  c  :■ 
Konftoeffenaars  daar  wat  tegens  aan  gezien,  •$ 

wr 
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/aar  het  der  Edele  Kond  oneer  aangedaan,  on- 
er  ambagtslieden  gctelt  te  worden.  Waaronrvzy 
an  gelegentheit  zogten  om  die  Broederfchap  te 
ntgaan,  en  een  konfrater niteit  van  enkele  Konft- 
ertenenden  op  te  rechten,Ook  heeft  men  in  zommi- 
e  lieden  de  konfilievenden  daar  mede  onder  be- 
okken  j  het  welk  die  van  Dordregt  in  den  jare 
641  werkilellig maakten j  dooreen verzoekfehrir 
et  geen  zy  aan  de  EedeJe  Heeren  Borgermeeilc- 
;nen  Schepenen  dier  ftadt  prefenteerden ,  die  hun 

ie  fcheiding  van  den  Gilde  der  Glazcmakers!,  op 
:nige  voorwaarden  niet  alleen  hebben  inge  willigt, 
mar  den  Konitfchildercn  ten  voordeel  door  een 

iQe  ,  ondertekent  M.  Berk ,  in  den  X  Artykel 
ergunt  en  toegedaan  :  Dat  niemant  verkocht  met 

'nige  Schilderyen  langexs  de  (iraatteloopen^  om  dis 
wgs  de  deuren  te  vetten  &c.  XI.  Dat  niemai.t 
*an  buiten  in  komende  vermocht  eenige  openbare  ver- 

kopingen van  Schilderyen  aan  ie  rechten  enz.  En 
leene  nader  verklaring  van  dezen  XI  Art.  verleenc 
(J43.  Dat  niemant  ivig  hy  zy  van  buiten  ofte  vaiz 
.innen ,  onder  veat  vcor-zvendzel  het  zelve  ook  zonde 
togen  -w-ezen ,  op  geenerhande  ivyzen  eenige  verkoo- 
Ingen  van  Schilderyen  z,al  vermogen  te  houden , 
Is  alleen  die  van  het  Ko nflgc nootje ij ap  van  St.  Lu~ 
■f,  gezeit  de  Fynfchilders ,  enz. 
Dit  fpoor  hebben  de  Konflfchildersin  verfchey- 

e  Hoilandiche  (leden  gevolge. 

Die  van'sGravenhage,  als  my  uit  de  aanteke- 
ing ,  die  daar  van  gehouden  is ,  is  gebleken  ?  kwa- 
ïen  in  den  jare  1656  op  den  if  van  Sprokkel- 
laand  by  den  anderen,  om  over  de  wyzevanfehei-. 
ing  te  beramen  ,  en  een  verzoekichrift  diesaan- 
aande  te  prefenteren  aan  den  Raad  dier  plaats : 
1  waren  de  verzoekers  48  in  gertal ,  en  onder. 

CL*  deze 
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deze  Di RK  vander  Lis ,  toen  Regerende  Schep» . 

In  't  zelve  jaar  wierd  hun  verzoek  van  fcheidi ; uit  het  Gild  van  Glazemakers ,  Stoelemakers  i 
Boekbinders  toegeftaan ,  en  eerft  het  bovenite  c  ; 
Boterwaag,  naderhand  vier  vertrekken  boven  : 
Korenmarkt  tot  hun  vry  gebruik  gegeven.  Ht 
grootfte  vertrek  dient  tot  deverkoopingvanSch- 
deryen,  die  uit  iterfhuizen,  of  anderzins  voorv- 
kn,\vaar  van  de  konfraterfchap  zyn  voordeden  tre! . 

De  zoldering  van  deze  zaal,  van  onder  te  zie, 
is  verdeelt  in  vier  hoekftukken  met  een  ovaal  in: 

midden,  alle  met  beeldwerk  kondig  befchilde. 
Het  eerfte  hoekftuk  doorTHEoD.vANDER  Schüu 

gefchildert,  verheelt  de  drie  hoofdkoleuren.  h: 
tweede  door  DanielMytens,  daar  de  Deugt  i 
Hiitorien  op  den  rug  van  de  Faam  fchryft,  <a 
door  haar  worden  uitgebazuint.  Het  derde  der 

Aug.  Terwesten,  waarindePerfpectief, Dot- 
zichtkunde  en  Architecture ,  ot  Boukon  11  zig  vt- 
toont.Het  vierde  door  Robb.  du  Val  waar  in  de./- 
ironomie  of  Starrekunde ,  en  Geometrie  of  Meetkol 

gezien  wort.  Het  middelvak ,  door  Will.  Dc- 
dyns  befchildert,  vertoont  de  Haagfe  ftedemaaj, 
onder  welker  befcherming  zig  de  Schilderkon, 
Beelthouwery ,  Glasfcbildery  en  Graveerkon, 
aanbieden.  Hier  nevens  aan  zietmen  Pallasvcrzt 
metde  Konftlicfde  ,  de  Groflchilders  met  lader 
en  kladpot  :  De  Boekbinders  met  fchroefen  pe , 
en  de  Stoelmakers  met  hun  gereedfehap  ,  in  yr 
ten  konfthemel  uytbonzen.  En  inhetfchoorflef- 
ftuk  door  Matt.  Terwesten  gefchildert,  zt 
men  de  jeugt  door  Merkuur  opleyden  ,  tot  e 
konltfchool ,  aangefpoort  door  roem  en  beloning 

Het  tweede  vertrek  dient  tot  hun  vergad  1 

plaats,  en  pronkt  met  een  glazekas  vol    Kor:- 

bi- 
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boeken  met  vergulde  banden ,  by  *t  afftervtn  van 
dezen  en  genen  tot  hun  gedachtenis  aan  de  Kond- 
kamer  vereert ,  als  ook  in  twee  lyften,  de  Lyk- 

vaarzen,  op  d'uitvaart  der  beruchte  Konitichil- 
ders  Daniel  Mytens,  voorgevallen  op  den  ipvan 

Hferfftmaant  1 6*8  cS,en  Willem  Doudyns,  't  eene  door 
f.  Ster  renberg,  't  ander  door  Si  lvius,  berymt. 

' .  Het  derde  vertrek  tot  de  gemcene  Tekenplaats 

)f 'Academie  opgeregt  in  den  jare  1682.  Het  vierde 
•ertrek  dient  tot  gebruik  van  den  knecht  van  't 
\onftgenootfchap. 
i  Haarlem,  een  der  oudfte  Steden  vanHollant, 
ïeeft  al  vroeg  een  bloejende  Konüfchool ,  en  tal- 
yk  Konftgenootfchap  binnen  zyn  ringmuur  ge- 

zien. Maar  om  niet  alles  op  te  halen ,  uit  vreez-e 
i  (at  het  den  Lc?er  verdrieten  mocht,  zal  ik 
naar  alleen  van  het  Konftgenootfchap  der  Ant- 
verpieSchildersiets  melden:eerft  om  dat  hunKonft- 
;enootfchap  vroeger  in  tyd  is  begonnen,  dan  een 
er  Konftgenootfchappen  van  Nederlant  :  ten 
weede  dat  ook  geen  der  zelve  met  zulke  voordee- 
fcn  is  begunftigt ,  dan  dat  van  Antwerpen.  Inzon- 
lerheit  heb  ik  de  gedachtenis  daar  van  willen 

erverfchen  -,  op  dat  alle  Stedebeftierders  door  dit 
DfFelyke  voorbeelt  gefpoort  mochten  worden,  om 

'ergelyke  hulpmiddelen  tot  opbouw  der  Konft, n  roem  der  Steden  aan  de  zelve  te  fchenken. 
Ik  vind  in  het  Me  mori  aal  van  de  Schil  - 

ers  kamer  tot  Antwerpen  geboekt ,  dat  dezelve 
egin  genomen  heeft  met  het  jaar  i4fo ,  en  dat 
4f4  de  konflfchilders  zig  tot  een  voegden  en  een 
onftgenootfehap   aanvingen  ,   waar  van  Joan 
NELLAERT  CllJoAN  ScHUERMAEKER 

~  eerfte  Regenten  of  O  verluiden  waren.  Sedert 

'eiken  tyd  de  konft  daar  met  grooten  luider  ge- 
loeit  heeft  3  gelvk  het  konitgenootfehap  cok  (op 

0.3  <** 
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dat  de  kond:  zig  meer  en  meer  voortzetten  zoude) 

een  Academie,  of  oeiTenplaats  om  naar  't  naakte 
leven  te  teekenen ,  he^ft  opgerecht  in  den  jare  1 664. 
en  in  den  jare  169 ƒ  een pltiilcr  -Academie waartoe 

zy  de  keurlykfte  afgietfels  der  geichtfte  Anti- 
ken hebben  opgezocht.  Welke  Academiën  of  konft- 

icholen  vergroot  en  verbetert  zyn  in  den  jare  1694 
en  ïtfpf  federt  welken  tyd  dezelve  kamer  pronkt 
met  het  marmere  Borflbeclt  van  den  Hartog  var 

Beyeren ,  toen  Gouverneur  van  de  Spaanfche  Ne- 
derlanden en  groot  bemjnnaar  van  konften,  in- 

zonderheit  deSchilderkonft ,  als  ook  een  yveri£ 
voortplanter  dier  oefTening. 

Het   geldt  tot  onderhoud  van  gemelde  twe< 
Academiën  en  verdere  koften  die  daar  op  loopen 
word   gevonden  uit  1 2,  vrybrieven  door  de  Gou; 

verneurs  uit  order  van  den  Koning  van  Spanje!1 
aan  het  konftgenootfehap  vergunt,  om  de  gemel1 
de  koften  tot  opbouw  der  konft  goet  te  maker 

Yder  der  zelve  word  waardig  gefchat  8oo  gul 
den  meer  of  min ,  na  die  fchaars  te  bekomen  zyr 
en  zy  worden  van  het  konftgenootfehap  verkoel; 
aan  gegoede  Borgcrs ;  om  van  alle  Borgerbeam 
tingen,  die  koftbaar  en  hftig  vallen,  vry  te  zyj 
voor  hun  leven  :  als  Gildcmeeftcr-    Kerkmeeftcr- 

Wykmeeftcr  -     Vaandrig  -    en    mindere     Off 
cierfcfiappen  van  de  Borgenvacht.     Welke  vry, 
brieven,  de  bevoordeelden  overleden  zyndc,  ftral 

•weder  vervallen  am  het  konftgenootfehap  dat  de 
zelve  weder  op  nieus  aan  anderen  verkoopt,  c 
tot  onderhout  der  konftfcholc  zig  van  die  per 

ningen  bedient. 
De  twee  laatfte  der  gemelde  vrybrieven  zynlu 

door  gunft  der  Keurvorft  van  Beyeren  bezorg, 
wanneer  zy  hem  tot  Protctlor  van  de  konft,  <> 
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iet  konftgenooifchap  inwydden.     Dit  gefchiede 
>p  den  i  van  Sprokkelmaand  1693.     Defchilders 
;amer  was  rykelyk  behangen  met  penceelkonfc 
an  uitmuntende  Meefters,  en  de  Heer  Jan  Bab- 
ift  Gryns  oud  Borgermeefter,  en  hoofdman  d^r 
ic-nftkamers,  en  Dekens  haalde  den  Vodt  op,gelicht 
loor  menigte  flambouwen,  tot  de  konftzaal,  daar 
:en  tafel  met  koftelyke  fpyzc  ftont  aangerecht  om 
;yneDoorl.te  onthalen.  Waar  by  zig  allerhande 
conftig  fnarenfpel  deed  hooren,  en  naar  het  ein- 
ligen  opende  zig  een  tooneel,  daar  zig  de  Ant- 
Werpfche  Steedemaagt  treurig   leunende   op   een 
waterkruik  (verbeeldende  de  Schelde)  op  vertoon- 

de.    Straks  verfcheen  Apol  die  haar  naderende  dus 
:  lanfprak  :    Hoe   leit   de   Stedemaagt  zoo  treurig  ? 

■  wat  reden  zyn  ''er  die  u  de  zilte  tranen   langs  de 
Meeke  wangen  doen  rollen  ?  gryp  moet  ±  de  Goden  z.yn 
ioor  uw  klachten  bewogen.     Ah  ik  in  het  morgen- 
krieken  (vervolgde  de  Zonnegodt)  myn  hengften  uit 
het  pekel  opmende ,  zag  ik  een  Held  uit  het  huis  van 

1  Ooftenryk   tot   u  naderen,  om   u  in  z,yne  befcher- 
mnge  te  nemen  ,    waar  door  de  konfien  weder  ah 
,v§orheen  in  vollen  Imfler  zjülen  bloejen  enz.     Ook 

kwam  een  Beelthouwer  en  Schilder  op  het  too- 
neel.    Deze  met  een  befchildert  doek,  daar  de 

belegering  van  Belgrado   op  afgebeelt  ftont,  en 
.boven  dezelve  de  Faam,  die  des  Vorften    roem 

trompette  :  't  welk  ook  de  voorname  toeleg  van 
t  dit  fpel  is ,  't  geen  ook  B.  Ogier  huisvrouw  van 
Guil.  Kerricx  die  het  zelve  bery  mt  heeft ,  te  kennen 

,  geert.    En  zeker  dit  fpel  verdient  dat  men  'tpryze, 
te  meer  wyl  het  in  zoo  korten  tyd  opgeflagen  is. 

Q.4*      .  Twee- 
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Tweemaal  vier  en  twintig  uuren , 
TuJJchen  dag  en  tujjchen  nacht, 
Heeft  dit  op  7  tooneel  gebracht. 

Maar  het  geeftigft  in  't  fpel  was  dit ,  dat  gemeld 
Kerrkk  het  borftbeelt  van  den  Vorft  naar  een  ge 
fchilderd  afbeeltzel  in  marmer  gemaakt  had,zor 
der  dat  de  Vorft  daar  iets  van  wilt ,  en  het  zelv 

met  plciiter  overtogen ,  werd  als  of  't  een  ruw 
blok  fteen  waar,  op  het  toneel    gebracht.     D 

beelthouwer  die  onder  't  fpel  zomtyds  den  Keui 
vorft  aanzag,  als  wilde  hy  z*m  beeltenis  in  marmc 
nit  houwen,  gaf  zomwyi  een  {]?£  met  den  hame 
op  het  zelve,waar  door  dan  eerft  een  brok  affpronj 
die    de   bovenkruin  ontdekte,  dan  eens  het  een 
oog,  dan  het  ander,  de  neus  en  zoo  voorts,  to 
het  beek  zig  volkomen  deed  zien.     Waar  over  d 
Keurvorft  verwondert  ftont  te    kyken,  en    ver 
klaarde  dat  hem  nooit  zulk    vermaak    aana;edaal 
was.     Dit  borftbeelt  ftaat  noch  op  de    Konftka 

mer.     Beter  was  't  voor  de  Konft  geweeft  zoo  hl 
zelf  waar  tegenwoordig  gebleven.    Ja  het  is  t 
beklagen  dat  verwiflcling  van  ftaat    zyn    Kunft 
vuur  gedooft  heelt  >  want  dat  deed  ook  anderei 

ontvonken,  zoo  da't  de  Konft  tot  groote  waard 
ftcigerde. 

Hier  mee  willen  wy  onze  Redenvoering  eindigen 
en  de  Toneel^ordyn  openen  met  de  Konitfchildet 
AALBERT  KUIP  geboren  te  Dordrecht 

m  't  jaaritfoy*.  Deze  was  de  zoon  van  Jakob  Ger- 
uit ze  Kuip  een  braaf  fchilder,  by  wien  hy 

Je  konll  gelcert  heef  r ,  hoe  wel  hy  in  handeling 
veel  van  zyn  Vader  vcrfcheelde  5  want  hy  wat  meer 

n  den  netten  kant  was  :  ook  zoo  ruw  in  zync 
peneeelbehandeling  niet  als  zyn  Neef  B en j  aH 
m  1  n  K  u  1  p  die  een  medeleerling  met  hem  was : 

hoe- 



Schilders  en  Schilder  ejfen.  149 

ïoewel  ik'er  dingen  van  gezien  heb,  diemeefter- 
yk  aangetoetft  waren.  Daarenboven  hield  zig 

•yn  Vader  aan  eenerhande  verkiezinge.  Hem  daar- 
ntegen  fcheen  het  evenveel  te  wezen  wat  hy  ook 
naakte.  OfTen  ,  Koeyen  ,  Schapen  ,  Paarden» 

"ruit,   Lantfchap,  Itii  water  met   Schepen  j  't f  cheen  hem  alles  onverfchelig  te  wezen ,  en  daar 
nen  zig  over  verwonderen  moet,  is,  dat  hy  alles 
:ven  fraay  en  natuurlyk  fchilderde.  Daarenboven 
neeft  hy  inzonderheit  wel  in  acht  genomen  de  tyd 
tonden  waar  in  hy  de  voorwerpen  verbeeldde, 
coo  dat  men  den  benevelden  morgenfcont  van  den 
dai en  middag,  en  dezen  weer  van  den  faffraan- 
rerwigen  avondllont  in  zyn  tafereelen  kofl:  onder* 
iheiden.     Ook  heb  ik  veifcheide  maanlichten  van 

'  ïem  gezien  die  heel  natuurlyk  verbeelt  waren ,  en 
f,00  gefchikt  dat  dezelve  een  aangename  fpiegeling 

lin  't  water  maakten.  Onder  zyne  konltftukken 
'.yn  wel  de  voornaamfte  ,  daar  hy  de  Dortfche 
Secfremarkt  in  verbeelt ,  als  ook  de  Fikeurbaan, 
laar  hy  dan  de  fchilderagftiglte  Paarden  die  daar 
i^ewoonlyk  kwamen,  in  te  pas  bracht,  zoo  dat 

nen  dezelve  kolt  onderkennen.  Dat  'er  na  zyn 
lood  geen  modellen  of  teekenen  van  andere  mee- 
ters  by  hem  gevonden  wierden  is  een  bewys  dat 

ry  alleen  de  natuur  tot  leiding  nam.  't  Was  ook 
r.yn  aart  niet  geit  daar  aan  te  bciieeden ,  want  hy 
lad  altyt  tot  zinfpreuk  :  In  harde  Ryksdaalders 
komt  de  mot  met.  Egter  was  hy  een  man  van  on- 
)efproken  leven,  en  ouderling  van  de  Gerefor* 
neerde  Kerk. 

Hy  heeft  in  zyn  tyd  menigte  van  lantfchapge- 
uchten  zoo  buiten  Dordrecht  als  elders  geteekent, 
3ie  met  zwart  kryt  omgetrokken,  en  met  fapjes 
>pgewaflchen ,  gceftig  en  natuurlyk  behandelt  zyn . 



i$ö  Schotihurgh  der 
PIETERDANRERSdeRY  isgeb( 

ren  t'Amfterdam  in  't  jaar  io"of.  Hy  was  ee 
goed  fchilder  van  pourtrettcn  Zyn  penceelkon 
was  zoo  in  Nederland  als  in  andere  ge  weden  g( 
acht,  als  aan  dit  onderltaande  vaars  je,  in  zyn  ty 
tot  zyn  lof  gerymt,  blykt. 

O  wyd  befaamde  Kon  ft  die  menig  Ryk  doorwandelt 
Ais  gy  uw  eel  penccel  wel.  naar  het  leven  handelt , 
Gelyk^  aan  7  Poolfche  Hof  heeft  menigmaal  gedaa 

De  Ry  ,  daar  van  zjyn  hand 'veel brave ft 'ukken  ftaat 

Gelyk  de  luifter  derZonne,die  's  morgens  u 
-den  dageraad  geboren  is,  uitgefchenen ,  in  eene 
benevelden  avondftont wegzinkt:  even  dus  is  hc 
ook  met  het  menfehelyks  leven.  Het  jaar  1 60 
heeft:  veifchcide  Sonnen  aan  de  kimme  van  de 

konfthemel  zien  opgaan  j  en  weer  andere  nazyc 
waerelt  alom  befchenen  hadden ,  zien  ten  grav 
dalen.  Onder  deze  was  Karel  van  Mande 

Konftig  fchilder,  en  Schryver  van  het  leven  de 
Konftfchilders.  Ook  zouden  wy  (om  zyne  verdier 
ften)  verpligt  zyn  geweeft ,  hem  onder  de  braafft 
Nederlandze  Konftfchilders  te  gedenken,  tenws 
re  zyne  levenswyze,  en  wat  hy  gewrogt  heeft 

uitvoerig  ware  befchreven ,  't  geen  in  den  tvvede 
druk  van  1618.  agter  zyn  werk  geplaatft  is.  Dus  vv 
van  hem  niet  te  zeggen  hebben  als  (wyl  door  vei 
zuym  het  jaar,  en  de  maand  waar  in  zyn  ilerfty> 
is  voorgevallen ,  daar  in  is  vergeten)  dat  hy  zyne 
levensloop  geeindigt  heeft  op  den  1 1  van  Herfil 

maand,  in  't  jaar  1606.  oud  f8  jaren,  en  dat  d 
puikdichter  J.  v.  Vondel  't  zyner.  ecredit  vaars  o 
zyn  beeltenis  gemaakt  heeft : 

SI 
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SIC  ITUR  AD  ASÏRA. 

kn  det  den  Geeft  van  ouden  Karel  zweven 9 

1  In  deze  prent ,  maat  levend  er  in  *t  werk 
,'an  V  Schilderboek ,  waar  in  dr.  Schilders  leven , 
Na  hunnen  tydt ,  zynpen ,  in  't  worflelpcrk 

'kr  Scbilderkunft ,  de  leerbare  jeught  leert  firyen 
[f  Mn  wor (leien ,  op  V  vocrbeeld  van  Natuur , 

'!;#  tor  ontvouwt  denzin dèrfchitdtryen 
:  7^«  Nazoos  Dicht ,  da t  Jovis  blixemvum' 
\raveert  met  tjyn  gejïalte  wijelmgen , . 
1  Zoogoddelyk  en  kunftiglyk  verknocht 

\  Hls  Mander  haar  ontknoopu ,  en  op  dat  zingen 

\  D  'Orakels  van  dien  Helt  te  voorjehyn  broght. ; 
[  Yat  eifcht  dit  beelt  ?  geen  gont ,  noch  geen  juweeïen  > 

'"Len  Schilders  kroon  van  d'edelfte  penceelen. MDCLVII. 

1   Als  mede  dat  hy  een    zoon    naargelaten  heeft 
fCAREL  genaamt ,  zyn  Vader  niet  ongelyk  in  konft 
bn  vernuft.    Inzondcrheit  was  hy  berucht  door 

't  fchilderen  van  Pourtretten,  waarom  hy  ook 
door  den  Konink  van  Denemarken    is    ontboden 

'geweeiï,  daar  hy  zig  door  zyn  konft  en  gedrag 
bemint  heeft  gemaakt,  en  van  daar  veel  roem  en 
■voordeel  weg  gedragen.     Dit  beveiligt  de   Prinsr 
der  Ncderduitiche  Dichtercn  in  't  hooft  van  't  vaars 

dat  hy  op  't  ahbeeltzel  van  zyn  Koninklyk-   Ma- 
!  jefteit,  te  Denemark,  Noorwegen   en   Gotten, 

'Frederik  den  IIï,  door  onzen  van  Mandergdchit"- 
dert,   gemaakt  heeft ,  daar  hy  h^m  noemt  Hot- 

ïbhildcr  van  zyn  Majeileit ,  en  vorders  zig  dus' laat  hooren: 

Den 
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Dengeell  van  Mander ,  om  de  Majefleit  te  malen 
Van  Konink  Frederik ,  ontbreekt  geen  verf ,  mat 

vier^ 

Dat  uit  vier  Kroonen  gloeit  met  levendige  ftraelen , 
Of  uit  zyn  Noortfl  ar  geeft  eerf  goddelyken  zwier. 

JVat  raet  ?  de  Schilder  zit  bekommert ,  en  verlegen. 
Ingroote  zaeken  mifl  de  Konft  haer  kracht ,  en  eifci 

Penfeelen  zyn  te  licht  om  Scepters  op  te  weegen  -y 
Dies  maelt  hy  in  *t  verfchiet  de  Zee9  en 7  Zeepalai. 

De  Sont ,  en  Kroonenburgh ,  op  dat  men  7  heelt  mogl 
kennen. 

Deflaeuwefchildergeejl  met  merken  van  de  Kroon 
Zyne  onmaghl  ft  er  ken  moght ,  eer  hy  verflaaude  in  1 

rennen, 

Zooftrykt  de  Kunjl  haar  vlagb  voo'/s  Konings  glan: en  troon. 

En  gelyk  deze  alleen  door  de  verftandige  lec 
leflen   tot    die  hoogte  in  de  Kond  geklommen 

geweeft,  zoo  zyn  'er  ook  meer  brave  mannen  de 
zyn  onderwys  voortgefproten ,  als  J  a qjj esdi 
Moschero,  Korn.  Engelsz,  Hendr.  Ger- 
retz.,  Fr.  Venant  enz.  inzonderheit  F  R  a  n  j 
Hals. 

'T  fchynt  my  toe  dat  des  ouden  Karels  zoons 
ioon  mee  een  oeffenaar  dier  Konft  geweefl  is, 
uit  dit  vaars,dat  Vondel  op  zyn  eigen  Afbeelding 
door  hem  gefchildert  maakte ,  dat  dus  luid : 

Jkjloot  een'  ring  van  tienwerf  zeven  jaren , 
Toen  Mander ,  wiens  penceel ,  zoo  ryk  begaeft, 

Op  's  Grootvacrs  fpoor  en  faem  ten  hemel  dr aeft, 
My fcbilderde  3  bezaait  met  gryze  haeren^ 

Daer 
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JDaer  Tredriks  Kroon  ontzien  wort ,  en  benyt. 
Zoo  kan  myn  fchyn  noch  leven  na  mp?  tyt. 

MDCLVII. 

Wy  hebben  tot  nog  toe  gezien  dat  Antwerpen 
wel  de  groot fte  lyft  der  Konftlchilders  heeft  op* 

\  gelevert  tot  onzen  Schouburg ,  maar  andere  Steden 
prengen  hunne  vernuften  mee  op  de  Rol,  gelyk 
i  Mechelen 

PEETER  FRANCOIS  Lucasz.    geboren  in 

■,  t  jaar  1606  op  den  20  van  Wynmaand.  Hy  heeft 
de  Konft  eerft  by  zyn  Vader ,  daar  na  by  Gerard 
fiegers  tot  Antwerpen  geleert.     Zyn  geneigtheit 

:  ftrekte  wel  meeft  tot  het  fchilderen  van  Lant- 
fchappen  met  ldeene  Figuurtjes ,  die  hy  wonder 
pet  en  zuiver  fchilderde ,  zoo  dat  ook  de  Aarts- 

;  Hartoog  Leopoldus  een  goet  behagen  in  zyne 
werken  gehad  heett,  en  hem  langen  tyd   in   zyn 

1  dienft  gebruikt.  Hy  is  geftorvenden  1 1  vanOegft- 
;  maant  1654.  en  wy  laten  zyn  Konft  haars  meei- 
,ters  lof  melden. 

In  dit  zelve  jaar  1606  is  ook  tot  Bruflel  geboren 
LUDOWICUS  anders  LOUIS  PRIMO  geby- 
.naamt  Jent  iel.  Deze,  na  dat  hy  dus  veer  in  de  Kond 
gevordert  was  (maar  onder  wiens  opzicht  weet  ik 
biet)  dat  hy  xjg  op  zyn  Konft  (als  men  zeit)  bedroo~ 
fen  konde^  trok  naar  Romen  ,  waar  hy  30  jaren 
zig  gehouden  heeft.  Zyne  handelinge  van  fchilde- 

ren was  uitvoerig,  zinlyk  en  net,  daar  het  Bra- 
bants woord  Jentiel  zyne  oorfpronk  uit  genomen 

heeft.  Zyn  konft  heeft  d'eer  van  in  des  Paus  Pa- 
leis, onder  de  befte  Konft,geplaatft  te  wezen.  Hy 

was  1660  noch  in  leven. 

Sandrard,  die  hem  mede  gedenkt  onder  de  Kon- 
ilenaren,wil,  dat  hem  de  bynaam  Jentiel ,  als  hy hens 
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ïiem  in  den  jare  1616  re  Roomen  in  de  Bend  bc 
gaf ,  is  gegeven ;  om  dat  hy  zig  wel  wift  voor  \ 
ilocny  zig  by  groot  e  luiden  vervoegde,  en  als  eengt 
boren  Edelman  gedroeg. 

Dit  jaar  itfoS  by  zonder  vruchtbaar  in  't  voort 
brengen  van  brave  Kcnftenaars  deed  ook  op  de 
if  van  Wiedemaand  aan  den  Ryn  buiten  Leyde 
REMBR4NT  te  voorfchyn  komen. 

Zyn  Vader  werd  door  de  wandeling  Herma 
Gerritzen  van  Ryn  geheet en,zynde  een  mulder  op  d 
Korenmolen  tuilen  en  Leyerdorp  en  Koukerk  aa 
óen  Ryn  >  en  zyn  moeder  was  Neelt  je  Willems  va; 
.Zuitbroek  genaamt,  welke  door  dat  beroep  eet 
lyk  aan  den  kolt  konden  geraken. 

Onze  Rembrant  van  Ryn  een  eenige  zoo; 
^ynde,  wierden  zyne  Ouders  voornemens  van  hen 
de  Latynfche  taal  te  laten  leeren ,  en  hem  tot  d 
geleertheit  op  te  voeden  ,  tot  welken  einde  zy  hen 

-te  Leyden  ter  fchoole  deden. '  Maar  de  byzonder 
-drift,  die  hy  tot  de  Teekenkonft  hadde ,  deedhe: 
van  bef]  uit  veranderen ,  gelyk  zy  ook  gevolglyl 
hem  bedelden  om  de  fondamenten  dier  konfl  te  Ie 

ren  bv  Jakob  Izakzen  van  Zwanenburg,  b 
welken  hy  bleef  omtrent  den  tyd  van  drie  jaren,  if 

"welken  tyd  hy  zodanig  gevordert  was,  dat  yde 
zifj;  daar  van  verwondert  hielt,  en  befluit  maakt 
dat  uit  hem  wat  groots  te  verwagten  iftont ,  de 
be  floot  zyn  Vader  (om  dat  hem  geen  gelegent  hei 
•zoude ontbreken  van  een  vaif  en  grond ,  tot  opbouv 
van  de  konft)  hem  by  P.  Lafiman  t'Amiterdamt» 
brengen ,  by  den  welken  hy  zes  Maanden  bleef 
en  na  dien  tyd  nog  eenige  maanden  by  Jak.  Pinas  to 
hv  befluit  nam  van  voortaan  by  zig  zelven  de  konf 

te  oefTenen,  't  geen  hem  wonder  wel  van  cerfta 
aan  gelukte.  Anderen  willen  dat  Phias  zyn  cerfb 

on 
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onderwyzer  in  de  konft  zou  geweeil  zyn.     En  Si- 
mon  van  Leewcn ,  in  zyn  korte  befchryving   van 

:  Leiden ,  zeit :  dat  Joris  van  Schoten  de  leermes fter 
ivan  Rcmbrant  en  Jan  Lievensz.  geweefi  is. 

Tcrvvyl  hy  dan  yveiïg  en  met  grooten  kift  by 
:zig  zelven  aan  zyner  Ouders  huis,  dagelyks   de 
\ Konft  voortzette,  kreeg  hy  nu  en  dan  bezoek 
vankonftlievenden,  welke  hem  eindelyk  aanwy- 

I  zing  deden  aan  een  Heer  in  den  Haag ,  ten  einde 

hv  zeker  ftukje  't  geen  hy  toen  gemaakt  had   aan' 
,  den  zelven  zoude  vertoonen  en  aanbieden.  Rem- 
brant  trok  daar  op  met  het  zelve  te  voet  naar 
den  Haag ,  en  verkogt  het  voor  hondert  gulden. 
Hy ,  wonderwel  in  zyn  fchik  en  niet  gewoon  zoo 

.^eel  gek  in  zyn  buidel  te  hebben,  verlangde  firaks 

|S*m  op  't  allerfpoedigfte  t'huis  te  komen ,  op  dat  zy- 
ae  Ouders  deelgenooten  wierden  van  de  verheu- 

genis die  hy  daar  over  hadde. 
Te  voet  gaan  was  nu  te  gering,  met  de  Jacï>t- 

•chuit  te  varen  te  gemeen ,  des  ging  hy  op  de  wa- 
gen zitten ,  die  naar  Leiden  reed. 

Wanneer  zy  nu  aan  't  huis  den  Deil  pleyftercn 
fcouden ,  en  elk  van  den  wagen  aiging  om  zig  te 
yerverfchen ,  bleef  onze  Rembrant  alleen  op 
iüen  wagen  zitten,  by  zynen  buit , vertrouwende 

den  zelven  niet  alleen.  Watgebcurt'erPde  kreb- 
laau  weg  gezet ,  terwyl  de  wagenaar  vaft  met  de 

*eft  van  't  volk  aan  kwam  treden,  raken  de  paar- 
den op  den  hol ,  en  rennen  met  hem  voort ,  zonder 

iig  aan  't  keeren  te  fleuren  tot  binnen  de  Poort 
van  Leiden ,  en  bleven  voor  hun  gewone  Herre- 
xrg  met  den  wagen  ftil  flaan  daar  elk  zig  over 
i/erwonderende,  hem  vraagde  hoe  zulks  waar  by 
gekomen}  waar  tegens  hy  niet  veel  praat  hielt , 
naar  zig  van  den  wagen  en  met  den  buit  weg- maakte 
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maakte  naar  zyne  Ouders,  wel  vergenoegt  dat  h 
dus  voor  niet  en  zonder  ecnige  kollen  fpoedige 
als  anders  tot  Leiden  gebrocht  was. 

Thans  deed  hem  dit  blinkend  beginfel   dehoojj 
van  geltwinning  vooruit  zien,  en  zyn  konfl 
op  die  wyze   gefpoort    nam  zoodanig  toe  in  d 
Ijonft  dat  hy  aan  alle  konilkenneren  genoegen  «ai 
Dus  kreeg  hy  (als  het  ipreekwoort  zeit)  de  handt, 

vol  werk.     En  dewyl  hy  naderhand ,  zoo  om  ' 
fchilderen  van  pourtretten    als    andere   Hukken 
dikwils  genootzaakt  was  tot  Amfterdam  te  komen 
vond    hy    goed  (ziende  dat  die  Stadt    inzonder 
heit  hem  gonftig  fcheen  te  wezen,  en  zyn  opko! 
men  daar  in  te  voorfpellen)  zig  met  er  woon  daai 

na  toe  te  begeven ,  't  geen  was  ontrent  den  jani 
1<5}0. 

Daar  zynde  vloeide  hem  het  werk  van  alle  kan:,- 
ten  toe ;  gelyk  ook  menigte  van  Leerlingen ,  to 
Welken  einde  hy  een  Pakhuis  huurde  op  de  Bloem: 

graft,  daar  zync  leerlingen  elk  voor  zig  een  ver1 
trek  (of  van  papier  of  zeildoek  atfehoten)  om  zon 
der  elkander  te  ftoren  naar  't  leven  te  konnei 

fchilderen.  En  gelyk'er  onder  de  Jeugt ,  inzon» 
derheit  als'er  veel  by  een  zyn,  wel  zomtyts  iet 
klugtig  voorvalt  jzoo  gebeurde  't  hier  ook.Want  eer van  dezelve  een  vrouweleven  tot  model  noodu 

hebbende ,  bragt  het  zelve  in  zyn  afgefchoten  ver- 
trek. Dit  lokte  de  anderen  tot  nieusgierighcit' 

zoo  dat  zy  op  hunne  koufen  (om  niet  gehoon  ti 
worden)  by  beurten  <-oor  eene  kleine  fcheur,me 
voordagt  daar  toe  gemaakt,  het  fpel  b.nuiiden. 
Nu  was  het  op  een  warmen  zomerfen  dag  wan 
neer  dit  voorviel  j  des  de  teekenaar  of  fchili 
der  zig  zoo  wel  als  het  model  moedernaaki 
ontkleedden.    Wat  dertele  behandelingen  en  re 

dei: 
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(Jiwiflcling  tuflchen  die  twee   voorvielen,  kon- 
ch  de  aanfchouwers  van  dit  blyfpel  melden.   En 

«neurde  't  op  den  zelven  tvd  dat  Rembrant 
kam  om  te  zien  wat  zyne  leerlingen  deden,  gaan- 
Som  hen  te  onderwvzen  naar  gewoonte  by  da\ 
Kien  voor  en  den  anderen  naa,  tot  dat  hy  ookeinde- 
■r.  by  het  vertrek  daar  deze  naakte  gelieven  by 
fes  zaten  kwam,  dat  hy  wel  dicht  gefloten  vond, 
t  van  de  zaak  verwittigt  eenteen  tvd  ftil  dit  irel 

J[)r  de  gemaakte  fplete  befchoude,  tot  dat  hy  on» 
«meer  woordenwiilclingen  hen  hoorde  zeggen: 

kernu  is  't  even  of  ivy  Adam  en  Eva  vaare}:  in  'f. 
radys,  ivint  ivy  zyn  beide  naakt.     Waarop  hy 
t  zyn  fchilderitok  op  de  deur  klopte,  en  met 
1.  luide  item  tot   beider  verbaaltheid  hun  dus; 

liep :  Om  dat  gy  naakt  zyt9  daarom  moet  gy  h;  t 
tadys  itit^  nootzaakende  door  bedreigingen  zvn 
rling  van  binnen  de  deur  te  openen;  zoo  dat  hy 
men  kwam,  het  ïpcl  van  Adam  en  Eva  floor- 

!  't  blyfpel  in  een  treuripel  deed  verwiiTelen,  en  den 
waanden  Adam  en  zyn  Eva  met  (lagen  uitdreef, 

•>  dat  zy  ter  naauwernood  in  't  afloopcn  van.  de 
^ppen  nog  een  gedeelte  van  hunne  kleederen  om 
lyt  kregen,  om  niet  naakt  op  de  ftraat  te  ko- 

r  n. 

■Hy  "was  in  opzicht  van  de  konft  ryk  van  ge- 
«hten ,  waar  om  men  van  hem  niet  zelden  een 
mnigte  van  verfchelige  fchetzen      rer  een  zelve 
■  Dr  werp  ziet  verbeeit,  ook  vol  van  veranderin- 
*i  zoo  ten  opzigt  van  de  wezens,  en  wyze 
•Man,  als    in    den    toeltcl  der  kleedingen ;    v/aaf: 
■m  hy  boven  anderen  (inzonderheit  zulken,  die  de- 

i  ve  wezens  en  kleedingen,  even  of  het  at  twee- 
1  gen  waren,  in  hunne  werken  re  pas  brengen)  is 
l  pryzen.    Ja  hy  muntc   daar    in  boven  allen 

;|t  DbeJü,  R  uit; 
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uit  :  en  niemant  weet  ik  dat  zoo  menige  vc 

ring  in  affchetzingen  van  een  en  't  zelve  voc 
gemaakt  heeft  j  't  welk  ontfpruit  uit  nandc 
bedenkingen  der  menigerhande  Hartstochten, | 
op  zulk  een  zaak  noodzakelyk  bewogen,  en 
de  gemaakt  in  der  menfehen  wezens   inzoi 
heit  doorvafte  kentrekken  zigdoen  zien,  en 
uit  de  onderfcheidentlyke  beweginge  oerlicha^ 
zig  vertoonen.     Om  een  voorbeeld  te  ftellen  : 
Kriftus  zig  door  de  brekinge  des  broods  aan 
Difcipelen  die  met  hem  naar  Emaus  gegaan 

ren,  doet  kennen,   zyn'er   verfcheiden  fc 
(bebalven  de  twee  die  'er  in  druk  uitgaan)  b beminnaars  van  de  teekenkonft  bekent.     En 

minder  getal  affchetzingen  zyn'er  van  de  gei 
der  twee  Difcipelen  als  Kriftus  uit  hunne  oogen 
dwenen  was, waar  door  zy  verzet,verbaaft  enverwl 
dert  Honden.     Wy  hebben  een  der  zelve  die  I 
beft  beviel ,  om  den  Hartstocht  van  verwonderil 
die  daar  in  waar  genomen  is,  en  het  verbaaft  m 
ren  met  het  gezicht  op  den  ledigen  froel,waar  iilKJ 
tus  een  oogenblik  te  voren  gezeeten ,  nu  daar  uit  \l 
dwenen  was^  tot  leidinge  voor  de  nochonbedri 
fchilderjeugt  in  plaat  gebragt,  en  hier  nevens « 
toont. 

De  bedrevenen  moeten  myn  yver  niet  ten  kwj 

duiden  j  't  is  om  de  jeugd  aanleiding  tot  op: 
ken  te  geven ,  en  die  niet  ondankbaar  zyn  zi 
myn  moeite  met  dank  loonen  •,  want  zulke  v< 
beelden,  zyn  (gelyk  de  Spaaniche  zinfpreuk 
als  de  band  die  de  OJfcn  met  den  muil  by  V 
leid. 

Maar  een  ding  is  te  beklagen  dat  hy  zoo  fc 
tig  tot  veranderingen,  of  tot  wat  anders  gedrev 
Tcle  dingen  maar  ten  halven  op  gemaakt  h 
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;oo  in  zyne  fchilderyen,  als  nog  meerinxyngeët- 
tc  printkonft,  daar  het  opgemaakte  ons  een  denk- 

»eelt  geeft  van  al  't  fraajs  dat  \vy  van  zyne  hand  ge- 
lad  zouJen  hebben,  ingevallen  hy  yder  ding  naar 
ïate  van  het  beginfel  voltooit  hadde  ,  als  inzon- 
erheit  aan  de  zoo  genaamde  hondert  guldens  print 
n  andere  te  zien  is ,  waar  omtrent  wy  over  de  wy- 
e  van  behandelinge  moeten  verbaaft  liaan  $  om 
at  wy  niet  konnen  begrypen  hoe  hy  hetdusheefc 

'■eten  uit  te  voeren  op  een  cerll  gemaakte  ruwe 
•  :hets  ,     geWk    blykt     dat    hy     gedaan     heeft 
tn  het  pourtretje  van  Lutmadatmeneerftinruwe 
hets,  daar  na  met  een  agtergront  en   eindelyk 

litvoerig  in  print  ziet.     En  dus  ging  het  ook  met 

li/ne  fchilderyen,  waar  van  ik  'er gezien  heb,  daar 
I  ngen  ten  uiterften  in  uirgevoert  waren,  en  de 
[:ft  als  met  een  ruwe  teerkwaft  zonder  agt  op  tee- 
i  ?nen  te  geven  was  aangefmeert.  En  in  zulk  doen 
as  hy  niet   te  verzetten,  nemende  tot  verant- 

;  oording  dat  een  [luk  voldaan  is  als  de  meefier  zyn 
,  wnemen  daar  in  bereikt  heeft,  zoo  ver  dat  hy  om 
:ne  enkele  parel  kragt  te  doen  hebben ,  een  fchoo- 
:  Kleopatra  zouw  hebben  overtaant.     Een  ftaal 
tn  zyne  koppigheit  omtrent  diergelyke  wyzc  van 

handelingen  fchiet  my  te  binnen.  'T  gebeurde 
t  hy  een  groot  pourtretftuk  onder  handen  had  , 

'.aar  in  Man  Vrouw  en  Kinderen  ftonden ;  dit 
ik  ten  deelen  afgemaakt ,  komt  onverwagt  een 
p  dien  hy  had  tefterven.  Hy  geen  anderen  doek 

r  :rced  aan  de  hand  hebbende,  fchildert  dien  doo- 

rn aap   in  't  gemelde  ftuk,  daar  die  luiden  vee! 
gen  hadden,  niet  willende  dat  hunne  pourtretteii 

'  dat  van  een  affchuwelyken  flervenden  aap  zou- 
n  te -pronk  ftaan.     Maar  neen  :  hy  had  zoo  veel 

.  ̂óq  voor  dat  model  van  den  dooden  nap  dat  hy 
R  $  ücvsr 
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liever  dat  (luk  onvoldaan  wilde  aan  zig  houden 

dan  hun  ten  gevallen  de  kwaft  'er  op  zetten ,  gel 
}y  k  ook  gefchiedde  j  waarom  het  gemelde  rtuk  ooi 
naderhant,  tot  een  afichutting  gedient  heeft  vod 
zyne  leerlingen 

'  Egtcr  zyn  'er  nog  vele  van  zyne  konrtftukkq 
welke  in  't  geheel  dooifchildert  en  uitgevoert  zya 
in  de  voornaamfte  Konltkabinetten  te  zien,  al 

fchoon  'er  eenige  pren  verleden  vele  tot  hooge 
piys  opgekogt  naar  Italicn  en  Vrankryk  zyn  gl 
voert. 

En  ik  heb  opgemerkt  dat  hy  in  zyn  vroege]] 
tyd  wel  meer  gedult  gehad  heeft  om  zyne  koni 
Hukken  uitvoerig  te  bewerken  dan  daarna.  OnoJ 
verfcheide  bewys-flalen  is  dit  inzonderheit  aan  4i 
ituk  te  zien  dat  by  den  naam  van  St.  Pieters  fcheeji 

bekent  isr  't  geen  veel  jaren  in  't  kabinet  van  del 
Heere  Jan  Jakobzen  Hinloopen ,  voorheen  Schol 
en  Borgermeefter  tot  Am  iterdam,  gehangen  hccJ 

"Want  de  werking  der  beelden ,  en  wezens  trei 
ken  zyn  daar  zoo  natuurlyk  naar  de  gefteltheit  vJ 
het  geval  uitgedrukt  als  te  bedenken  is ,  daar  bl 
nevens  veel  uitvoeriger  gefchildcrt  als  men  gewoel 
is  van  hem  te  zien.  Ook  is  ter  zeker  plaajl 
een  iluk  daar  Haman  Hcfter  en  Aflvvel 

vergalt,  door  Rem brant gefchildcrt,  waarvandj 
Dichter  Jan  Vos,  als  een  veritandig  konitkenaJ 
den  inhout  des  zelfs,  nevens  de  kracht  dcrbj^H 
dere  gemoedsdriften,  daar  in  te  befpeuren,  d( 
uitdrukt : 

Hier  zietmen  Haman  bj  Afweer  en  Heller  eeten. 

Maar't  is  vergeef s^zyn  borft  is  vol  vanfpyt  enjmar 
Hy  byt  in  Hefters/^iJ  :  maar  dieper  in  haar  har 

De  Koning  is  van  wraak  en  raazerny  bezeeten. 
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De  gramfchap  van  een  Forft  is  Jchrik'lyk  ahze raajt. 

Die  al/e  mannen  dreigt ,  wort  door  een  vrouw  ver- 
baalt. 

Zoo  (lort  men  van  den  tof  in  't  dal  der  tegenfpoeden, 
De  wraak  die  langhaam  komt  gebruikt  de  (Irengfle 

roeden. 

Dus  is  ook  het  (luk je  't  Vroutjcin  overfpel  be- 
tonden, genaamt,  by  den  Heereen  Meefter  Wil- 

lem Six  oud  Scheepen  der  Stadt  Amfterdam.    Als 
x>k  het  ftükje  de  predikinge  van  Johannes  den. 

Oooper ,  in  't  graauw  gefchildert ;  verwonderlyk 
mi  de  natuurlyke  verbeeldingen  der  toeluifterende. 
Wezenstrekkenen  veranderlyke  bekleedingen  byderj 

'~  ere  Poftmeeilerjohan  Six  mede  tot  Amiterdam  te Waarom  ik  ook  valt  moet  befluiten  dat  hy 
inzonderheit  zyn  werk  van  gemaakt ,  en  op 

ide  re  ft  zoo  veel  agt  niet  gegeven  heeft.    Hier  in 
word  ik  te  meer  verzekert,  om  dat  verfcheiden 
ran  zyne  leerlingen  my  hebben  verklaart,  dat  hy 
somtyts  een  wezen  wel  op  tienderhande  wyzen 

tffchetfte  eer  hy  't  zelve  op  paneel  bragt-,  ook 
«rel  een  dag  of  twee  kende  doorbrengen  om  een 
?rulleband  naar  zyn  zinlikheit  op  te  tuigen.     Maat 
wat  het  naakt  belangt  daar  ontrent  heeft  hy  zoo 

'reel  voorbereidfelen  niet  gemaakt,  maar  daarmee- 
tentyd  flordig  over  heen  geloopen.    Zietmen  een 

*oede  hand  van  hem  't  is  zeltzaam ,  wyl  hy  dezel- 
'e,  inzonderheit  by  zyn  portretten , in  de  fchaduw 
vegdommelt.Of  het  mogt  een  hant  zyn  vaneen  oude 
>enm pelde  Bes.  En  wat  zyn  naakte  vroutjes  aanbe- 

I  mgt,de  heerlykfte  voorwerpen  voor't  konitpenceel, 
n  daar  alle  berugte  meefters  van  ouds  af,  al  hun  vlyt 
•p  hebben  gelegtj  die  zyn  (als  hec  fpreekwoort 
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7,eit)    te   droevig  om ''er  van  te  zingen  ,  ofte  [pelen.  \ 
Want  het  doorgaans  vertoonzelen  zyn  daar  men 
ran  walgen  moet,  en   zig  verwonderen  dat  een 
man  van  zoo  veel  vernuft  en  geeft  zoo  eigenzinnig 
in  zyne  verkiezingen  geweeit  is. 

'T  zal  denLczercn  niet  vervelen,  inzonderheit 
den  genen  w-elke  geneigtheit  hebben  om  de  bc- j 
handelingen  der  konil  volgens  deredeenzekerften 

grohtte  kennen,  't  zy  om  die  tot  gebruik  te  maken: 
of  daar  van  te  konncn  fpreken,  op  dat  zy  weeten' 
en  verftaan  de  grontleidingen  der   onderfcheidcd 
begrypen  die  groote  meeiters  in  het  behandelen! 
dezer  konir.  hebben  gehad ,  en  die  zy  zig  als  een* 
grondwet  hebben  voorgeftelt  5  dat  ik  eens  twee 
groote  lichten  in  de  Schildcrkonll  in  opzicht  van! 
hunne  wyze  van  doen  in  vergelyking  breng,  ew 
danmyn  oordeel,  met  dat  van  K.  v.  Mander  ge-j 
paart  ,    vryborilig    uitzeg.       Deze   verhaalt  daU 
Michael  Jngelo    plag   te  zeggen  :  Dat  alle  [chilA 

derwerk^  't  zy  wat ,  of  van  wien  gemaakt ,  mam 
hinder-  en  beuzelwerk  is ,  zon  niet  alles  naar  V  leven 
«cfchildcrt  is ,  en  dat  ter  niet  goet  uf  beier  kan  we\. 
zen ,  dan  de  natuur  te  volgen  j  over  z.ulks  hy  niei 
ecnen  enkelen  flreek  deed ,  of  hy  zette  het  leven  vooh 

zig  &c.     Van  de  ze  meening  was  ook  on  ze  groo- 
te mceiler    R  e  m  b  r  a  n  t,  {lellende  zig  ter 

grondwet ,  enkele  naarvolging  van  de  natuur ,  er 
alles  wat  daar  buiten  gedaan  werd  was  by  hein  ver 
dacht.     Wat  befluit  nu  van  Mander  op  dit  ge 
flelde  ?  Dit  :  Dat  het  geen  kwade  weg  is  urn  tot  eei 
goed  einde  te  komen  :  w*nt  naar  teikening  (of  z\ 
(chco'i  na  V  leven  komen)  te  Jchitderen^  is  Zêogcwi 
niet  als  het  leien  voor  zig  te  hebben ,  en  de  nat  uu, 
met  al  haar  verjcheulen  verwen  na  te  volgen  i  doel 
irehoeitmeu  e  erft  ze  o  veer  gekomen  te  wezen  in  ver 

ftant 

& 
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Unt ,  dat  men  7  fchoonfte  leven  uit  het  fchoon  on- 

'erfcheiden  kan^  en  weet  uit  te  kiezen.  Hier  leit 
e  knoop  :  Het  fchoonfte  uit  het  fchoone  te  hnneu 
>erkiez.en ,  dien  wy  noch  wat  valler  zullen  trach- 

I  en  te  leggen. 

Wy  willen  graag  toeftemmen  dat  naar  't  leven 
s  fchilderen  nootzakelyk  en  goet  is,  maar  dat  dit 

I  iet  tot  zoo  een  algemeenen  grondregel  kan  gcbragt 
I  morden ,  dat  het  leven  enkel  te  volgen  de  eenige 
/eg  zoude  wezen  om  volmaakt  in  de  konil  te  wor- 

den ;  want  dan  zoude  nootzakelyk  moeten  vol- 
Itren,  dat  de  genen  die  zig  meell  gewenden  naaf 
ft  leven  te  fchilderen  de  belle  meefters  in  de  kond 

■aren,  dat  niet  algemeen  doorgaat,  maar  in  te- 
■endeel  ontrent  velen  onwaar  bevonden  word.Want 

Itiy  zyn  fchilderyen  voorgekomen,  waar  in  alles 
I  :iet  grooten  arbeid ,  en  met  de  uiterfte  uitvoerig- 

■teit  naar  't  leven  was  gefchildert,  en  nochtans 
pas  'er  in  dezelve  noch  houding ,  noch  wyking, 
r  och  fchikking,  noch  teekening.  En  weder  an- 

■ere  die  zoo  (lip  niet  naar  't  leven  gevolgt  waren  , 
■naar  daar  de  geeft  des  fchilders  meer  in  doorftak, 
■ie  in  allen  deelen  van  de  konft  welftandig waren, 
m  voor  goede  en  deugtzame  fchilderyen  kondea 
I  oorgaan. 

Daar  beneffens  is  'er  een.onnoemelyk  getal  van 
lingen,  en  voorwerpen,  die  yder  op  hun  beun 
1  het  fchilderen  te  pas  gebragt  worden,  daar  heE 
:ven  niet  toe  gebruikt  kan  worden  5  als  by  voor- 

meld vliegende ,  buitelende ,  fpringende ,  of  ioo- 
f  ende  beelden ,  welker  beweging  en  werking  alle 
ogenblikken  veranderen ,  waar  door  de  fchilder  zig 
p  die  wyze  daar  van  niet  kan  bedienen.  Egter 

/n'er  ten  allen  tyden  meefters  geweeftdietothun 
rooten  roem  diergelyke  voorwerpen  wanderlyfc 
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1^4  Schöuburgh  der 
mar  de  konft  hebben  weten  te  fchilderen ,  buiten 

behulp  van  't  leven.  Ja  hoe  zouden  zulke  die 
groote  vafte  ftukken  fchilderen  20  of  50  voeten 
van  den  grond,  op  fteigeringen  en  fchragen,  het 
leven  hebben  konncn  gebmiken  ?  by  gevolge 
hebben  zy  Iran  vafte  denkbeelden,  en  modellen 
ten  voorwerp  moeten  gebruiken  om  daar  na  te 
fchilderen.     Nog  eens. 

Stel  eens,  men  moet  vreugd ,  blydfchap , droef 
heit,  fchrik  ,  toorn,  verwondering,  veragtins 
enz.  dat  is,  de  menigerhandelydingen  vandeziel. 
door  vafte  en  kennelyke  wezenftrekken  vertoonen] 

Hoe  zal  men  't  daar  mee  maken  ?  gy  zult  lichi 
antwoorden  :  men  kan  het  levend  model  gebieder 
te  lachen ,  te  fchreyen  &c.  en  op  dusdanige  wyza 

't  leven  gebruiken.  Ja,  maar  dan  is  't  ook  wéf 
fchreyen  dat  m'er  om  lachen  zou,  en  treurig  zien 
of  m'er  mee  fpotte,  om  dat  het  lichaam  de  ver] 
cifte  aandoening  niet  hebben  kan  zonder  drift  dei 
ziele  -,  en  over  zulks  de  wezenftrekken  niet  na; 
tuurlyk  zynj  dewyl  zy  niet  door  aandrift  der  geef 
lten ,  maar  gedwongen  het  wezen  ploojen.  By  ge- 

volge kan  door  navolging  van  't  leven  in  dit  op- 
zicht onmogelyk  voldaan  worden  aan  de  konft. 

maar  het  werk  moet  noodwendig  gebrekkig  bly-i 

veri;  om  dat  in  het  voorwerp  vermift  worc, '\ 
geen  in  't  konftwerk  wort  vereift. 

Ook  blyven  vele  gemoetsdriften  zoo  lang  niet 

in  ftant*,  want  de  wezenftrekken  ftraks  op  de  min- 
fte  veranderlyke  aandoening  van  gedaanten  verwif- 
felen,  zoo  dat'er  na  is  van  nafchetzen,  ik 
laat  ftaan  van  te  fchïld  ren,  en  by  gevolge  kan'er 
geen  andere. wy ze  bêdagt  vorden  waar  door  een 
konftoeftenaar  in  dezen  i  ,ig  bedienen  kan . 
cfan  door  een  enkele  bevatting  en  vaft  dcnkbcelt: 

9i 
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af  men  moet  zig  bedienen  van  het  vernuft  van  zul- 
ken,  welke  door  vafte  regelen  en  konfltrekkcn 
elke  byzondere  gemoetsdrift  tot  leiding  voor  de 
leerbegerigen  in  plaatdruk  de  wacrelt  hebben 
mcegedeelt.  Gelyk  daar  is  dat  prydyk  Bock; 

Discours  Ac  a  de  miques,  't  geen  door  de 
meeiters  der  Koninklyke  Academie  te  Parys  aan 
Monfr.  de  Colbert  opgedragen  is ,  naar  welks  voor- 
•beelt  wy  ook  een  proefje  van  die:i  aart ,  door  an- 

dere ontleende  voorwerpen  hebben  opgefieit,  en 
in  iet  tweede  Deel  van  Pbilaléthcs  Brieven  te  pas 
{gebragt. 

Ymant  zal  licht  zeggen  9  Rembrant  heeft  zig 
:op  het  verbeelden  der  byzondere  wezen  drek  ken  wel 
[verliaan,  en  wort  daar  in  geprezen  j  heeft  hy  dit 
>niet  op  vatten  gront  gedaan?  Ikantwoortjarmaar 
lop  een  gront  welken  ik  niet  tot  een  algemeene  lei- 

ding kan  {tellen*  naardien  hy  door  een  wonder» 

'baar  vait  denkbeclt,  de  gemoetsdrirten  in  dien  oo- 
tgenblik ,  wanneer  dezelve  zig  in  het  wezen  der 
;voorwerpen  vertoonden ,  heeft  weten  in  te  druk- 

ken ,  en  zig  daar  van  te  bedienen  :  't  welk  alleen 
een  zeldzame  natuurlyke  hoedanigheid  is  -,  waar 
>voor  onze  leerleden  niet  noodig  zyn  :  dienende 
onze  leiding  alleen  om  zulken  die  dat  geluk  niet  bc- 
!  zitten ,  door  beproefde  weegen  op  te  leiden  j  om 
daar  toe  bekwaam  te  worden. 

Om  deze  zaak  aangaande  't  gebmik  van  't  le- 
ven ,  nu  noch  wat  klaarder  aan  te  duiden ,  zoo  zeg 

ik  I.  Daar  moet  voorafgaan  een  vaft  denkbeeld 

over  het  ganfcho  bewerp  van  't  geen  men  maken 
wjl,  waar  van  men  geen  volmaakt  denkbeeld  vor- 

i  men  kan ,  ten  zy  men  weet  en  kent  wrat  tot  het 

:' maken  van  zulk  een  konit  werk  als  men  zig  voorftelc 
vereift  wort:  te  weten  de  fchikkinge  der  Beelden, 
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en  voeglyke  werking  onder  malkander;  om  het 
model  voor  of  daar  na  te  fchikken  cermen  tot  het 

na  'tleeven  fchildercn  komt.  Zonder  dit  fraat  al 
het  werk  op  loflè  fchroeven.  Ik  zal  eens  een  voor- 

beeld van  een  minder  beflag  voordellen.  Om  daar 

nu  de  proef  op  te  maken ,  zsg  ik  ;  'T  is  nootza- 
kelyk  dat  men  in  de  Accademie  naar  't  leven  tykent  -, 
dit  zal  yder  met  my  toeftemmen,  en  licht  daar 
by voegen  :  datmen  uit  het  leven ,  het  leven  leert 

kennen.  'T  fchynt  fraay  gezeit,  Lezer,  maar  oor- 
deelt niet  te  voorbarig;  want  de  meefte  van  de 

jeugt  die  hier  in  Hollant  naar  't  naakte  leren  tei- 
kenen ,  teekenen  zonder  dat  het  hun  nut  doet ; 

om  dat  zy  een  zeker  oordeel  en  kundigheit  mif- 
fen,  dat  voor  af  moet  gaan,  zoo  zy  de  vrugt 

van  het  naar  't  leven  teekenen  willen  genieten ;  Hier 
inbeftaande,  I.  Dat  zy  zich  niet  genoeg  gewennen 
het  naateekenen  van  iraje  Italiaanlche  en  andere 
Printen  en  teekeningen.  II.  Dat  zy  zich  niet  ge- 

noeg bevlytigen  in  het  naateekenen  van  pleifter, 
gevormt  naarde  fraaifte  antique,  alsook  boetzeer- 
zels  van  de  geagtfte  meefters,  zoo  veer,  dat  zy 
hier  door  het  ichoone  van  het  gemeene  leeren  on- 
derfcheiden.  III.  Dat  zy  de  Menskunde  in  den  gront 
niet  verfcaan,  dat  is  al  de  fpieren  in  het  menfehe- 
lyke  lichaam  niet  kennen ;  om  te  weten  hoe  deze 
en  gene  fpieren  door  beweging  en  rekking  der 
armen  of  beenen  van  vorm  veranderen,  daar 

een  pranging  is  opzwellen ,  daar  een  rekking  is  we- 
der in  een  langwerpige  of  hoekige  gedaante  ver- 

kecren.  Het  fpreekwoort  :  men  moet  bejlagen  ten 
ys  komen ,  komt  hier  te  pas.  Want  zonder  deze 

voorbereidzelen  kan  'er  niet  een  voetftap  in  de  konfe 
gevordert,  noch  het  oogmerk  dat  men  voorheeft 
met  naar  't  naakte  leven  te  teekenen  bereikt  wor- 

den.   Wü je  nu  de  rede  weten  waarom  ?  de  men- fch* 
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:helyke  lichamen  verfchelen  van  malkander  hier 

i,  dat  de  Musculen  of  fpieren  zig  in  't  eene  lich- 
haam  veel  duidclyker  vertoonen  dan  in  't  ander. 

S  -Vat  zal  nu  iemant  onbcdreven  in  de  Menskun- 
de f  wanneer  de  fpieren  zig  door  een  flaauwe  en 

wvftèlagtige  tint  vertoonen)  daar  van  maken  ?  zulk 
:  en  zal  niet  wetcnae  wat  hv  ziet ,  ook  op  het  pa- 

oier brengen  't  geen  hy  niet  en  weet  wat  het  is, 
|i)f  waarom  dat  het  zoo  is ,  en  by  gevolge  zoo  on- 
j-;cker  of 't  ged roomt  ware.     Daarentegen  die  zich 
des  verftaat ,  en  de  fpieren    in   hare  bewegingc 

i  plaats,  en  gedaante  kent,  weet  van  de  twyftelag- 
}|igÜe  ontdekkinge  zig   te  bedienen.     Dusdanige 
■leidingen  tot  de  konit  heeft  C.leBrun,  opziender 
■ui  de  Academie  des  Konings  van  Vrankryk,  in 
feebrui  k  gebragt ,  en  veelfrajegeeftcn  en  berugte 
fchilders  daar  uit  voortgeteelt. 

Vondel  zegt  zeer  wel  in  de  Aanleidinge  ter  Ne- 
•derduitfche  Dichtkunfte  :  Die  van  zynen  geeft  naar 
den  Parnas  gedreven ,  in  den  febooi  der  Zanggod' 

V  -dinnen  nedergezet ,  en  Jipollo  toegebeiilgt  wort ,  dient 
\\zyne  genegenbeit  en  yver  door  bulp  van  de  kun  ft  9en 
•leeringe  te  laten  breidelen  3  anders  zal  zulk  een  ver- 

\  snuft  i  hoe  gelukkig  het  ook  z,y ,  gelyk  een  ongetoomt 
■paart ,  in  het  wilt  rennen ;  terwjl  een  ander  door 
'.kun (l  en  onderwys getoomt ,  den  hengfi  Jlacht ,  die9 

m\§nder  cev.cn  goeden  roskam"; er  en  beryder,  niet  roede 
en  f  por  en  gciemt  en  af  gerecht  z,ynde ,  overal  by  kf?z- 

mners  prys  bel  aalt. 
Rembrant  (om  een  einde  van  dit  pleit  te 

1 1  maken)  wilde  zig  aan  geene  regelen  van  anderen 
m binden,  en  noch  min  de  doorluchtjgftc  voorbeel- 
I  den  volgen  van  die,  welke  met  het  ichoone  te  ver- 

kiezen zich  zelven  ecnen  eeuwigen  roem  gemaakt 
:  hebben  5  maar  vernoegde  zig  met  het  leven  te  vol- 

'  £cn,  zoo  als  het  hem  voorkwam,  zonder  eenigc keur 
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keur  daar  ontrent  te  maken.  Waarom  ook 

brave  Dichter  Andries  Pels,  heel  geeftig  van  hem 
zek  in  zyn  Gebruik  en  Misbruik  des  Tooneels.  p.  $6 dat  hy, 

Als  hy  een  naakte  vrou,  gelyk  zomtyts  gebeurde , 
Zou  fchiWren ,  t  ot  model  geen  Gr  ickfeFems  keurde , 

.Af^r  e^r  (?£#'  IVaficr ,  o/  Turf  treed  ft  er  uit  ten 

fehu Zv?  dwaling  noemende  naarvolging  van  natuur  , 
Al  H  Ander  y  de  Ie  ver  zier  hg.     Slappe  borften, 
Verwrongen  handen ,  ja  de  nepen  van  de  ivorften  i 

.Dw  ryglyfs  in  den  buik ,  <&*  koufebands  om  't  been, 
'Tmoefi  algevolgt  zyn ,  of  natuur  was  niet  te  vreên, 

Ten  mtnften  z^yne ,  dfe  £<?e«  r^e/f ,  noch  geen  reden 

Van  evenmatigbeit  gedoogde  in  's  menfehen  leden. 

Ik  prys  deze  vryborftigheit  in  Pels,  en  verzoek 
dat  de  lezer  myn  openhartig  oordeel  ook  zal  ten 
beften  duiden ,  als  niet  gefchiet  uit  haat  tegen  des 
mans  werk,  maar  om  de  verfchelige  begrypen,* 
en  onderfebeiden  behandelingen  der  kond  met  el- 
kander  te  vergelyken,  en  den  leerbegerigen  tot 
naarvolging  van  het  pryflèlykite  aan  te  iporen. 
W  ant  buiten  dit  moet  ik  zeggen  met  den  voor- : 
gemclden  Dichter : 

TVat  was  V  eenfehade  vóór  de  hnfr ,  dat  zig  zoo  braaf  i 
Men  ).  iet  beter  van  haar  e  ingeftorte  gaaf 

Bedient  heeft l     Wie  had  hem  voorby  gef treeft  in  V  ' I  cl.  i:  deren? 

Maar  ag  !  hoe  groeier  geeft ,  hoe  meer  hj  zal  verzvil~ dr  en , 

Zoo  hy  zig  aap  geen  grond,  en  fnoer  van  regels  bindt. 
Maar  alles  uit  dg  zelf  ie  vee  ten  ca  der  windt/ 

Doch 
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Doch  dit  alles  overgellagen ;  zyn  konft  werd 
joodanig  in  zyn  tyd  geacht  en  gezogt,  datmen 

als  het  {preek  woort  zeit)  moe  ft  bidden  en  geit 
tygeven.  Vele  jaren  agter  den  anderen  heeft  hy 
iet  met  fchilderen  zoo  drok  gehad  dat  de  men- 

enen lang  naar  hunne  Hukken  moeden  wagten, 
Bjettegenltaande  dat  hy  met  zyn  werk  vaardig 
voortging,  inzonderheit  in  zyn  laatitentyd,  toen 

het  'er,  van  na  by  bezien,  uiuag  of  het  met  een 
Metzdaars  truffel  was  aangefineert.  Waarom 
;hyde  menfehen ,  als  zy  op  zyn  fchilderkamer  kwa- 

men ,  en  zyn  werk  van  dichteby  wilden  bekyken ,  te. 
trug  trok ,  zeggende  :  de  reuk  van  de  verf  zou  tt, 

mrveelen.  Ook  wort'er  getuigt  dat  hy  eens  een 
ipourtret  gefchildcrt  heeft  daar  de  verw  zoodanig 
dik  op  lag,  datmen  de  fchildery  by  de  neus  van 
[de  grondt  konde  opligten.  Dus  zietmen  ook  ge- 

beente en  paerlen ,  op  Borftcieraden  en  Tulban- 
den door  hem  zoo  verheven  gefchildert  al  even  of 

ze  gebootzeerd  waren,  door  welke  vyze  van  be- 

Ihanceien  zy  ne  Hukken ,  zelf  in  wyden  a'fftant,  krag- itig  uitkomen. 
Onder  een  menigte  van  roemwaardige  pourtret- 

ten  die  hy  gemaakt  heeft ,  is'er  een  geween:  by 
denHcereJan  van  Beuningen,  dat  hy  naar  zyn  ei- 

gen wezen  had  gefchildert,  't  geen  zoo  konftig 
ien  kragtig  uitgewerkt  was,  dat  het  kragtigfte 
penceelwerk  van  van  Dvk,  en  Rubbens  daar  by 

'niet  kon  halen,  ja  het  hooft  fchecn  uit  het  Hukte 
fteken,  en  de  aanfehouwers  aan  te  (preken.  Niet 

:min  word  ook  ,  't  geen  in  de  Galery  van  den 
Groothartoog  van  Florencen  nevens  de  pourtret- 
ten,  van  F.  Koning,  F.  Mieris,  G.  Dou, 
B.  VANDER  H  E  L  S  T  ,  F  E  R  D 1  N  A  N  S  U  S  VOET 

van 
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van  Antwerpen ,  M.Musscher,  G.  Sch al- 

ken, G.  Laires,  A.  vander  Werf, 
K.  de  Moor,  en  vander  Neer,  hangt , 

om  de  kracht  van  't  fchilderen  gepreezen. 
Dus  veel  oord  celen  wy  genoeg  gezeit  te  wezen 

aangaand"1  zyn  penceclwerk.      'T  lult  ons(fchoon 
2yn  levensrol  zig   al  vry  wyd  en  breed  heeft  uit- 

gestrekt )  noch  van  zyn  natuurlyke  en  onnavolge-s 

Ivke  etskonfl:  wat  te  zeggen,  't  geen  alleen  ge- 
noeg zoude  g  om  /.yn  roem  op  te 

houden.     Van  deze  zyrter  etrclyke  honc'erden  on- 
der  de  printk  anftlievenden  bekent ,  gelyk  ook  geen 
minder  getal  van  fchetzen  met  de  pen  op  papier, 

waar  in  de  driften  van  't  gemoct  ontrent  allerhan-  i 
de  voorvallen  zoo  kondig  en  duidelyk  zig  in  de  ' 
•wezenvlrekken  vertoonen  dat  het  te  verwonderen  ' 
is.     Toren,  haat,  droerheit,   blytfchap,  en  zoo 
voort,  alles  ftaat  zoo  natuurlyk  afgebeelt  datmen 
uit  de  pentrekken  lezen  kan  wat  elk  zeggen  wil. 
Onder  vele  die  onder  die  menigte  uitfteken  is  de 

verbeeldinge  vanChriftuslaatfte  Avondmaal 't  geen 
ik  by  den  konltminnenden  vander  Schelling  heb  ' 
gezien ,  thans  in  handen  van  meergemeldcn  Heere 
Will.  Six,  het  geen  meer  als  twintig  Ducatons 
waard  gefchat  word,  fchoon  het  maar  een  enkele 
fchets  met  de  pen  op  papier  is.     Waar  uit  men  be- 
fluiten  moet  i  dat  hy  magtig  is  geweelt  op  de  be- 
fchouwinge    der    menigerhande  gemoetsdrirten , 
zig  een  vaft  denkbeelt  in  te  drukken. 

Veel  geeftige  Hiftorien,  Beekjes,  Portretjes, 
en  een  menigte  van  Manne-  en  Vrouwe  -  Kopiiuk- 
]es  zvn  door  hem  met  de  naald  ten  eerfren ,  en  ve- 

le onder  die  heel  uitvoerig  in  koper  geettt,  die  tot 
genoegen  der   liefhebbers  door  den  druk  verfpreit 

Hy 
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Hy  had  ook  een  eige  wyze  van  zyne  geetfte 

platen  naderhant  re  bewerken  en  op  te  maken  :  't 
i  geen  hy  zyne  leerlingen  nooit  liet  zien  >  't  is  ook 
niet  te  bedenken  op  wat  wyze  't  zelve  gedaan  isj 
dus  is  die  vinding  (even  als  de  wetenfehap  van  het 

Glas  te  koleuren,  gelyk  het  Dirken  Mrouter  Cra- 
bet\zn  Gouda  hebben  gedaan^  met  den  uitvinder 
.ten  grave  gedaalt. 
I     Men  ziet  van  het  Pourtretje  van  Lutma  (om 
iteen  voor  alle  ten  voorbeeld  te  itellen)  drie  onder- 

scheiden drukken  :  eene  die  ruuw  gefchetft    is, 

<>czn  wat  meer  opgemaakt,  met  byvoeging  van  een 
wasraam,  en  eindelyk  een  uitvoerig  en    kragtig 
ïuitgevoert.     Men  ontdekt  ook  aan  het  portretje 
Itvan  Silvius,  dat  het  op  gelyke  wyze  eerft  ruuw 
Ggcetft  is ,  de  tecdere  tintelfchaduwe  en  kragt  daar 
({naderhand  is  ingebragt,  en  zoo  cel  en  zagt  ge- 
Shandelt,  als  door  de  fchraapkonft  kan  gedaan  wor- 

den.    Dit  doen  bragt  hem  grooten  roem  en  niet 
•min  voordeel  by  :  inzonderheit  ook  het  kunsje  van 
ilich te  verandering,  of  kleine  en  geringe  byvoeg- 
izelcn,  die  hy  aan  zyne  printjes  maakte  5  waardoor 
idezelve  andermaal  op  nieu  verkogt  werden.    Ja 
ide  drift  was  in  dien  tyd  zoo  groot  dat  zulke  lui- 

den voor  geen  rechte  liefhebbers  gehouden  wier- 

den, die  het  Junootje  met  en  zonder  't  kroontje, 
't  Jofepje  met  het  wit  en  bruine  troonitje  endier- 
■elyke  meer,  niet  hadden,     [a  het  Vroutje  by  de 
kachel,  fchoon  van  zyn  geringde,  moeit  elk  met, 

en  zonder  't  witte  mutsje,  met,  en  zonder  het 
Qeutelkachek  je  hebben,'t  geen  hy  door  zyn  zoon  Ti- 
Cus  (kwamfuis  te  gering  voor  hem)  liet  uitventen. 

Daar  benevens  had  hy  zoo  groot  een  menigte  van 
Leerlingen  die  hem  yder  jaarlyks  100  Gulden  op- 
sragten  :  dat  SandrarE  die  omgang  met  hem  gehad 

heeft  9 
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heeft,  getuigt  dat  hy  kgnde  berekenen  dat  Rem- 
erant,  jaarlyks  van  zyne  leerlingen  meer  dan 
ifoo  Gulden  inkomen  bad.  En  nochtans  washy 
(geltgierig  luid  niet  wel)  zoo  geltliefdig  dat  zyne 
leerlingen  dit  bemerkende  j  by  wylcn  uit  potzery 

op  den  vloer  of  elders,  daar  't  hem  in  't  oog  moeit 
komen ,  ftuivers , dubbeltjes,  fcheiiingen  enz. iohil- 
c-  ,  daar  hy  dikwerf  de  hand  vergeefs  naar 
uitftak,  dog  verlegen  zynde,  daar  van  nooit  iets 
deed  mei  ken. 

Geit  flopt  geen  begeerten. 

Doe  hier  by  het  geen  hy  methetpenceel  woiij 
want  hy  zich  voor  zyn  fchildren  wel  liet  betalen.  Zoo 
moeit  hy  noodwendig  een  grote  fommc  geit  opgeleit 
hebben ;  te  meer  noch  dewyl  hy  geen  man  was  die 

-veel  in  de  kroeg  of  gezelfchappen  verteerde ,  en 
noch  min  binnens  huis ,  daar  hy  maar  borgerlyk 
leefde,  en  als  hy  aan  zyn  werk  was,  dik  wils  met 
een  iluk  kaas  en  broot,  of  met  een  pekelharing 
zyn  maaltyd  deed.  Niettegenfiaande  dit  alles ^ 
heeftmen  van  zyn  groote  nalatenfchap  niet  hooren 

trompetten,  na  zyn  dood,  welke  voorviel  in  't 
jaar  1674. 

Hy  had  ten  Huisvrouw  een  Boerinnetje  van  Raa- 
Tep,  of  Ransdorp  in  Waterlant,  wat  klein  van 
perfoon  maar  welgemaakt  van  wezen ,  en  poezel 
van  lichaam.  Haar  Pourtret  zietmen  nevens  het  I 

zyne  in  een  van  zyne  printjes,  daar  wy  ons  van 
bedient  hebben,  en  zyn  Beeltenis  doen  zien  in  de  > 
Plant  M.  onder  Ann.  Mar:  Schurmans. 

Hy  verkeerde  in  den  herfil  v;m  zyn  leven  wel 
meeft  met  gemeene  luiden,  en  zulke  die  de  konft 

hanteerden.     Miflchien  nat  hy  de  weilevens  wet- 1 
ten ,  door  Gratiaan  belchi  even ,  gekent  heert  3  want ' 

die 
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e  zeit  elders  :  Het  is  goet  met  uitfiekende  Perfoo' 
•n  te  verkeeren  ,  om  zoodanig  te  worden^  maar 
anneermen  dat  zV,  moet  men  zig  by  middelmatige 

wgen.  En  hy  gaf  'er  deze  rede  van  :  Als  ik  myn 
efi  uitfpanninge  wil  geven ,  dan  is  het  niet  eer  die 
1  zoeki  maar  vryheit. 
yne  wyze  van  doen  ontrent  de  konfi(fchoon  in  vele 
celen  te  mispryzen)  doet  my  befluiten  dat  hy  zulks 

•jordachtig  gedaan  heeft}  want  indien  hyzigeen 
•  yze  van  fchilderen,  die  naar  die  van  anderen  geleek, 
i.d  aangewent,of  zyn  penceel  op  den  voet  van  eenige 
flïugte  Italiaanen,  of  andere  hoogvliegers  gc- 
iioeit,  zoo zouw de  waerelt ,  uitvergelyking  van 
leen  met  het  ander,  zyne  verdiende  hebben  kon- 
In  opmaken,  daar  hy  nu,  met  het  tegendeel  te 

■en',  die  proefneming  heeft  vooruit  gelooptn, 
1  gedaan  als  Tacitus  van  Keizer  Tiberius  zeit  : 
.jat  hy  alles vermydde  waar  uit  het  volk  gelegent  heit 
mnde  nemen  van  vergely kingen  tujfchcn  hem  en  Au- 
wftus  te  maken ,  wiens  gedachtenis  hy  zag  dat  by 
,pr  aangenaam  was. 
I  Onder  de  menigvuldige  leerlingen,  die  hy  in  de 
lnft  heeft  opgekweekt,  worden  ook  deze  vol- 

gde genoemt,  die,  om  dat  wy  den  tyd  van  hun* 
|  geboorte  niet  weten,  voeglykit  liaan  agtcr 
In  meefter  geplaatft,  als 
LPAUDIS,  een  Nederfakx  (ook  by  Sandrart 

|  meld)  die  naderhant  gefchildert  heeft  by  den  Har- 
t*  Albert  van  Beyeren. 

FRANS  W'ÜLFH  AG  EN,  geboren  te lemen,  heeft  de  behandeling  van  zynen  meefier 
itveel  roem  weten  na  te  bootzen,  en  zig  ook 
tiir  aan  tot  het  einde  van  zyn  leven  gehouden.  , 
!  J  U  R I A  A  N  O  V  E  N  S.  Deze  was  een  braaf 

ieder  in  Hillorien  en  Nachtlichten ?  en  bracht: 
I.  Deel.  S  grog- 
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gvoote  kracht  in  dezelve.  Van  hem  is  een  gro; 

ituk  te  zien  in  de  Gaandery  van  't  Amfter, 
Raathuis,  verbeeldende  de  t'zamenfv.  e:  ring 
p    'e  Batavieren   in  't  heilig  of  Schaaker  Bofci, 

•  Clandiüs  Civilis  de  voornaamlte  Hoofden  J 
Edelen,  opeen  gaitmaal  genoodigt,  in  zyn  bfl 

lang  overhaalt,  om  't  juk  der  Romeinen  van  hu 
ne  halzen  af  te  werpe».     Hy  was   i6~/f  noch 

en  en  fchilderde  voor  den  Hartoog  van  He 

in  Frederikfhdt.     Zyn  'pouvtret ,  door  G.  Dou  g 
ichiklert,  hebben  wy  in  de  Plaat  N  geplaatiïond 
jidr.  Brouncr. 

Ook  worden  inzonderheit  zyne  pourtretten  ge- 

prezen. 
Vondel  laat  zig  op  de  Afbeelding  van  den  Ede; 

geboren  Heer  Godart  Baron  van  Amerongen,  He, 
van  Ginkel  enz.   door   J.   Ovens  gefchildert  d  i 
hooien  : 

De  fchilder  mengelde,  om  Heer  Godart  af  te  maak 
Oprechte  rujiigheit ,  en  Ridder  Ijken  zwier  (let, 

In  d'oogcn ,  daar  wen  d'cer  van  Uitrecht  uit  zietjlra.  , 
Gclykze  Fr  e  der  ik  entvonkten  met  hun  vier, 

Toen  hy  op  't  Baltifch  Hof  den  borjlfchilt  kern  vereerde 
Nu  brui/t  hy  moedig  door  den  Spaanfchen  Oceaa*  , 

Naar  Flippus,  die  in  Ooft  en  Weften  triomfeerde  . 
En  blixemt  op  den  vloek  der  Turkfche  halve  Maak  , 

tSHadrid  zal  juichen  op  den  glans  van  Amcrongen.f 
En  7  Biffchoplyke  Sticht ,  wanneer  de  ft  a  a/gezanik. 

Onthaalt  op  't  groot  Paleis  fdoor  eeneftraat  van  tonge 
Het  bontgenootfehap  ftrekt  van  '/  vrye  Ncderlanift.. 

Dan  vcelkomt  d'avcntftar  de  zeven ft  ar  der  ftaai&tk. 
Op  'i  He  lts  getrouheit  magh  devryheit  dg  ver  laat  e  f MDCLX. 

s'Gra, 
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s'Gravenhage    heeft    vroegtyts   al   mes   brave 
ftenaars  voorrgebracht  om  dien   roem  niet  al- 

:n  aan  bemuurde  lieden  te  laten. 

'MONNIKS,  of  MONIX(dus  (pelt  hy 
n  naam)  is  geboren  in  't  jaar  1606.  De  reishift 

I  zucht  tot  vermaarde  konilwerken  te  zien,  dreef 

■ai  naai*  Rome ,  waar  hy  dertien  agter  een  vol- 
■ride  jaren ,  in  dienft  van  den  Paus ,  met  fchildercn 
t  teckenen  heeft  doorgebragt. 
■Hy  fchilderde  Gezelfchapjes  op  de  wyzc  van 
Br«rr/i5  maar  men  ziet  die  zelden  hier  te  lant: 

•ar  van  zyne  teekeningen  vintmen  'er  nu  en  ó.\n 
m\  by  de  liefhebbers.  Hy  ftierf  egter  inden  Haag 
lm  80  jaren  out  zynde. 
■£yn  jaargenoot  JAN  vanden  VELDE 
Hét  ik  niet  waar  geboren  is.  Hy  is  wel  meel! 
■jent  door  de  fraje  Lantfcbapjes  die  van  hem  in 
pat  uitgaan,  en  alzins  onderde  printkonlllieven- 
Oi  bekent  zyn. 

BÖfeze  had  een  Broeder,  maar  of  die  oud.'rofjon- 
g  dan  hy  was,  daar  heb  ik  niet  konnen  agter 
ï  nen.  Deze  was  genaamt 
liSAIAS  vanden  VELDE,  en  fchil- 
AdeBataljes  en  andere  Ruitergevegten,  enilroo- 
ben. 

-Jy  heeft  ook  veekyts  zyn  konitpenceelgeleent 
o-  de  werken  van  andere  me'efters  met  beekjes  paar- 

de en  troepen  van  Ruitertjes  op  de  Spaanichc 
vze  gekleed  te  fieren. 
<iy  woonde  in  den  jare  1616  te  Haarlem,  en 

No  te  Leiden.  Zyn  penceelkonlt.  was  'm  dien t}  geacht,  en  werd  duur  betaalt. 
den  gelooft  dat  Willem  vanden  Velde ,  de  pen- 

te  lenaar ,  Vader  van  Adtiapi  en  Willem  vanden 
Pie  geboren  1610,  de  Broeder  van  beide  de 
wrgemeldeisgeweeït,  S  z  JO 
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JOACHIM  SANDRART  Laurenszoc 

is  geboren  te  Frankfort  aan  de  Mein,  den  12  va 
Bloeimaand  1606.     Deze  (na  dat  hy  in  het  leeze 
en  fchryven ,  als  ook  in  de  eerfte  beginzelen  d 
Konft  was  onderweezen  door  Theod.  de  Brie  c 

JVJath.  Nicrian)  heeft,  door  begeerte  tot  de  kon 
gedreven,  in  den  ouderdom  van  1  f  jaren  zig  te  vo 
naar  Praag  begeven,  om  de  Graveerkonft  te  Ie, 
ren  by  den  beruchten  Gillis  Sadelaar ,  die  hei 
zulks  af-,   en  in    tegendeel    het  fchilderen  aa: 
ried   ,     waar     ontrent     hy    zig     liet     gezq 
gen.     Hy  is  daar  op  naar  Uitrecht  gereift,  da 
hy  zig  begaf  om  onderwezen  te  worden  van  Ge 
ard  Honthorïr.,  die  hem  mede  nam  (van  den  Kt 
nink  ontboden  zynde)  naar  Engelant,  alwaar  n 
gelegentheit  vont  om  brave  konftwerken  te  zie:, 
gelyk  onder  andere  de  xn  Keifers  en  Keiferinru 
van  Titiaan  meer  dan  levensgroote  gefchildert,  | 
zelve  welke  in  koper  gefneden  zyn  door  gemeld» 
G.  Sadelaar;  welke  konftftukken  na  de  dood  Vi 
den  Hartog  van  Buckingham,  nevens  meer  and 
re  (lukken  tot  een  hoogen  prys  verkocht   werdi; 
aan  Keizer  Ferdinand  den  m;  om  daar  mee  z\ 

Paleis  te  fleren.     Hier  door  gefpoort  nam  hy  zo  • 
danig  in  konft  toe ,  dat  de  Koning  (te  weten  K 
rel  Stuart)  hem  verfcheide  Hukken  liet  fchilden 

en  hem  voor  zyn  yver  een  gefchenk  gaf.     En 

geen  hem  aan  't  Hof  meer  bemint  maakte,  wa 
dat  hy  voor  den  Graaf  van  Arondel  de  Beeken  > 
fen  van  Koning  Henrik  den  vur.  Tom.  Moru 
Des.  Erasmus  en  andere  meer,  naar  defchilderyi 
van  H.  Holbeen,  zoo  konftig  wift  na  te  boe 
zen. 

De  geneigtheit  die  hy  had  om  Rome  te  zi«i 
groeyde  dagelyks  aan,  des  hy  in  den  jare  16271; 

E- 
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ingeland  fcheepte  naar  Venetien,  daar  hy  door 
!en  Konflfchilder  Jan  Lis  anders  Pan,  en  Nico- 
\%as  Ringnerus  verwelkomt  werd ,  als  ook  geleid 
im  al  het  fraay  dat  Venetien  beiit,  te  zien,  in- 

onderheit  de  weergalooze  konftwerken  van  'Ti- 
taan,  en  Paul.  Ver  omes  in  de  Kerk  van  St.  Se- 
>afliaan. 

\  Van  daar  vertrok  hy  naar  Bolonie  daar  hy  min- 
:elyk  ontfangen  weit  van  Mich.  Ie  Elon  vermaard 

'Maatfnyder,  zyn  vollen  Neef  van  Vaders  kant, de- 
velke  hem  verzelde  eerft  tot  Florence,  en  daarna 

ot  Rome,  daar  hy  onder  de  Konflfchildcrs  ver- 
sheiden vond  welke  hy  kende,  als  onder  andere 

°iet.  van  Laar,  of  Bamboots,  met  den  welken 
ty  wel  meed  omgang  hielt. 
De  eerfle  ftukken  die  hy  te  Rome  maakte ,  wa- 

ïn  Hieronimus ,  en  Maria  Magdalena ,  welke  door 
en  Kardinaal  Barbaiïni  gekogt ,  ten  gefchenk  ge- 
onden  werden  aan  den  Koning  van  Spanjen,  na- 
erhand  een  Altaarftuk  in  de  Kerk  van  de  Heilige 
itfaria ,  verbeeldende  de  1 1  Miflerien  van  den  Ro- 
ekrans,  waar  door  zyn  naam  berucht  wtrt.  Zoo 
iat  als  toen  de  Koning  van  Spanjen  gelaft 
iad  11  ftukken  fchildery  van  twaalf  der  voornaam- 
te  fchilders  die  te  Romen  gevonden  werden  te 
:oopen ,  hem  gezonden  wierden  een  van  Guido , 
juerchin,  Jofepin,  Maflimi,  Gentileschi ,  Pietre 
Ie  Cortone ,  Valentin ,  Andre  Sacchi ,  Lanfranc, 
)ominikin,  Pouflïn,  en  een  van  Sandrart. 
Naderhant  gaf  hem  de  Hartog  Juftiniaan  het 

iewint  over  de  graveerders  der  beelden  van  zyn 
ialery. 

Eenige  jaren  te  Romen  in  't  oefFenen  der  kond 
•efleed  hebbende ,  vont  hy  zig  geneigt  om  ande- 
e  lieden  van  Italien  te  bezien.     Tot   dien  einde 

S  3  ver- 
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vertïbfc  hv  ecrit  naar  Napels  in  Sicilien ,  daar  hy  ver- 
fcheiden  koriftwerken  maakte,  en  teffens  zig  ver- 
Inftigde  met  verfcheiden  afTehetzingen  te  maken 
van  den  vuui  brakenden  Berg  Vefuvius ,  en  den  ia- 
gang  tot  de  Elizeefche  velden,  daarVirgyl  aan  ge- 

denkt. Van  daar  vertrok  hy  naar  Malta  daar  zyn 
kon  Ir.  by zonder  geacht  werd  :  en  fchoon  hy  daar 
door  veel  benyders  kreeg,  wilt  hy  dezelve  door 
beleeftheit  en  gedienlligheit  tot  zyn  vrienden  te 
maken. 

Ons  kift  geen  ly ft  te  maken  van  al  de  (teden 
welke  hy  bereill  heeft,  maar  wy  zeggen  alleen  ini 

't  voorby  gaan,  dat  hy  allerwegen  in  dien  waerelt» 
oort  alles  naar  't  leven  afwekende,  waar  van  d'oude 
Dichters  zoo  vele  vertellingen  te  boek  geflagen' 
hebben  ;  Als  de  Vulkaanfche  Eilanden,  den  Berg 
Erna,  en  de  gevaarlykc  klippen  Scilla  en  Carih- 
dis.  En  na  hy  nu  alles  tot  zvn  genoegen  befchout 
had ,  keerde  hy  weder  naar  Frankfoort  en  troude 
met  Johanna  de  Milkan. 

Maar  aangezien  de  Pelt  en  Hongersnood  meer 
en  meer  daar  omftrèefcs  in  Duitflant  toenam ,  en 
reets  zyn  zwager  door  een  deel  hongerige  boeren 
in  zvn  huis  overvallen  was  die  hem  meenden  te  ver- 

worgen,  en  dan  voorts  alles  weg  teftroopen,dagt 
het  hem  daar  niet  veilig  te  wezen  ,  over  zulks 
vertrok  hy  in  aller  yl  met  zyn  Huisgezin  naar 
Amlterdam,  daar  hv  gclegentheit  vond  om  zyn 
konft  te  oefrenep.  Gelyk  hy  dan  bchalven  meer 

andere  konitftukken  •,  in  't  Gafthuis  op  den  Kol- 
veniers  Burgwal  de  inhaling  van  Maria  de  Medi- 
cis  gefchildert  heeft ,  en  voor  den  Heer  Bikker, 
en  Spieringer  gezant  van  Zweden  de  pourtretter, 
hunner  Huisgezinnen,  en  hielt  zig  ecnige  jarer. 
daar  op  tot  dat  hem  ecne  erftenis  te  Stockau  b) 

In 
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ngolftadt  ia  't  Hartoogdom  van    Neubourg  te eurt  viel.     Maar  bewuil  dat  het  Lanthuis  en  de 

juflgaardcn     byfter     vervallen     waren   ,     ver- 

ocht    hy   al    't    gene    hy    tot   Amilerdam  be- 
at, zoo  van  fchilderyen ,  teekeningen  als  andere 

rajigheden,  te  weten  aan  gemelde  Spieringer  2. 
toeken  met  Italiaanfche  Teekeningen  voor  de  fom- 

?. 'ne  van  3  f  00  gulden.     Noch  ïs  in  een  openbare 
-erkooping  voor  zyne  Teekeningen  gekomen  4  f  f  5* 

f;ulden,  en  van  zyne  Schilderyen  405-66"  gulden, om  het  zelve  weder  te  herftellcn.     Maar  toen  het 

.ïaaulyks  was  herbout,  en  de  Landeryen  in  ftaat 
gebracht  om  vruchten  te  geven ,  werd  het  ten  ee- 
inaal  verbrant  door  de  Franfen.  Doch  hy  boude 
aet  zelve  weder  op ,  fchooner  dan  het  ge  weeft 
avas,  en  beducht  voor  een  tweeden   inval,  ver- 

kocht het,  en  ging  zig  nederzetten  tot  Augsburg, 
[laar  hy  vele  konftwerken  voor  Maximiliaan  Keur- 
j[/orft  van  Beyeren,  en  Keizer  Ferdinant  (die  hem 

l*en  goude  keten  met  een  medalje  vereerde)  ge- 
imaakt  heeft,  als  inzonderheit  verfcheiden  Martc-» 

Bifatien  van  Heiligen ,  en  de  vindinge  van  't  Hei- 
|lig  Kruis  ~f"  door  Helena  §  te  Brinna  in  Moravia. 

S  4  In 

§  Helena.]  De  Vrou  van  Flavius  Valerius  Confhntinus 
Chlorus ,  en  Moeder  van  Conftantyn  den  Grooten  geboren 
'in  Brittanje  in  !t  jaar  271  na  de  geboorte  van  Kriftus. 

f  Heilig  Kruis]  Sulpicius  SeverüS  verhaalt  deze  wonder- 

bare Kruisvinding  dus  :  D3t  Helena,  boven  gemelt,  in  't 
'omgraven  van  den  heuvel,  of  Hechten  van  den  Berg  Kal 
varia,  om  een  Tempel  op  die  plaats  teftichten,  drie  kruit 
,fen  vond,  van  welke  zy  door  openbaring  het  Kruis  van  Je- 
;fus,  hier  door  uit  die  der  Moordenaren  wift  te  onderken- 

nen, dat  een  doode  door  het  zelve  aangeraakt,  aanltonts 
^levendig  wierd  :  hoedanig  een  vermogen  inde  andere  twee 
I  kruifien  niet  gevonden  werd.    Dit  zouw  volgens  des  fchry- 

ivers  zeggen  voorgevallen  zyn  ïn  't  jaar  316  n*  Chriftus  ge- boorte. .  Doch 
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In  dien  tyd  nam  hy  ook  onderhanden  zyn  Roek- 

werk,  de  Duitfchc  Academie  y  waar  aan  hy  bezig 
is  gevveeit  tot  in  zyn  ouderdom. 

Tn  den  jare  1671  (zyn  Vrouw  overleden  zvnde) 
verliet  hy  Augsburg ,  en  ging  wonen  tot  Neuren- 

berg, en  troude  in  dat  zelve  jaar  den  5  van  Slacht- 
maand met  Hefter  Barbara  Dochter  van  den  Raads- 

heer Wilh.  Bloemaart. 
De  voornaamfte  inhout  van  zvne  Boeken,  daar 

wy  van  gemelt  hebben,  beheKt  het  levensbedryf 
van  de  Schilders,  waar  in  hy  Vafari  en  Rudolfiin 
op  richt  van  de  Italianen,  of  anders  K.  van  Mander. 
in  zyn  geheele  fchifcking  en  orde  gevolgt  heeft, 
en  daar  hy  in  zyn  tyd  omgang  met  veele  fchilders 
had,  heeft  hy  der  zelver  leven  en  konftwerken 
befchreven,  daar  aan  toegedaan,  en  dus  het  getal 
veel  vergroot,  in  de  Latynfche  en  Hoogduitiche 
tale  doen  drukken  :  welk  nut  een  prysbaar  werk, 

be- 

Doch  de  geloofbaarheit  van  dit  verhaal  is  door  P.Rabus, 
die  het  kantichrift  op  gemelde  boek  van  Sulpicius  gemaakt 
heeft  uit  Salmazius  genoegzaam  vervdelt ,  met  aan  te  too* 
nen  dat,  gelyk  de  genen  diegekruiÜlgtlzouden  worden  hun. 
kruishout. naar  Golgotha  droegen,  ook  dekruiiTen  met  de| 
doode  lichamen  wierden  wech  genomen.  En  neem,  zy> 

v.'aren  niet  wech  genomen,  maar  blyven  leggen,  en  men, 
lieert  300  jaar  lang  tot  aan  Konüantyn  zulke  ftraf  op  die, 

plaats  geoeffent,  hoe  is  her  dan  by  gekomen  dat  'er  maar! 
drie  krui  (Ten  onder  't  puin  van  den  Bjrg  zig  hebben  laten; vinden?  Wil  dit  egter  ymant  gelooven,  hy  doe  dit  zonder 
hetwifting,  mits  hy  my  daar  in  drage,  dat  ik  het  niet  ge-, 

loof,  't  v/elk  de  rede  en  billikhcit  eyflj  aangezien  ik  niet| 
weet  dat  ymant  recht  vergunt  is  van  over  een  anders 'begryp 
te  heerfchen,  veel  min  zyn  evenmenste  verketteren  cm  een. 
verfchehg  begryp ,  als  Kom.  de  Bie,  in  zyn  Schilderboek  op 
pag.  2.69  in  diergelyk  geval  doet. 

Die  meer  van  deze  ftor  beluft  is  te  weten ,  zie  na  Anr.. 
Byneus  Gtkrmften  Kn/im  XVn.  Hoofd,  p:  484.  en  Wil,  Goe-, 

jie'in  zyn  Waexelt  en  Kerkhiftorie  op  pag.  401. 
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chalven  het  aankleven  van  dien,  en  de  menichte 

er  konftplaten,  alleen'genoeg  is  om  zyn  naam  on- 
er  de  gedenkwaardige  mannen  te  tellen. 

Wat  arbeitj  moeite  ,  en  yver9 
En  nazoek  dat  een  Schryver 
Si  eet  s  doen  moet ,  weet  niemant ; 
Ah  die  V  zelf  neemt  ter  hant. 

Zyne  laatfte  penceelwerken  (ten  bewys  dat  zyn 
jordeel  en  y  ver  tot  de  konft  met  de  jaren  niet  af- 

genomen hebben)  worden  byzonderlyk  van  zynen 
^evensbefchry ver ,  in  den  Latynfchen  druk, ge- 
lezen. 

;  Deze  waren  de  verbeelding  van  de  laatfte  flerf- 
jur  van  Chriftus ,  waar  by  vertoont  ftonden ,  Ma- 

:ia  de  Moeder  desHeeren,Johannes,  en  *  Longi- 
S  5*  nus 

i  *  Longinus],is  by  de  Romeinen  voor  een  naam  gebruikt  nu 
ils  blykt  aan  Velius  Longinus  Grammaticus ,  en  Dionifius* 

Longinus  Rhetor.  't  Is  gelooflyk  (zeit  Byneus)  dathetver- 
dichtzel  van  Longinus  zynen  oorfpronk  genomen  heeft  uit 

het  Grieks  woort ,  't  welk  het  icherp  van  een  Lans ,  Speer 
af  Spies  beteekent :  gelyk  dit  woort  dus  byXenophonStra»- 
bo  en  anderen  gebruikt  wort.  Of  uit  de  beteekenis  van  lang; 
alzoo  rot  de  bende  der  Spiesdragers  (even  als  by  ons)  de 
langde  perfoonen  gekeurt  werden.  En  overzulks  loopen 
zy  de  meening  der  Euangelidenmis,  welke  hier  eenen  Lon- 

ginus verdichten,  die  zwak  van  gezicht,  door  het  bloed  uit 
de  zyde  van  Kriftus  befpat  genezen  werd,  en  naderhand  als 
Marcelaar  om  de  Kriftelykebelydenis  gedoot  is.  Dewyl  zy 
alleen  zeggen  dat  een  der  krygsknechten  zyn  zyde  doordak 
enz.  en  wel  inzonderheit  uit  de  beteekenis  van  't  Grieks 
woort ,  een  uit  de  krygsknechten  te  voet. 

In  het  Perfifch  Euangelium  van  Xaverius ,  en  in  de  Bo- 
heemfche  vertaling  leeilmen  dat  het  een  Ruiter  is  geweeft. 
Doch  deze  misvatting  is  ontfproten ,  om  dat  de  ouden  door 
onkunde  en  verkeerde  beelteniflen  mideit,  de  kruiden  veel 
fooger  gewaant  hebben  te  wezen ,  ais  men  naderhant  door 
nafpc.r  ige  heef:  bevonden.  Waar  van  wy  boven  op  pag: 
194  hebDen  gefprooken. 
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nus  met  gebogen  knien.  Ook  het  laat fte  oordeel 
waar  aan  hy  in  zyn  zeven  en  zeventigfte  jaar  d< 
laatüx  hand  leide ,  en  kort  daar  aan  uit  deze  wae- 
relt  verhuisde. 

Gelyk  der  menfehen  aangezichten  van  den  an- 
deren in  kennelyke  wcezenstrekken  verfchillen ,, 

zoo  verfchilt  ook  hun  aart ,  en  geneigtheid ,  naai 

mate  dat  d'een  meer  of  min  beltier  over  zync 
Hardstochten  oeffent,  en  nog  meer  wanneer  de 
gemoedsdriften  niet  alleen  de  volle  toom  word  ge- 

geven, maar  ook  wanneer  zy  in  haren  aart  ge- 
vleid worden  j  waar  ontrent 

EMANUEL  de  WIT  T  uitiïak,dieafc 
een  tweede  Diogcncs  Cynicus,  elk  in  de  veeren 

zat,  en  als  Momus  elksdoen  befchimpte,  en  laf- 
terde. 

Hy  is  geboren  tot  Alkmaar  in  't  jaar  1607.  zyn 
Vader  was  eenSchoolmeeilergeoeffentindeMeet-j 
konil  en  een  goed  Redenaar,  in  welke  wetenfehap 
Emanuel  in  zyn  jeugt  zig  ook  geoeffênt  heeft, 
waar  door  hy  de  Redenkonit  boven  het  gemeen 
verflont  :  maar  ook  daar  door  menigmaal  zintwif- 
ten  en  onluften  in  gezehohappen  veroorzaakte, in- 
zonderheit  wanneer  'er  van  een  By  bel  (lof  gefpro- 
ken  wierd ,  zig  niet  ontziende  die  wyze  van  Re- 
denvoeringen  te  dwarsboomen,  en  het  zakelyke 
in  twyflfel  te  trekken ,  zeggende  :  dat  met  zyn* 

vy f  tiende  jaar  ̂   hem  de  fchcllen  al  van  d'oogen  ge- 
licht ware».  En  ten  waar  de  brave  kond  die  hy 

bezeten  heeft  zulks  niet  vorderde,  zyne levenswy- 
ze  had  ons  niet  bekoort,  om  hem  een  plaats  onder 
de  kondenaars  in  te  fchikken.  Trouwens  hy  itaat 

'er  niet  alleen  j  wy  hebben  meer  fchurfte  Schapen 
onder  de  kudde  ontdekt.     Zyn  waarde  pcnceel- 

konft 
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onft  moet  ten  voorbeeld  van  naavolging,  maar 
yne   levenswyze  tot   een  aikeer   en   verfoeyzel 

I  trekken. 

Hy  heeft  de  kond:  geleert  te  Delf  by  Even  van 
ielfi  Wilkmfz.,  waar  van wy  op pag. 2.18. gefpro- 

i  :en  hebben.  Als  hy  zig  der  gronden  van  de  konft 

'eritont  oerYende  hy  zig  in  't  ichilderen  van  Beel- 
len,  Hiftorien  en  Pourtrctten ,  gelyk  ook  noch 

'  -iet  pourtret  van  de  Vrouw  van  Juriaan  van  Streek 
■3oor  hem  gefchildert ,  by  deszelfs  zoon  te  zien  is. 

Doch  hy  begaf  zig  naderhand  geheel  met  'er  woon 
*ot  Amfterdam  ,  en  tot  het  fchilderen  van  Kerk- 

rjes,  waar  in  niemant  hem  gelyk  was,  zoo  ten  op- 
izicht  van  de  geregelde  Boukonft,  geeftige  ver- 
j&iezinge  van  lichten,  als  welgemaakte  beekjes. 

■'De  meefte  Kerken  binnen  Amiterdam  heeft  hy  van 

\  binnen  op  verfcheiden  wyze  naar  't  leven  afgetee- 
fflèent,  gefchildert,  met  Predikftoel ,  Orgel, Hee- 
re-en  gemeene  geftoelten,  Graffteden  en  andere 
'Verfierfelen,  zoo  dat  dezelve  te  kennen  zyn.  In 
zommige  heeft  hy  denPredikdienft,  in  andere  daar 

:  het  volk  te  Kerk  komt ,  vertoont ,  elk  in  zyn  ge- 
woone  drachten. 

Het   voornaam  fte    zyner  konft  werken   is   ge- 
r  weeft  het  ingezicht  van  het  Koor  en  dat  gedeelte 

1  \  van  de  Nieuwe  Kerk  daar  de  Tombe ,  of  Marme- 
:  re  Grafftee  van  den  Admiraal  de  Ruiter  ftaat.  Dit 
•  ftuk  was  hem  door  Jonker  Engel  de  Ruiter  voor 
I  een  goede  fomme  geld  aanbelteed,  maar  dieftierf 

:  eer  het  gelevert  was.  De  Predikant  Bcrnar- 

\  dus'Somer  met  de  Dochter  van  den  Admiraal  ge- 
'  trom,  niet  veel  werk  van  fchilderyen  maakende, 
•  bood  onzen  Emanuel  200  en  eindelyk  300  gulden 
f  voor  het  zelve,  maar  hy  bleef  fiyfnekkig  ftaanop 
1    het  recht  van  zvn  gemaakt  verding ,  en  fchold  den 

Pre- 
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Predikant  voor  al  wat  leelyk  was,  die  hem  daai 
voor  zoo  lang  liet  naloopen,  dat  hy  van  kwaad- 
heit  een  mes  nam ,  (niettegcnftaande  hy  geen  een  j 
Huiver  in  zyn  zak  had)  en  meed  het  Huk  aan  rie- 

.  men.  Het  isjlegs  een  kleen gebrek  (zeit  een  wys  man) 

dat  uwe  bejeegeningen  ruw  zyn-,  en  nochtans  is  dat 
genoeg  om  een  yder  afkeer ig  van  u  te  maken,  In 
tegendeel  is  de  vrindelykheit  yder  bevallig. 

Zyn  brave  konft  maakte  hem  al  dikwils  goede 
vrinden  >  maar  hy  ivi/l  zig  (volgens  de  Spaanfche 
fprcuk)  daar  zoo  lang  niet  van  te  bedienen ,  tot  hy 
dezelve  niet  meer  noodig  had.  Hem  werden  in  zyn 

tyd  twee  Hukken  voor  den  Koning  van  Denemar- 
ken  aan  befleed.  De  tyd  binnen  dewelke  zy  ge- 

daan m  oeften  wezen ,  lang  ver  ftreken,  kwam  des 
zelfs  Confitl  daar  na  omzien ,  zeggende  dat  zyn  Ko- 
ning  onvergenoegt  was  5  dien  hy  met  een  norfchen 
kop  dus  toegraaude.  Als  de  OJJenkoning  die  ftuk- 
ken  niet  begeer  de^dat  hy  dezelve  wel  aan  een  ander  ver'  • 
koopen  konde.  Dus  maakte  hy  door  zyn  onbe- 
fnoeyde  tong  zyn  vrinden  tot  vyanden  j  en  werd 
van  elk  (als  men  zeit)  met  den  nek  aangezien  :  zelf 
van  de  Konftenaars ,  door  dien  hy  van  elks  doen 
met  veragting  fprak.  De  fchilderyen  van  Lares 
vergeleek  hy  by  de  prinfe  vlag ,  ja  de  befte  kond 
was  niet  vry  van  belaftering. 

'T  gebeurde  op  een  laten  avond  dat  Lares  in  de 
herreberg  kwam  daar  de  Wit  zat,  een  ftuk  kryt 
nam  en  eenige  lynen  op  de  tafel  trok  j  om  de  IVit^ 
die  gewoon  was  op  zyn  meetkunde  te  fnorken, 
te  trotzeeren.  De  IVitt  die  zulke  fchuld  niet  lang 
borgde  ,  maakte  met  kryt  op  de  tafel  een 

ichets  van  't  kanon  ,  waar  mee  hy  zeide 
dat  hem  zyn  neus  afgefiboten  was.  't  Welk 
Lares  euvel  opnam  j  en  Emanuel  kwam  niet  on- 
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geteiftert  daar  van  daan.     s'Morgcns  vroeg  met  den 
d     ontmoette  hem  een  van  zyne  bekende,  die  hem 

Ier  aan  zyn  kapot  als  wezen  kende ,  want  hy  twee 
blauwe   oogen,  een  dikke    neus,  en   verfcheide 
krabben  inzynaangezigthad.  Dees  zeide  tot  hem: 
*mel  hoe  vader  de  IVitt !  hoe  dus geteiftert ,  en  waar 

<'zoo  vroeg  na  toeï  die  tot  antwoort  kreeg,  zie  \ dit  portret  hebben  zy  my  gifier  avond  dus  mismaakt 

,in  c'zn  donker  gedoodverft ,  en  daar  gae  ik  weer  na 
•■  toe ,  om  het  by  den  dach  te  laten  opmaken. 

'T  febynt  of  de  IVit^  naar  de  verkeerde  zin- 
ïpreuk  ,  De  min  (ie  vrede  beft ,  leefde.  Watnood- 
wendigheit  was  het  dat  hy  Laf  es  zoo  ftekeligen 

I  antwoort  toefchoot,  daar  de  zinfpelinggeengront 
f  van  waarheid  had?  Want  de  Venusziekte  had  zyn 
fceusdus  wanftaltig  niet  herfchept,  maar  hy  was 
I  met  dezelve  dus  geboren,  als  my  gebleken  is  aan 
|  zvn  afbeeltzel  door  hem  zelf  gelchildert  toen  hy 
I  17  jaren  oud  was. 

Ms  hy  dan  te  laat  (als  men  zeit  van  de  Mollen) 
oogen  kreeg ,  en  zag  dat  de  Fortuin  hem  den  nek 
gekeerd  had  5  dat  elk  fchuw  van  hem  was ,  dat  hy 
als  een  vremdcling  in  zyn  eigen  lant  met  het  oor 
wierd  aangezien,  en  tot  armoede  verviel ,  wierd 
hy  mistrooftig  by  zig  zelven,  inzonderheid  toen 
zyn  Huiswaard  hem  zomwylen  laftig  begon  te  val- 

len om  betaling  van  fchuld,  met  verwy tingen  dat 
hy  zelf  oorzaak  van  zyn  ongeval  was ,  en  dat  hy , 
als  hy  naar  raad  had  willen  luift  eren,  zulks  wel  had 
konnen  voorkomen. 

Meer  ftalen  van  zyn  levensbedryf  zouden  wy 
konnen  befchryven.  Doch  het  zouden  maar  als 
voren  bewyzen  wezen  van  zynen  weerborftigen  aart. 
Een  ftaal  moet  ik  noch  aanhalen,  dat  men  zcit 
van  de  beleeffte  bejegeningen  te  wezen  die  ymanc 

van 
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van  hem  heeft  ontmoet.  Zeker  jong  konftenaar, 

yanffens  genaamt,  had  dan  een  itukje  gefchildert' 
dat  hem  dacht  wel  het  befte  te  wezen  dat  hy  ge-' 
maakt  had.  Des  verzocht  hyde  Witt ,  als  een  oud 
ervaren  meefter,  om  het  zelve  eens  te  komen  zien, 
in  rerwagtiiJg  dat  hy  zyn  yver  zoude  pryzen ,  deö 
mifltandt  aanwyzen,  en  hem  moed  geven  oradaar 
in  vooit  te  gaan  Als  het  hem  dan  wierd  voor  ge- 
ftelt ,  en  gevraagt  wat  hy  van  hem  docht  \  ant- 
woorde  de  JVitt  :  ik  denk  dat  gy  een  vergenoegt 

wenfeh  zyt ;  om  dat  dceze  p-uilen  u  behagen  :  en 
ging  wech. 

Gelyk  zyne  levenswyze  van  alle  andere  verfchil- 
de,  zoo  verfchilde  hy  ook  van  andere  in  de  wyze 
van  ftsrven  j  want  door  dien  de  rede  elk  leert,  dat  hy 
zonder  zyn  wil  of  toedoen  in  de  waerelt  komt^ 
en  niemant  keur,  of  macht  gegeven  is  dit  leven 

te  (laken,  maar  dat  dit  van  't  welgevallen  des 
Scheppers  afhangt  j  heeft  hy  zig  naar  allen  fchyn 
daar  ontrenr  vergrepen ,  zoo  uit  de  omftandighc- 
den,  welke  op  dien  tyd  voorvielen,  als  uit  de  ge- 

tuigen, die  het  uiteinde  befchout  hebben  blyk- 
baar  is. 

Ik  heb  van  de  onluften  tufichen  hem  en  zyn 

huiswaard  gemeld,  't  gebeurde  den  laatften  avond 
van  zyn  leven  dat'er  hooge  woorden  tuiichenhun beide  kwamen.  Zulks  de  Huiswaard  met  een 

dieren  eed  zwoer  dat  hy  hem  niet  langer  onder  zyn 
dak  wilde  hebben.  VVaar  op  hy  opftondt,  en 
zeide  ;  Dat  hy  daar  al  in  voorzien  of  een  mid- 

del bedacht  had  dat  hy  hem  zulks  niet  meer  zoude 

zeggen;  en  ging  de  deur  uit.  Twee  van  't  ge- 
zelfchap  die  daar  tegenwoordig  waren  ziende  dat 
de  Witt  van  gelaat  verandert  miftrooftig  fcheen , 
volgden  hem  van  veere  na  om  te  zien  waar  hy 

mocht 
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mocht  belanden,  maar  verloren  hem  door  den  dui- 
fter  ontrent  Korsjes  brug  uit  hun  gezicht.  Dien 

zelvcn  avond  begon  het  ilerk  te  vriezen,  en  't  ys 
•  bleef  elf  weken  in  't  water,  in  welken  tytniemant 
wift  waar  hy  vervaren  wasj  dan  wanneer  't  ys 
prak,  werd  hy  ontciekt  by  de  Haarlemmerfluis. 
Hy  werd  dan  opgevift,  en  men  bevond  dat  hy  een 
touw  om  zyn  hals  had ,  waar  uit  men  beiluit 
gemaakt  heeft ,  dat  hy  zig  aan  de  leuninge  by  het 
Eekreet  aan  de  Korsjesbrug  beeft  willen  verhan- 

gen, het  touw  gebroken,  en  hy  verdronken  is. 

Men  bracht  het  Lichaam  in  'tGaft.huis,  en  van 
daar  naar  't  Pefthuiskcrkhof,  op  den  Overtoom- 
Aenwcg,  daar  het  begraven  werd ,  in 't  jaar  1692, 
ffe  den  ouderdom  van  8  ƒ  jaren. 

-  Wanneer  een  Konfticbilder  door  zyne  levens- 
iwyze  lucht,  en  door  zyne  penceelverbeeldingen 

«'effens  't  oog  vermaakt  en  den  aandacht  door  waar- 
Ide  befchouwingen  opbeurt,  door  voorwerpen 
welke  leerzaam  en  ftichtelyk  zyn ,  200  gaat  ver- 

maak en  nut  gepaart. 
Beelden  en  Schilderyen  x.yn  Boekm  voor  de  léken 

'reit  de  Cöncieliêfpreuk ,  maar  ze  moeten'er  ook aa  wezen.  Een  dartel  Bachus  Feeft,  daar  men  de 

geile  Satyrs  v  n ,  de  Veldnimren  fnoeplul- 
:ig  zier.  na  jagen,  om  den  fluyer  die  heur  naakt- 
beit  dekt  te  rooven,  of  uit  geilheit  hun  hoofd 

aftder  't  hemd  Heken,  hoe  konftig  verheelt,  zou  wci- 
lig  aanleid  indinge  geven  tot  godvruchtige  ge- 

lach ten. 

Het  pryflêlyfce  heeft  de  Kondfchilder 
?1  ETER  van  der  WILLIGEN  van  Bergen 
>p  den  Zoom ,  in  acht  genomen ,  die  door  zinne- 
)eelden  en  beelteniflen ,  op  zyne  tafereelen  heeft 

li-gebeelt  de  ydelheid  der   aardfche  fchatten,  de 

ver- 
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vergankelykheit  van  's  menfchen  leven  ,  ert  dei 
onwiffen  willen  fterftyd.  Men  moet  waarlyk  zeg 
gen  van  zulke  gefchilderde  Beelteniflên  en  teeke 
nen  van  de  fterflykheit: 

Elk  is  een  Doods  Herout ,  die  zeit  : 
Gedenk  ó  men/eb ,  dat  eens  uw  luifter , 

Uw  fchoonheït ,  roem  en  heerlykheit  $ 
Zal  worden  in  het  graf  gekit , 

En  door  een  zark  bedekt  m  7  duifier. 

Heeft  het  konftpenceel  geltzakken  tot  bar(t< 
toe  opgevult,  Juweelen  en  andere  waereltfchatt< 
verbeeld,  de  aandacht  daar  in fpiegelende,  end 
de  rede  den  aart  dier  zaken  befchouwende,  01 
derwyft  het  gemoed  uit  de  gevolgen ,  dat 

Die  zig  Aan  't  blinkent  goud  vergapen , 
En  zoeken  hunne  ruft  in  't  geit , 
Steeds  onrufl  vinden  die  hun  kwelt : 

Zoo  wel  in  't  gretig  zamenfehrapen, 
Als  in  't  bezitten  van  hun  wenfeh  % 

Doch  fchoon  het  zelve  noch  genoegen 
Noch  ruft)  maar  onrufl  baart  na  7  zwoegen 3 

'T  bl)  'ft  egt  er  't  doelwit  van  den  menfeb. 
Dus  was  't  voorhenen ,  en  noch  heden. 
De  Munt  go  cl  word  fl  eed s  aangebeden. 

'T  is  zeker,  zeit  Ifidorus,  dat  de  leerzame  vonden 
van  't  r.ienfchelyk  vernuft  ontfpruiten  uit  goede  op-' 
voedinge,  of  uit  natuurlyke  ge  (lelt  heit.  En  daar 
een  deugdzame  geeft  het  penceel  geleid,  is  de  verbeel- 

ding leerzaam.  Hier  in  word  ook  LEONARD 
van  ORLY  geprezen ,  als  mede  een  DAMMO- 
R I  van  LUIK  welke  door  hun  konftpenceel 

meelt 
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leeft  Embiematifche  Tafereelcn ,  en  zeedebeelden 
ertoonden ,  die  een  aandagtig  gemoed  tot  deugd 
;onden  opwekken. 
!  ABRAHAM  van  DIEPENBEEK 

vert  geboren  in  's  Hartogenbofch.  Den  tyd  wan- 
neer hy  geboren  is,  weet  ik  niet ,  maar  hy  leefde 

ioch  in  den  jare  lóóz.  Hy  heefc  van  derjeugtaf, 
n  voorts  den  mceften  tyd  van  zyn  leven  met  het 
ehandelen  van  doorluchtige  voorwerpen  doorge- 

dacht, dat  is  glas,  't  welk  hy  zoo  kondig  met eeldwerk  en  hiilorien  heeft  weten  te  bewerken 

[foor  't  penceel,  dat  hy  in  zyn  tyd  voor  den  bef- 
eh  meefter  in  die  konit  wierd  geacht.  Korn.  de 
$ie  zeit : 

r'Jy  wierd  in  Nederlant  genoemt  de  klcekfte  geeft : ÏÏVas  mals  in  V  fchiïderen ,  heel  los  en  poez.elagtig , 

'hk  vaft  geteekent :  en  zyn  kleuren  wonder  kragtig* 

!  Hy  heeft  de  fchilderkonft  geleert  by  den  groo- 
1  ,sii  Pet.  Paul.  Rubbens;  en  van  een  edelmoedigen 
'eeft  zynde  heeft  hy  zig  niet  vernoegt  met  den  lof 

f;ien  hy  door 't  glasfchilderen  behaalt  had,  maar 
;>egaf  zig  ook  tot  het  tafereelfchildcren.     Hierby 

't  geen  wy  in  de  befchryving  van  Gouda  gevon- 
[jen  hebben)   kwam  noch  een  tweedereden,  te 
veten  (nademaal  het  glas  na  het  befchildcrt  is,  in 

<  ien  oven  moet  gegloeit  worden)  dat  dit  hem  in  Ira- 
Iffien  zynde  verfcheide  malen  miflukte,  waarom  hy 

■:■  zelve  vervloekte  en  zig  geheel  tot  het  paneel- 
:hilderen  begaf,   't  geen   hem  zoo  wel  gelukt 
'eeft,  dat  de  Prins  der  Nederduitfchc  Dichteren, 

ï\.  vanden  Vondel,  zvn  Portret  door  hem  zelfge- 
:hildert ,  met  dit  vaars  vereerde; 

IX  De  et.  T  Dus 
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Dus  teekende  Abraham  *./£  zelven  naar  het  leve.  , 
IVy  kennen  hand  en  geeft  aan  ommetrek  en  jlrcc 
Zy  vloeyen  evenryk ,  gelyk  een  Diepe  beek 

'T"  wel  febikken  van  natuur  aan  weinigen  gegeevct^w 
Is  7  velt  waar  in  hy  weidt  met  zyn  begaaft pencet.  I 

De  vond  van' s  mans  vernuft  ontziet  geen  zorme/lral  j 
Noch  zelfs  Spelles  oog  in  Kerken  en  in  Zaaien. 

Laat  tuigen  print  en  doek ,  en  koorglas  en  panet 

Hier  aan  laten  wy  volgen  deszelfs   tydgenQt 

JAN  THOMAS,  geboren  te  Iperen. "  De; had  met  den  voorgaanden  een  zelve  konftzog  g> 
zogen.     De  reislult  en  drift  om  in  de  konft  vci 
komener  te  worden,  dreef  hem  al  vroeg  naar  lui 
lien ,  berucht  door  zyne  uitftekende  meefters  incjj 
konft.     Door  gefladigen  vlyt  en  yver  in  de  kon 
opgeklommen ,  is  hy  ichilder  geweeft  van  den  Bi 
fchop  van  Ments.     En  in  den  jare  \66l  was  Li 

fchilder  aan  't  Hof  van  den  Keizer  Leopoldus.   , 
Op  hem  volgt  zyn  yverige  tytgenoot 

THEODOOR  van  TULDEN.  Deze  heeft  doe 

zyn  onvermoeit  blokken  genoeg  te  verdaan  ge 
geven  dat  het  hem  om  een  onverwelkelyken  roer 
te  doen  was  5  gelyk  hy  daar  van  ook  proeven  ge 
geven  heeft,  welke  ten  fpyt  zyner  hateren,  zyjj 
vermogen  in  de  konll  melden  zullen,  zoo  langz; 
in  wezen  zyn.  Hy  heeft  vele  roem  waardige  AI 
taarftukken  gefchildert :  dog  daar  zyne  neiging 
wel  meefl  naar  helde,  was  het  verbeelden  vai 
BoerekermifTèn  ,  Bruiloften  ,  en  alle  foort  var 
geeftige  bootzeryen.  Hy  heeft  ook  een  goedt 

handelinge  van  't  etzen  gehad ,  als  men  zien  kar aan  den  Cliflès  van  Primatisco  van  Bolonien ,  dier 

hy  te  Parys  gemaakt  heeft.  166 z  woonde  hy  iii 
s'Har 
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'Hartogenbos ,  zyne    geboorteplaats,  en  was  om 
vne  konfl:  by  yder  geacht.     Zoo  ook 

I   JUSTUS   ZUSTERMANS  van  Ant- 
werpen j  die  om  zyn  brave  konfl;  by  den  Groot- 

artoog  van  Florencen  in  groot  aanzien  isgewceft-, 
ih  by  alle  de  hovelingen  bemint.     Zoo  werd  ook 
IljAKOB  SANDRAART  van  Amfter- 
Ijun,  zyn  tyd- en  kontrgenoot ,  om  zyn  wel  Aan- 

■lig  ordoneren,  en  bevallig  fchilderen  aan 't  Keur- 
jrftelyk  Hof  van  Beyeren  geacht ,  en  geëert. 

1  Nu  verfchynt  de  beruchte 

IaüLU'S  de  VOS,  geboren  te  Huift  in daanderen.  Deze  is  door  de  fortuin,  alwaar  zy 
■g  wendde,  zoo  in  Spanjen  als  andere  Konink- 
mken  en  andere  Vorilen  Hoven ,  gevolgt ,  en  met 
■infr,  en  voordeden  bekroont.  Hy  was  een  uit- 
■ekend  fchilder  in  Beeftejachten ,  waar  mee  hy 
ftfeheiden  zaaien  veriiert  heeft  voor  den  Har- 

log  van  Aerfchot ,  daar  hy  in 't  jaar  1661  noch 
Izig  was.  Zyn  Beeltenis  nevens  die  van  Theod. 

Ijl)  Thulden  en  Juft.  Zuftermans ,  gaan  onder  de 
jpurtretten  van  van  Dyk ,  en  Diepenbeek  door 
Jbntius  gemeden  in  print  uit. 
■  In  dit  zelve  jaar  1607  den  19  van  Slachtmaant 
idat  groote  licht  in  de  konfl:    ER  ASM  L'S 

U\J  EL  L I  N  U  S  tot  Antwerpen  geboren.  De- 
■  was  eerft  in  talen  en  letterwetenfchappen  zoo 
Per  gevordert  dat  hy  Magifter  Philozophia  was , 
<ch  hv  begaf  zignaderhant  tot  de  oeffeninge  der 
fiilderkonlt ,  en  was  van  wegen  zyn  kloek  pen» 
m\  en  ordoneren  van  Hiftorien  beroemt,  gelyk 
t :  Antwerpen  in  de  Reef  ter  or  Eetzaal  van  de  St. 
lichiels  Heeren,  welke  hy  geheel  befchildert 
bft  met  Hiftorien  uit  het  Nieuwe  Teftament 
k \r  men  eet  en  drinkt  j  (als  onder  anderen  daar 

T  2  Krif- 
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Kriftus  aan  tafel  leit  en  Maria  hem  de  voeten  zairi 
iz  zien  is.  Deze  als  ook  andere  zinryke  verbee: 
dingen  die  hy  met  een  volgeeftig  oordeel ,  en  kon 
ftige  behandelinge  op  de  voorwerpen  heelt  wete 
toe  te  paffen,  doen  ons  zien  dat  hy  een  groc 
meefter  in  de  konft  is  geweeft. 

Dit,  en  niet  andeis  heb  ik  van  den  groote 
Peet.  Paul.Rübbens  zynen  onderwyzeri 

de  konft  konnen  zeggen  -,  ook  weet  ik  niet  datzj 
ne  verheve  konft,  die  van  zynen  meefter  ovci 
kraait;  gevolglyk  agt  ik  voldaan  te  hebben  aa 
den  lof  dien  hy  verdient.  Waar  en  tegen  Kon 
de  Bie  het  zeil  van  zynen  luiftcr  zoo  hoog  in  toi 
vyfeltjdat  het  bezwarelyk  den  windt  van  tegenfpraa 
zal  konnen  uithouden.    Dus  zegt  hy  : 

Zoo  dunkt  my  dat  de  geeft  van  Zeuxis  of  Vrbin 

Gemengt  is  met  de  ziel  in  't  lichaam  van  Quellh 
Uit  reden  dat  zyn  kpnft  heeft  zulk  een  kragts  vermogen 
Of  hy  het  eerjle  zog  had  uit  Pitluur  gezogen 

Zqo  wonder  fchemcrooght  zyn  konft  op' t  punt  va d'eer-, ■ 

Dit  is  onzen  fchry ver  niet  genoeg  maar  hy  v( 
volgt  aldus  deszeifs  konft  ten  roem 

Daar  Griekenhnt  voor  zwygt,  zoo  het  op  konft  ia 
ft  off  en  > 

En  meent  de  ivaerelt  door  zyn  fchilders  te  overpoffen 
Om  dat  Protogenes  in  niet  een  Koniukryk 

{Zoo  't  fcheen)  in  't  konftpenceel  vond  ymant  zh 

gelyk. 
Maar  neen ,  Erasmus  kan  hun  roemluftftil  doen  zw* 

&»> 
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■  Wanneer  zyn  waarde  hand  een  proef/luk  toont   

Dit  gaat  een  toon  te  hoog. 

De  marmere  beelden  (de  fchilderyen  zyn  door 
de  tyd  uitgewift)  welke  uit  Griekenlant  naar  Ro- 

men vervoert  zyn,  zyn  Aaien  die  onwederfpreke- 
lyk  toonen  dat  de  konft  te  dier  tyd  tot  den  hoog- 

j  ften  top  geklommen  was. 

Al  't  geen  d'ouden  tot  roem  derzelve  gefchrc- 
ven  hebben  voor  blaaskakery  te  achten ,  enQüEL- 

.  lïn us  konft  zoo  hoog  op  te  heffen,  dat  niets  van 

.  al  't  geen  d'oude  konftenaars berucht  gemaakt  heeft 
I  daar  by  ophalen  kan,  fchynt  my  wat  naar  fnorkc- 

'|ry  te  zweemen.     Had  de  Bie  gezeit  :  datQüEL- 
1!  linus  konftftukken  in  konft  en  kragt,  dat  waard 
I  gefchatte  tafereel  dat  St.  Lucas  naar  de  Heilige 
I  Maria  gefchildert ,  veer  overtroffen  heeft,  dewyl 

>  het  tegen  de  zyne  niet  konde  ophalen ,  't  waar 
,  lichter  te  gelooven ;  want  het  is  gebeurt  dat  aan 

'  een  konftkenner  een  tafereel  van   St.  Lucas  ge- 
.fchildert  (zoo  men  voor  gaf)  vertoont  wierd,  die 
het  zelve  met  aandacht  befchouwende,  eindelyk 
zeide  :  Lucas ,  Lucas !  wat  zyt  gy  gelukkig  dat  gy 
doodt  zyt ;  want  zoo  gy  thans  leefde ,  en  den  koft 

.  met  fchilderen  winnen  mofl ,  gy  zouel  naau  droog 
brood  kpnnen  'verdienen. 

Het  eerft  gemelde  ftuk  van  St.  Lucas  was  in 
dien  tyd ,  als  myn  meefter  S.  v.  Hoogftraten  aan 

't  Hor  te  Weenen  was ,  zoodanig  door  ouderdom 
i  uitgefleten ,  dat  het  zyne  kracht  byna  geheel  ver- 
looren  had  :  om  welke  rede  Keizer  Ferdinant  het 

^  hem  deed  copieren.  Maar  waarom  getwift  ? 
onze  fchryver  is  een  Dichter,  en  de  Latynfchc 
fpreuk  van  Horatius  gek  hier: 

T  7,  Ph. 
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   Piftorïous  atque  foétis 
g)uidlibct  audendi  femper  f  uit  <equa  poteftas. 

Zyn  zoon  Joanncs  Erasmus  Quellinus  was  in  't 
jaar  1660  te  Rome,  toen  pas  17  jaren  oudt,  daar 
Iiy  grooten  opgang  in  de  kond  maakte. 

Onze  Erasmus  wiens  Beeltenis  zig  in  de 
Plaat  N  onder  aan  doet  zien ,  heeft  ook  een  Broe- 

ders zoon  gehad  Artus  Quellinus  genaamt  ,  wel- 
ke de  Beelthouwers  konft  oeflfendc.  Vondel  noemt 

hem  het  licht  der  BeelthouWery ,  en  Nedcrlantfchen 
Fidias,  en  laat  zig  dus  op  zyn  Beeltenis  door  Helt 
Stokkade  gefchildert  hooren : 

Stok  k  a  de  maalde  aldus  de  helft  van  V  zichtFrc  deel 
Van  Artus  Fidias.     Waarom  hem  niet  geheel , 
Of  f  effens  lyf  en  ziel ,  zyn  kon/l  met  al  haar  vonken? 
Zo  beeft  Quellyx  zig  z,elf  in  marmer  uitgeklonken. 

De  Lezer  zal  licht  wel  opgemerkt  hebben,  dat 

ik  in  't  begin  van  Quellinus  levensbefchryving, 
wanneer  ik  den  ïnhout  van  eenige  zyner  penceel- 
werken  aantoonde,  gezegt  heb :  aan  tafel kit ,  om 
aan  te  duiden  dat  de  Joden  voor  gewoonte  had- 

den, op  bedden  aan  te  leggen  in  hunne  maalty- 
den  :  cgter  zal  het  niet  ondienftig  wezen  datmyn 

pen  hieromtrent  wat  breeder  uitweid}  op  dat  de '! 
fchilderjeugt  zig  daar  van  bedicne ,  wanneer  zy 
dergely ke  voorwerpen  vertoonen  wil ,  en  het  dwaal- 

spoor van  velen  hier  in  myden. 
Van  waar ,  en  wanneer  de  gewoonte  van  op  óc 

maaltyden  aan  te  leggen  onder  de  Joden  ingekro- 
pen is ,  kan  niet  zeker  gezegt  worden.     Hugo  de  I 

Groot  is  van  gevoelen  dat  deze  gewoonte  onder  de  ! 
Joden  gekomen  is ,  door  naarvolging  van  de  Afiy- 

riers  I 
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riers  en  Perfen-,  want  dus  lezen  wy  Efth.  7  vs.  8. 
Dat  Haman  was  gevallen  op  V  bedde  daar  Efther 

op  lag.  'T  kan  ook  wezen  dat  zulks  eer  ft  tot  de 
Grieken,  en  van  die  tot  de  Joden  over  gegaan  is. 
By  Plato  leeftmen  :  Jongens  trekt  Alcibiades  de 
fchoenen  uit ;  op  dat  hy  aanlegge.  Dus ,  de  voeten 
ontfehoeit ,  en  achterwaarts  van  het  bedde  affte- 
kende,  en  Kriftus  die  wyze  van  aanleggen  vol- 

gende ,  is  het  gemakkelyk  te  begrypen  hoe  Maria 
de  zufter  van  Lazarus  de  voeten  van  Kriftus  ge  - 
zalft  heeft. 

Wy  vinden  by   A.   Byneus  een  opmerkelyke 
I  plaats  aangetrokken  uit  Ariftofanes,  alwaar  de  ou- 
jde  Philocleon  onder  andere  dienften  die  hem  be- 

iwezen wierden  optelt  :  En  voor  eer[i  myn  dochter 
,  waft  my ,  en  zalft  myn  voeten ;  en  kuftze  nederbuk-  ■ 
kende.     Dus  zeit  ook  Lucas  in  zyn  Euangelium 
Kap.  7  vs.  38.  Ende  Jlaande  (te  wete  Maria)  ag- 
ter  aan  zyne  voeten ,  begon  zy  zyne  voeten  nat  te 
maken  met  tranen ,  en  zy  droogden  af  met  het  hair 
van  haar  hoof t  ̂   en  ktifle  zyne  voeten  ,  en  zalf  deze 
met  zalve. 

By  de  Joodfche  meefters  word  ook  gewag  ge- 
maakt van  't  zalven  der  voeten,  [ohannis  Licht- 

forus  heeft  een  plaats  uit  het  Traclaat  Menachot  , 

waaruit  dit  te  zien  is.  De  Meit  ftaat'er,  bracht 
een  gouden  vat  vol  oly ,  daar  mede  hy  gezalft  heeft 
zyn  handen  en  voeten. 
Wy  hebben  ook  niet  ondienftig  geacht  de  wyze 

van  aanleggen  aan  tafel  aan  te  wyzen,  door  een 
fchets  getrokken  uit  een  zeer  ouden  marmerfteen  , 

waar  op  verbeelt  is  een  beddeke  by  een  tafel  met' 
drie  pooten,  waar  aan  een  man  met  zyn  vrouw 
leggen,  welke  Fulvius  Urfinus  doet  zien.  Enwy 
hebben  dezelve  na  gebootft  in  de  Plaat  N  nevens 
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de  Beeltenis  van  Eraf.  Qucllinus.  Waar  nevens 
wy  ook  een  uitgedompte  graflamp  doen  zien  3  ten 
zinteeken  dat  die  bovengaande  konltlichten  door 

d.-n  tyd,  hun  roem  bcnydende ,  uitgedooft  zyn. 
Om  dezen  tyd  vinden  wy  ook  gemelt  van  eenen 

KAR  EL  ERPARD,  en  van  de  Bie  in  zyn 
G ulde  Kabinet  pag.  jio.  geprezen. 

Doordien  zyn  kunftpemeel  vol  hvensaardigheit. 

'Den  geeft  verlokt ,  en  door  bevalligheit  verlcit. 

Leiden ,  dat  nevens  andere  Hollantfche  fteden  \ ! 
mede  heeft  konnen  roemen  over  het  voortbren-  ; : 
gen  van  fledelingcn ,  die  als  heldere  fakkels  in  de  j  1 
fchilderkonft    uitflikkerden ,  bracht  ook  in  den 
jarc  1607 

JAN  LIEVENSZ.  op  den  i 4  van  Wyn- 
maand  voort.  Zyn  Vader  Lieven  Hendrikze ,  was 
een  kondig  Borduurwerker ,  naderhant  een  Pach-  1 
ter.     En  ziende  de  grootegeneigtheit,  en  drift  die  ! 
zyn  zoon  tot  de  fchiïderkonit  hadde,  bedelde  hem 

noch  maar  acht  jaar  oud  om  de  gronden  en  be-  t 
ginfelen  dier  kond  vaft  te  leggen  by  eenen  Joris 
Verschoten.  Toen  hy  ontrent  tien  jaar  oud   S 
geworden  was  ,  zyn  Vader  ziende  dat  hy  in  die 
drift  volhardig  bleef,  nam  betluit  van  hem  daarin 
te  laten  voortgaan,  en  bracht  hem  by  den  ver- 

maarden fchilüer  Piêter    Lastman   tot 

Amfterdam  j  by  welken  hy  twee  volle  jaren  bleef, 
en  braaf  in  de  konft  vorderde. 

Naa  dezen  tyd  heeft  hy  de  kond  by  zig  zelven 

geoeffent,  gebruikende  het  leven  tot  zyn  ondcr- 
wyzer,  en  bracht  het  zoo  veer  door  vlyt  en  naar- 

ftigheit,  (en  't  geluk  viel  hem  toe)  dat  alle  konft- 
kenners  zig  verwonderden  dat  een  jongen   van 

twaalf 
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waalf  of  weinig  meerjaren,  zooveel  doordekonffc 
vermocht.  In  dien  tyd  fchilderde  hy  den  Demo- 
Tiet  en  Heracliet  van  Korn.  Kornelisz 

'an  Haerlem  na,  zoo  even  gelyk,  datmen  geen 
^ndcrfcheit  tuflchen  die  beide  konde  befpeuren. 
,  Tot  een  ftaal  van  zynen  byzonderen  yver,  en 
mophoudelyke  drift ,  verhaalt  de  befchryver  van 
>iden,  dat  wanneer  in  den  jare  161 8,  binnen 
^eiden  op  den  4  van  Slachtmaant  een  groote  op- 
oer  ontitont  tuflchen  de  Remonftranten ,  Waert- 
;elders  en  andere  borgers,  zoodanig  dat  de  Bor- 
;ermeefters  genootzaakt  waren ,  de  Schutters  in  de 
vapenen  te  doen  komen ,  om  de  beroerte  te  ftil- 
in ,  hy  met  dusdanigcn  yver  zat  te  telkenen ,  dat 
y  daar  geen  acht  op  gegeven  had,  of  zig  desbe- 
reunde 

'  Hy  heeft  al  vroeg  fraje  pourtretten  gemaakt  j 
Is  inzonderheit  dat  van  zyn  Moeder  Machtek 
ans  van  Noortzant,  dat  verwonderlyk  kondig 
;efchildert  was  :  als  mede  fraje  ordonantieftukken. 

)nder  deze  was'er  een  verbeeldende  een  Student , 
;eeftig  van  muts  enkleederentoegetakelt,  zitten- 
le  by  een  brandend  turfvier  in  een  boek  te  lezen. 
)it  was  levensgroot,  en  zoo  konftig  gefchildert 

lat  de  Prins  van  Oranje  't  zelve  dede  koopen ,  en 
'ercerde  't  aan  den  Ambafladeur  van  Engelant , 
lie  het  wederom  vereerde  aan  zyn  Koning,  die 
laar  groot  gevallen  in  had.  Dit  was  ook  dereden 
vel ,  als  hem  de  geneigtheit  om  andere  landen  te 
>ezien  aankwam ,  dat  hy  zig  naar  Engelant  begaf, 
laar  hy  wellekom  was 5  en  den  Koning,  Konin- 

gin, Prins  van  Wallis,  en  veel  van  de  grootfte 
Lords  fchilderde,  daar  hy  rykelyk  voor  beloont 

iverd.  Dit  was  in  't  jaar  163 1 .  als  hy  ontrent  14 aren  oud  was. 
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In  Engelant  ontrent  drie  jaren  geweeft  zynde 

is  hy  wederom  te  rug  gekomen  op  Calais ;  van  daar 

op  Antwerpen ,  daar  hy  zig  neerfloeg  met'er  woon, 
en  met  de  Dochter  van  den  berugten  Steenebeeld 
houder  Michiel  Golyns  troude.  Vele  roemwaarde 
groote  ftukken  heeft  hy  in  dien  tyd  voor  Kloo- 
fterpapen,  en  byzondereperfoonen,  gemaakt  :  ge- 
lyk  ook  in  den  jare  1640,  voor  den  Prins  van 
Oranje,  en  Borgermeefteren  van  Leiden  twee1, 
groote  ftukken,  waar  van  het  eene  verheelt  de 
beruchte  daad  van  den  Roomfchen  Scipio  Africa- 
nus,  daar  hy  de  ondertroude  Princeile  hem  aange-  - 
boden  haren  Bruidegom  ongefchonden  te  fchenk 
weder  geeft. 

Hy  heeft  ook  de  eer  gehad  van  op  't  Raathuis 
te  Amfterdam  (nevens  Govert  Flink,  en  } 
Ferdinandus  Bol)   een  voornaam  ftuk  te ;  j 
fchilderen,  daar  J.  v.  Vondel  dit  volgende  byfehrift:  „ 

(door  den  beruchte  pen-  en  pcnceelfchryver  Kop- 
penol  daar  onder  gefchreven)  gemaakt  heeft. 

De  *  Zoon  van  Fabius  gebiet  zyn  eigen  Vader 

Van  't  paart  te  ftjgen9  voor  Stadts  eer  en  acht-    , baarheit. 

Die  kent  geen  bloet ,  en  eifcht  dat  hy  eerbiedig  nader. 
Dns  eert  een  man  vanjtaat ,  bet  ampt  hem  opgeleit. 

Dit  ftuk  hangt  in  Borgcrmeeftcrs  kamer  voor 
den  fchoorfteen. 

Zyn 

De  Borgermeeftcr  *  Sucflb  gebood  zyn  eigen  Vader  G. 
Fabius  Maximus,  door  den  Raad  van  Romen  als  gezant  aan 

hem  gezonden,  van 't  paart  te  ltygen,  door  dien  'er  een 
wet  was ,  dat  niemant  te  paait  zittende  een  Borgermeelter 
mocht  naderen,  om  aan  te  ipreken.  De  Vader  gehoor- 

zaamde dit  bevel  met  eerbiet ,  en  bewees  zyn  Zoon  dien 
plicht  welke  hem  als  Borgermeeller  toekwam. 
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Zyn  brave  fchilderkonft  is  ook  door  de  Fcnix- 
jn  van  denzelven  Vondel  verceuwight.  In  zyne 

pfdichten  op  Schilderyen  Scc.oppag.  ̂ ohebj'è* 
5n  op  de  beeltenifle  van  den  Borgermeefter  Lamb. 
Jeinft ,  en  Mevrouw  Alida  Bikkers  &c.  en  noch 
*n  zynde  een  gefprek  tuflchen  Schilder  enPoeët, 
o  den  Leeuw  door  hem  gefchildert , 

beet.     Wie  voertme  nu  in  een  Woeftyn  ? 
Hier  leit  een  Leeuw ,  en  niet  de  fchyn. 

Hy  vlamt  op  roof  en  Menfchefpieren. 

J:hild.     Hy  heeft  zyn'  wilden  aart  verleert. 
Zoo  temt  de  Konjf  den  Forfl  der  dieren , 

Die  over  alles  triomfeert. 

!  Hy  heeft  ook  d'eer  gehad  dat  hy  de  Arbeeldin- 
;n  van  Michaël  de  Ruiter,  Opper  Admiraal  en 
brnelis  Tromp,  Onder  Admiraal  van  Hollant 
>or  zyn  konftpenceel  heeft  afgemaalt,  op  welk 
atfte  Vondel  zig  dus  laat  hooren : 

Hs  Jurk)  de  Britjche  Turk,  de  Zee  wil over  gapen, 
i  En  vloot  en  flikken  in  zyn  onverzade  maeg , 
)an  voert  hy  op  den  maft  den  Bezem  tot  een  wapen, 

'■  En  dreigt  uit  nieu  Algiers  de  maght  lan  s'Gra- 
venhaeg. 

Joc  lange  tochhot  dat  de  Zeeleeu  Tromp,  verwildert 

'  Geterght  van  wrake ,  met gcvangensmoordend  bloet, 
•  len  fchoone  waterverf,  zig  naar  het  leven  fchildert, 
•  Om  'j  Vaders  doot  ontvonkt  van  nimmerblufchb'ren 

gloet. 
Jy  vacght  in  Ooft' en  We(l  met  V  roovers  hezemrced

en 
De  beide  ftraten  van  dit  havenfchennend  flyk , 

Ingeeffelt  het,  dat  bor/l  en  lenden  vreeslyk  bloeden , 
Ter  ftrajfe  vangewelt,  geleên  in  Chriftenryk.     1 

Dan 
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Dan  hoort  men  Afkué,  en  Monken,  en  Barklaia 

Geweldenaren  van  de  vrye  en  ope  Zee, 
Zig  f  enden  adem  op  V  fchavot  der  baren  febreien. 

En  deer lyk  jammeren  om  7  afjïaan  van  den  Vré: 
Wie  beezems  voeren  wil,  geef  Tromp^  roên  i 

banden. 

» Dces  voert  het  Sx:herprecht  uit ,  in  7  aanzien  van  twe 

ftranden. 

En  't  blykt  aan  dit  volgende  vaars  dat  hy  on 
der  anderen  ook  de  beeltenis  van  Jan  Vos  gefchil 
dert  heeft, 

Dus  maalt  my  Lievenzenv^  na  myn  doodt  te  leeven 
Ik  poog  de  doodt  vergeefs  7  ontvluchten  door  myn 

fchacht. 

'T ' penceel  is  magtig  om  de  verf  een  ziel  te  geeven.  . Een  die  de  doodt  verwint ,  heeft  overgroot  e  kracht 
Jk  word  door  Li  evens  handt  onfterfelyk  gefchapen. 

Philips  Angels  die  in  den  jare  1 6qt  ,  het  lof 
der  Schildcrkonlt  fchreef ,  melt  van  hem  met  roem 
aangaande  zyne  bedrevenheit  in  Hiftorykunde, 
pryft  ook  onder  andere  een  ir.uk  waar  in  hy  dege- 
ichorte  offerhande  van  Izak  volgens  de  befchry- 
ving  van  Fl.  Jofefus  ,  welke  zeit  :  na  Godt  het 
voornemen  van  den  aardsvader  gefluit  had,  zy  mal- 

kander omhelsden  en  kuflen  ,  natuurlyk  en  kondig 
afgebeelt :  als  ook  zynen  grooten  geeil ,  en  zyne 
vernuftige  bedenkingen  die  hy  ontrent  de  vcrbeel- 

dinge  van  Bathfcba  heeft  doen  blyken,  daar  hy  't 
alles  naar  de  bedcnkclykfte  wyze  ,  en  zoo  als  het 

waarfchyneiyk  zig  ontrent  het  geval  heeft  toege- 
dragen ,  heeft  afgebeelt.     Maar  hier  in  taft  onze 
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Schryvermis,  als  hy  ook  het  byvoegfel,  te  we- 

ren een  Kupido  ( 't  welk  hy  noemt  het  PFaereld- 
her  oerend  kind ,  in  de  lucht  van  't  fluk  gemaalt, 
wet  een  vlammende pyl  w  ftee  van  een  gefcherpiefiits^ 
in  vuelkers  dunne  rook  men  de  teere  leden  zoetelyk  ziet: 
•.wemelen ,  pryft.  Aangezien  dit  wel  een  zinnebeel- 

dige beduiding  van  den  ontfteken  minnebrand  in 

's  Konings  hart  aanduid  ,  maar  die  in  Bybelftof 
nooit  te  pas  komt.  Maar  't  gaat  gemeenlyk  als 
Junius  zeit  :  Dat  de  Schilders  en  Dichters  van  eenen 
-geeft  gedreven  ,  veeltyds  iet  nieus  plichten  te  onder- 
\nemen.  Zyn  beeltenis  ftaat  in  de  Plaat  N  ,  op  de 
Jioogc  zy  vanPallamedes.    Volgt 
FERDINANDUS  BOL.    Dezen  (alzoo  ik 

f  zyn  geboortejaar  niet  heb  konnen  opfpeuren)  heb 
jik  voeglyk  gedacht  agter  zynen  konft-  en  tytge- 
noot  te  plaatfen.   Dordregt  matigt  zig  de  eer  van 

•  zyn  geboorte,  gelyk  Amtterdam  die  van  zyne  op- 
•  voeding  aan.  Hy  was  twee  of  drie  jaren  oud,  als 
hy  in  Amfterdam  kwam  ,  waar  hy  tot  redensge- 
bruik  gekomen,  en  zig  geneigt  vindende  tot  de 

1  Konll,  onder  den  Grooten  Rembrant  zig  daar 
1  in  geoeffent  heeft.  De  natuur  en  de  fortuin  waren 
;  hem  beyde  guniVig.  Dus  hy  grooten  roem,enveel 
■  gek ,  tot  dienft  van  zyn  ouden  dag  overgewonnen 
■  had  'y  want  hy  itierf  in  een  goeden  ouderdom ,  op 
't]aar  1681. 

Nevens  een  groot  getal  pourtretten,  natuurlyk 
en  krachtig  geichildert ,  ziet  men  ook  menigte 
van  zyne  rocmwaardekonftitukken,  zoo  in  Gods- 

huizen als  anderzins ,  die  zyn  konftroem  wel  altyd 
zullen  fchragen. 

Inzonderheyt  gedenkt  de  grooteAgrippynereen 

zyner  Konflwerken,  't  welke  hy  in  zyne  Lof- 
dichten op  Schilderyen  enz.  noemt  het  heerlyke 
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iluk  van  Ferdin.  Bol  ,'voor  den  doorluchtigen 
Zeeraat  te  Amfterdam,  in  't  Reisjachtgefchildert aldus: 

De  groot  e  Zeevoogdin  bezweert  den  wat  er  heilig 
En  Opper  ammir aal ,  in  haren  dienfl  getreén , 

Dat  hy  de  Zeevaart  voor  V  lants  Vrede  en  Fryheit veilig , 

En  zeegene  den  bou  en  koopvaardy  der  Steen. 
De  Zeevoogt  om  dien  la/} gehoorzaam  uit  te  voeren^ 

Neemt  daatlyk  Sierkheit^en  Vovrzigtigheit  te  baat. 
Nu  durft  geen  rover ,  noch  geen  (lorm  de  vinnen  roeren. 

Dus  groeit  de  hpndel  aun ,  ten  wasdom  van  den 
Staat. 

Ook  zietmen  nevens  het  groottte  gemelde  groo» 
te  Huk ,  noch  verfcheiden  Konftitukken  van  hem , 

op  't  Amflerdamfche  Raadhuis ,  als  een  op  de 
Raadkamer,  boven  den  fchoorfteen  ,  waar  in  ver- 

heelt ftaat  de  verkiezing  der  oudtten  in  Iiiaël ,  om 
nefFcns  Jetro  den  fchoonvader  van  Mofes ,  het 
volk  te  richten.  En  in  der  Schepenen  Kamer, 

daar  Mofes  de  Wet  in  iteene  tafelen  op  Sinai  ont- 
fangen  hebbende ,  afbrengt ,  en  die  het  volk  voor- 

hout ,  daar  dit  vaers  op  ziet  : 

Hebreeufche  Mofes  heeft  de  Wet  van  Godt  ont fangen , 

Waar  mede  hy  naar  't  volk  van  boven  wederkeert : 
Dat  hemeerbiediggroet ,  en  welkomt  met  verlangen. 

De  Vrye  Staat  luikt  op ,  als  V  Volk  de  ïFetlen  eert. 

Noch  een  proefftuk  van  zyn  penceelkonft  ziet 

men  in  't  Borgermeefters  Vertrek  ,  waar  onder 
meergemelde  Vondel  dit  byfehrift  tot  verklaringe 
van  den  inhout  gemaakt  heeft  : 

#  F^ 
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*  Fabricius  houd (lant  in  Pyrrhus  legertenten. 
Het  gout  verzet  hem  niet ,  door  febandelyke  zucht  ̂  

Noch  Ekfantsgebriefch ,  en  felle  dreigementen. 
Zoo  zwicht  geen  man  van  Staat  voorgaven ,  nocU 

gefchenken. 

Nevens  deze  verfchynt 
PALAMEDES  PALAMEDFSZ  STE- 

VERS.  Deze  word  onder  de  Konftfchildersvan 

Delfgetelt,  alhoewel  hy  re  Londen  gebooren  is. 
:Zyn  vader  die  een  Vlaming,  en konftig werkbaas, 
om  kroezen  ,  koppen  ,  vazen  ,  enz.  van  Jafpis, 
jPorphier,  Agaat  en  diergelyke  koftbare  gefteen- 
ten  te  maken,  was,  woonde  te  Delf,  als  hy  we- 

gens zyn  koning  Jakob  van  Schotland  ,  wierd 

ontboden  j  en  alzoo  hy  eenen  geruknen  tyd  aan  't 
^hof  opgehouden  wierd,  kwam  zyn  vrouw  die  hy 
[mee  genomen  hadde ,  in  de  kraam  van  dezen  Pa- 
.lamedcs,  doch  hy  kwam  met  zyne  ouders  we- 
)der  te  Delf,  daar  hy  voorts  is  opgevoed  ,  en  zyn 
leven  lang  is  blyven  wonen.  Hy  is  genoegzaam 
zonder  meefter,  meefler  geworden ,  hebbende  zig 
alleen  geoeffent  met  de  konftftukken  van  den  ver- 

maarden Esai  as  vanden  Velde,  na  te  fchilderen, 
waar  door  hy  met  den  tyd  zodanig,niet  alleen  aan  die 

hande- 
t  Cajus  Fabricius  werd  na  den  Veldflag  by  de  Rivier  Liris 

van  wegen  de  Romeinen  in  Gezantfchap  aan  Achilles,  Na- 
jaeefvan  Pirrhus  en  Koning  van  Epieren ,  gezonden,  die 

'yn  aanbrengen  toeftont,  doch  zocht  hem  op  zyn  zyde  te 
rekken,  eeriï.  door  gefchenken,  door  dien  hyjgehoorthad 
lat  hy  arm  was,  daar  na  door  bedreigingen  des  doods,  door 
ien  vervaarlyk  brieffenden  Olyfant,  maar  de  Romein  bleef 
tandvaftig  en  onverzettelyk  ,  niettegenftaande  hy  hem  het 
'ierde  deel  van  zyn  ryk aanbood,  zoo  hy  by  hem  wilde  bly- 
Ven,  en  toonde  dat  een  edelmoedig  Romein,  de  deugd  en 
jetrouheit  meer  dan 's  waerelts  fchatten  acht.  Ztt  Liviw  in 
■yn  Hom.  Hifi. 
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handeling,  maar  ook  aan  dezelve  wyze  van  ordo 
nantien,gewent  werd ,  zoo  dathyRuitergevegten 
roerende  en  itilftaande  legers,  en  andere  krygsgeval- 
len  zoo  wel  heeft  weten  te  verbeelden ,  dat  hy  by  alk 
konftkenners  in  zyn  tyd  roem  behaalde. 

In  de  Plaat  N  ftaat  zyn  Beeltenis  op  de  lage  zy 
van  J.  Licvenfz. 

Hy  had  zoodanigen  zucht  ,  en  begeerten  om 
grooter  te  worden  in  Kon  il  ,  dat  hy  altoos  vooi 
een  lpreekwoord  hadde  :  noch  eerft  te  zullen  be- 

ginnen ,  doch  zyn  edelmoedig  voorneemen  is  door 
de  alvernielende  dood  voor  altoos  belet  geworden,op 
den  2.6  van  Lentemaant  1 6 3  8,noch  maar  4 1  jaar  oud. 
zynde.  Hy  liet  een  ouder  broeder  na  ,  Antont, 
Palamedesz  Stevers  genaamt ,  die  ook  een  goed 
fchilderwas,  zoo  in  Poui  netten ,  als  gezelfchap-| 

pen.  Deze  kwam  in  't  jaar  1636  tot  Delfin 't  St. 
Lucas  Gild,  en  was  1672.  voor  de  laaile  maal 
Hooftman  van  gemelde  Gild. 

NAARDIEN  wy  met  een  verandert  tooneel 
ftaan  te  beginnen ,  en  die  toefiel  een  weinig  tyd; 
tyd  vereift ,  willen  wy  den  aanfehouwer  ,  op  dat 
het  wachten  hem  niet  verdriete  ,   ondertuflehen 

met  een  korte  redenvoering  onderhouden  :  die- 

nende tot  meerder  bericht  van  't  geen  wyop  pag.| 
97.98  .gezegt  hebben ,  van  de  Offerhanden  der  Hei- 

denen met  der  zelver  gereedlchappen ,  enbyvoeg- 
zelen  :    te  weten  ,    dat  een  Konicfchilder  moer 
bedacht  wezen,  wanneer  hy  eenige  Heideniche  1 
offerhanden  met  hun  aankleven   verbeelden  wil, 
daar  by  het  Beeld  van  die  Godheit  aan ,  en  voor 
wie  het  offer gefchiet ,  op  een  verheven  voetftal,i 

of  in  een  holle  nis  te  plaatzen  ;  't  zy  naakt,  of  be- 
kleed, daar  een  konftoeffenaar  vry heit  toe  heeft; 

aan- 
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Kingezien  de  ervarenheid  ons  doet  zien,  dat  de 

-leidenfche  Godenbeelden ,  't  zy  mai  of  vrouw, 
aakt  verheelt  of  gevormt ,  in  hunne  Tempelen  by 
e  altaren  ftonden,  ook  zomwylen  met  fluiers, 
fagtigc  klcede.ren  en  andere  koÜbare  veriierfelen 
mhangen  wierden.  Om  dit  eerde  gezegde  te 
eveftigen  dienen  deze  regels  uit  Statius  Papinius : 

~)e  gryze  Koormaagd  voed  ter  haardfle  V  ivaafcuièr aan^ 

I  7,n  zal  geen  oog  op  de  geheime  fchaamtc  Jïaan. 

wi  tot  het  tweede  ontbreken  geen  getuigeniflen 
He  zulks  beveiligen.     Trebellius  Pollio  verhaalt, 
Bit  de  Dwingelant  Celfus  met  den  purperen  fluyèr 
jkn  de  Godinne  Celeftis  verfiert  wierd.     En  Vo- 
iskus,  dat  de  Tyran  Saturninus,  wanneer  hy  van 

k  foldaten  tot  Keizer  uitgeroepen  was ,  het  pur- 
r;r  kleed  van  Venus  nam  ,   en  in  't  byzyn  der 
■ygsknechten    met  een   vrouwen   rok  bekleed, 
;ierd    aangebeden.     De  Kerkroover    DionyHus 
ikte  Jupiter  Olympius  den  gouden  mantel  van  de 

■  houderen ,  onder  voorgeven  dat  die  des  zomers 
I  zwaar,  en  's  winters  veel  te  koud  was ;  en  gaf 
fem  eenen  van  laken  in  de  plaats ,  die  des  zomers 
rkken,  en  des  winters  verwarmen  konde. 

'Ook  moet  een  konftfchilder  weten,  wanneer  hy 
l[;  Feestvieringen  van  Mars  en  Venus  zal  fchil- 
.   ;ren,  dat  de  afgodendienaars  dezelve  hebben  ge- 
.  1ert  met  verwiflelde  kleederen  :  Dat  de  Vrou- 

'en  een  mannen  lytkolder  of  panzier  aantrokken^ 
l'  n  heimet  op  't  hooft  zetten,  en  de  mannen  zig 
■-•  vrouwengewaad  verkleedden.     Dus  deden  in- 
i'ndcrheit  de  AfTyriers  volgens  de  getuigenis  van 

ftdius  Firmikus :  en  Hcrocjoot  verzuimt  niet  idüs- 
I.  Deel,  V  da~ 
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danige  dingen  van  de  oude  Babiloniers  en  Egipt 
naren  aan  te  teekenen ,  welke  gewoonte  naderhar 
tot  de  Grieken ,  en  voorts  tot  de  Romeinen  ov 

gegaan  is.  Door  weike  wyze  van  doen  zy  de  dei 
openzetten  tot  dartele  onkuisheit.  Waarom  oc 

Ifraé'ls  wetgever  het  Hebreeufche  volk ,  geneü 
tot  de  afgodery  der  nsbuurige  volken,  zulk  dot 
fcherp  verbiedt ,  als  uit  menigte  van  bewyzen 
zien  is. 

De  reden  waarom  de  oude  Heidenen  tot  gi< 
melde  Godsdienft-pleging  hunne  kleederen  ve 
wiiTelden,  willen  zommigen  dat  deze  ge  weeft  üi 
dat  zy  waanden  in  dusdanig  gewaad  die  Go* 
heden  aangenamer  te  zyn.  Maar  andere  ve 
nuften  hebben  op  zekerder  gront  befluic  g 
maakt ,  dat  zulks  uit  loutere  onkunde ,  en  om  d 
zy  onzeker  waren  of  hunne  Godheden  die  zydiei 
den  tot  het  mannelyk  of  vrouwelyke  gedacht  fo' 
hoorden,  ontfproten  is.  Hier  van  daan  is  der 
twyffelagtige  aanfpraak  welke  in  dusdanige  ofTe 
handen  plag  gebruikt  te  worden ,  by  Arnobius 
boek  gedagen  :  Sive  tu  Deus  es ,  ƒ  ve  Dea  ?  d 
is  :  Het  zy  gy  een  God,  of  een  Godinnezyt?  jadi 
ze  dwaling  ging  zoo  veer,  dat  zy  zelf  zommi^ 
hunner  Godenbeelden  in  de  gedaante  van  beide  ( 
gedachten  gevormt ,  offerdienft  toegebracht  het 
ben.  Onder  deze  mag  men  de  Cyprife  Venus  w 
de  eerfte  tellen. 

Deze  was  (volgens  de  getuigenis  van  Makr< 
bius)  met  een  vrouwenbekleeding  en  met  ec 
mannenbaart  afgebeelt ,  en  werd  van  de  manne 
in  vrouwen  gewaad,  en  van  de  vrouwen  in  mat 
nenkleederen  gedient.  Dusdanig  had  het  bline 
Heidendom  oulinx  ook  de  Fortuin  (in  het  boek 

yan  den  Heer  Spon ,  van  den  Altaar  der  onbeker 
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c  Goden  aangewezen)  afgebeelt.    Men  kan  die 
cekenis,  gevolge  naar  het  marmer  by  W.  Goeree 
1  het  II  Deel  van  zyne  Mofaiiche  Hiltorie  pag.  yj$ 

,  sen,  met  dit  byfehrift. 

FORTUNE  BARBAT7E  Sec. 
DEGEBAARDE  FORÏUIN. 

Dus  dient  een  konflfchilder  acht  te  geven  in 
■jedanigc  gedaante  de  Afgodsbeelden   by  de  on- 
jrfcheiden  oudtydfche  volkeren    verbeeld  wicr- 
jpj  want  in  een  heel  andere  gedaante  werd  Ju- 
■Eer  by  de  Lydiers ,  als  by  de  Sicioniers  afgebeelt. 
IDeze  verbeeldden  hunnen  Jupiter  in  de  gedaante 
En  een  van  onderen  breed  vierkant ,  en  gedraaide 
lts  opgaande  piramide,  daar  mede  te  ver ftaan  ge- 

ïnde, dat  het  natuurlyk  verftant  (by  de  Rafis  ge- 
ilen) niet  machtig  is  om  de  Godlyke  en  Hemel- 

pe  dingen  te  doorgronden,  als  die  niet  anders  als 

c;or  fcherpziende  verlichte  oogen  (door  't  icherp 
■gaande  fpits  afgebeelt)  konden  befchout  wer- 

jjh  :  en  wanneer  de  Priellers  't  zelve  wilden  raad- 
Vgen,  droegen  zy  dat  Beeld  met  veel  plechtig- 
k.t  en  gevolg  (m  een  verguit  fchin   omhangen 
fct  zilvere  kroezen    en  drinkfchalen)  op  hunne 
£  ouderen  door  de  lïraten  om ,  zingende  cenige 
fclige  liederen. 
Anders  werd  zyn  Beeld  in  Lydie  gezien  $  te 

ucen  met  een  Geitevel,  Diphtera  genoemr,  in 
*lk  binnenfte  men  fchryven  konde,  om  aan  te 
diden  dat  Jupiter  al  de  bedryven  der  menichen 
o  aarde  in  zyn  geheugen  (even  als  door  letteren 

0| Perkament)  houdt  5  op  dat  hy  de  goeden  op' 
h\  beurt  beloone,  en  de  kwaden  door  zyn  biixem 
ftffen  zoude, 

V  z  Ook 
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Ook  werd  zvn  Beeld  bv  hen  zonder  blixfem  ii 

de  vui ft:  vertoont,  hebbende  een  byl  in  de  hand 
waar  van  Plutarchus  deze  reden  geeft  :  Herkules 
hebbende  Hippolite  de  Koninginne  der  Amazoo 
nen  gedood ,  heeft  nevens  andere  wapenen  van  di 
overvvinninge  ook  een  byl  mede  gebracht ,  welk 
byl  hy  ten  gefchenk  gaf  aan  zyn  beminde  Omphak 
die  van  het  gedachte  der  Lydiers  was  :  die  dezel 
ve  als  heilig  bewaarde,  gelyk  ook  de  Koninge 
een  namaaklèl  daar  van  hebben  gedragen,  tot  o 
de  Regering  van  Candaufos,  die  dezeive  van  ee 
dienaar  zich  achter  na  liet  dragen.  En  dus  hac 
den  de  Lydiers  tweederhande  Beelteniifen  van  Ji 
piter,  waarom  zy  hem  Jupiter  Labradus  genoerr 
hebben,  want  in  die  fprake  wierd  ócBy\  Labrou; 
geheeten,  en  met  een  Degen  op  de  zyde,  Carh 
genaamt. 

De  Thebaners,  en  verfcheide  Afrikaanfche  vo 
ken  verbeeldden  hunnen  Jupiter  Hammon  mi 

Ramshoornen  aan  beide  zyden  van  't  hooft  j  c 
zoo  wy  met  Servius,  dien  grooten  uitlegger  va 
Virgilius,  over  de  reden  van  dit  vreemd  Hooft 
fierfel  raadplegen ,  hy  zal  ons  zeggen  :  Dat Jup 
ter  Ammon  daarom  met  Ramshoornen  afgebee 
wort ,  om  dat  zyne  Antwoorden  of  Godfprakfi 
zoo  veel  draai jingen  en  wendingen  hadden  i 
zulke  Hoornen.  En  die  van  Creta  eerden  Jupin 
(volgens  zeggen  van  Eufebius)  in  de  vuurftenei 
en  zwoeren  by  hem,  dus  :  Zoo  ik  wetende  bedri 
ge  zoo  moet  my  de  Vader  van  den  dach  (alz 
zweer  ik  by  dezjen  fieen)  uit  aïïemyw  goederen  ui 
werpen. 

Anders  was  de  Beeltenis  van  Mercurius  gevorir 
of  van  houdt  offteen  gebeelthout,  als  hy  voorde 

God  der  welfprckentheit  geëerd  wierd.  •  Andc 
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als  zy  hem  dienden  als  begunitiger  der  vrye  kon- 
flen.     En  weder  anders,  wanneer  zy  hem  aanza- 

gen voor  bevrediger  der  gefchillen  :  Dan  zagmes 
aan  zvn  voeten  leggen  een  witte  roede ,  om  wel- 

ke twee  flangen  gevlochten  waren ,  ter  gedachte- 
'niflè  dat  hy  twee  flangen  vechtende  ziende,  dien 
dryd  door  het  tuflchenkomen  van  zyn  roede  had- 
de  gefcheiden.     Waarom  oudtyds  de  gezanten  tot 
iiet  maken  van  vrede  afgezonden,  diergelyk  een 
:eeken  met  zig  droegen.     Om  dezelve  reden  werd 
>ok  zyn  beeltenis   in  de  Galeryen  en  Twiftfcho- 
:en  der  oude  Filofoofen  geplaatft ,  nevens  het  beeld 
tjran  Minerva.    Van  welke  beeltenis  zig  dan  een 
sonftfchiJder  (als  een  noodwendig  byfieraad)  wan- 
ïeci  hy  een  fchool  of  gezelfchap  van  oudtydfche 

tt-,etterwyzen ,  en  Redenaaren verbeelden  wil,  zig 
«dienen  kan. 

il  In  een  andere  gedaante  is  Diana  verbeelt  gewcefl 
>  y  de  Heidenen ,  daar  zy  dezelve  eerden  voor  Be- 
chermgodin   van  de  Jacht  en  BofTchen  :  Anders 
Is  zy  voor  de  Maan  genomen ,  als  de  Lichtbrengfter 
:y  nacht  gcëert  wierd  :  want  dan  werd  zy  verbeeld 
'iet  een  brandende  fakkel  in  beide  handen.  Gelyfc 

|ien  haar  beeld  dus  beftempelt  ziet  op   een   pen- 
ling  van  Fauftina ,  met  het  byfchrift  D I A  N  A 
llÜCIFERA. 

ik  Weer  in  een  heel  andere  gedaante  ftont  haar 
.seldt  te  pryken  by  die  volken  welke  haar  hielden 

foor  voedfter,  envoortbrengitervanalle  levendige 
ihepfelen.       Dus  werd  zy  geëert  van  de  Ephc- 
-trs.     Waar  af  het  ruggettuk  des  pennings  van 
i.eizer  Klaudius  de beflempeling draagt  ,  waarop 
jijen  haar  ziet  in  een  Tempel  portaal  Haan ,  met 
it  byfchrift  Dl  AN.  EP  HE.    Waar  van  ons 
wc.  Pcrrier  een  duidelyke  afteekening,  (gevolgt 

V  3 '  naar 
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mareen  uitgehoudent  marmerfteen  ,  uit  Grieken- 
]nnt  te  Romen  gebracht)  in  print  ,  onder  zyne 

Roomfche  Statucn  doet  zien.'  Tn  welk  opzicht ook  Hieronimus  in  zyne  voorreden  van  den  Brief 
tot  de  Ephelèrs  zeit  :  dat  zy  niet  Diana  de  Jager in- 
7ie ,  maar  die  met  de  veele  mammen  eerden.  Dit  was  om 
de  kracht  der  opvoedinge  te  beteekenen;  gelyk 
door  de  omzwagtelinge  van  den  navel  des  beelts, 
benedewaards,  (daar  tufTchen  zig  verfchoiden  kop- 

pen van  dieren  doen  zien)  dat  zy  door  't  ontilui- 
ten  van  den  band  der  geboorte  de  fchepfelen  te 
voorfchyn  doet  komen.  Waarom  Diana  ook  van 
de  Grieken  Genethlios  genoemt  werd ,  om  dat 
zy  het  bewind  over  de  geboorte  heeft. 

Licht  zullen  myne  konftgenooten  zeggen  :  wie 
zal  daar  juifb  zoo  naauw  acht  op  geven ,  zoo  alles 
zoo  flipt  naar  de  oudheitkunde  niet  is  waargenomen? 
Ik  antwoort  :  niemant  dan  zulken  die  daar  in  ge*  ; 
oeffent  zyn.     En  dus  is  het  ook  met  de  Hiftori-  | 
fche  verbeeldingen  gelegen  :  niemant  zal  de  mis- 
flagen  daar  in  begaan  opmerken  dan  die,  welke 
in  de  Hilloricn  ervaren  zvn,  van  wien  mendebe-  : 

rispingentc  wachten  heeft,  en  naar  wiens  opmer-  j 
kingen  de  onbedrevene  luirteren.     Meer  zouden  i 
V/y  ter  zake  dienende  konnen  zeggen,  zoodeToo- 
neelgordyn  reeds  opgefchoven   ons  niet  gebocd  , 
af  te  breken. 

Tot  noch  toe  heeft  dcSchouburgnictalsKonft- 
ichilders  vertoont.  Voortaan  zullen  ook  de  beruch- 

te Schildereilcn  daar  op  verfchyncn,  en  op  heurc  - 
rydbeurten  nevens  de  Mannen  ten  tooneel  komen ;  - 

om  den  lezer  door  die  veranderinge  op  nieuws  te  - 
verluftigen,  en  zynen'y  ver  door  wakende  begeerten  . 
lot  het  gene  zy  zeggen  zullen  op  te  wakkeren. 

Df 
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De  oude  gedenkfchriften  melden  van  eene 
Feftaalfe  maagt  Lala  1  genaamt,  die  de  konit 
ran  fchilderen  verftont.  Maar  wat  hoeven  wy  in 
Ie  z  twyffelagtige  oudheit  voorbeelden  op  te  zoe- 
:en?  de  voorgaande  eeu  levere  ons  3  Marieitct 
)ochter  van  den  beruchten  Italiaanfchen  fjhilder 

rifttorety  in  dezelve  konft  tot  verwonderinge  van 
V  4  alle 

;  Lala  van  Cyzkus ,  of  Spiga.    Deze  (zeit  Plinius)  w%s  zoo- 
1,  danig  bedreven  in  de  penceelkonjl  dat  haar  werk  ongelyh  waardi' 
ger  gefchat  wierd,  als  dat  van  denfchilder  Sopilos:    fchoon  dit 
tot  een  boogen  prys  verkocht  wierd. 

\  Twyfdagtige  oudheit.    Wy  fpreken  dit  niet  tegen ,  noch 
I  min  den  volgenden  roem   der  doorluchtige  vrouwen , 

.  nuar  ie  -gen  dat  de  Dichters  zomwylen  de  palen  van  vry- 
Jhe*t  .vci  wat  veer  uitzetten,  engevolgelyk  zoo  heel  veel 
ftaac  niet  op  dezelve  is  te  maken  :  terwyl  wy  ondertuf- 
fchen  gedachtig  zyn  aan  de  fpieuk   van   Gratiaan  :  De 

,  naarheid  komt  zelden  zuiger  voor  onze  ooren  ,  voor  al  wanneer 
zy  van  veere  komt ;  want  dan  vat  zy  eenige  verf  van  de  hartt' 
tochten  ,  die  zy  op  haren  weg  ontmoet, 
Mariette  Tintorett  geboren  te  Venetien  ,  leerde  de  konft 

:  by  haar  Vader,  waar  toe  zy  zoodanig  geneigt  was;  dat 
tzy  gewoon  was  zig ,  toen  zy  noch  jong  was    in  jongens 
gewaat  te  verkleeden ,  om  by  haar  Vader  (wanneer  die 
groote  werken  buitens  huis  fchilderde)  te  mogen  wezen, 
welke  haar  ook  inzonderheit  lief  hadde ,  zoo  dat  zy  voor 
zyn  zoon  wierd  aangezien.    Zy  heeft  uitgefteken  in  het 
fchilderen  van  pourtretten  ,  fchilderende  veel  Dames,  die 

•  graag  by  haar  waren ,  wyl  zy  dezelve ,  door  heur  zang 
en  fnarenfpel,  waar  in  zy  beroemt  was.  wilt  te  vermaken. 

1'T  geen  haar  inzonderheit  berugt  maakte  was  het  portret 
.  van  den  BiiTchop  Marco ,  en  dat  van  den  Opperhofmeefter 
van  Keizer  Maximiliaan  :  welk  portret  zy  aan  den  Kei- 

ler vereerde,  en  zich  daar  door  zoo  beroemt  maakte  dat 

zy  daar  door  gelegentheit  kreeg  om  Philippus  den  twee- 
den Koning  van  Spanje,  en  den  AartshartogFerdinandte 

fchilderen.    Zy  ftierf in  't  jaar  1590,  oud  zynde  maar  30 
jaren ,  en  wert  begraven  in  de  Kerk  van  santé  Maria  deS 
Horto.    Dus melt)Sandr arts  luitfche  Academie,  pag.  170. 
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alle  die  hef  zagen  gevordert.  4.  M.  Propertia  de 
RoJJi  becltfnydikr  van  Bolonien,  die  konllig  in 

Perfikiiecn  ;n  en  marmer  gefneden  heeft  :  gelyk  '« de  Roomiche  f  Cl  au  dia  Stella  onvcrbetcrlyk  in  ' 

koper  deed.  Andere  hebben  weder  haar 'brein 
geicherpt  op  taalgcloertheit,  of  andere  pryflelvke 
wctenlchappen.  Vrcle  Vrouwen  hebben  de  eedle 
zwanefchagt  gevoert,  en  de  wysheit  boven  alle 
vergankelyke  fchatten  bemint  en  uitgekozen. 

Men  leeft  van  6S  affo,<?/z  haar  hooggeroemde  Dichten^ 

Zoo  lang  ah  Febus  bijv'  depronkpraal  aller  lichten. 
7  Aspasia  bezat  de  gaven  van  verft  tut. 

8  The- 
4  Propertia.  Deze  fchoon  en  welgemaakt  van  lichaam,  en 

van  de  natuur  begaaft  met  een  fchoone  zangftem,  ver-  ̂  
ftont  zig  meefterlyk  op  de  behandelinge  van 't  marenfpel,  1 
en  andere  fraje  konüen  en  wetenfehappen,  maar  het  geen 
haar  meeft  berugt  gemaakt  heeft,  was  haar  graveerkonfl 
op  een  Perzikfteen.  Anderen  zeggen  op  een  porfier 
fteen  ,  de  grootte  van  een  perfikiteen.  Daar  tot  verwon- 

dering van  getuigt  Wort  :  dat  Zy  de  ganfche  Pajjie ,  of  het 
Lyleuvan  Ktiftus  en  elk  deeldeszelfsovderfcbetdentlyk  daar  h*A  op 
flfgfbeelt.  Zy  maakte  ook  portretjes  heel  uitvoerig  en 
konflig  in  marmer,  Paus  Clement  de  zevende  van  dien 
raam  was  begerig  om  haar  te  zien,  en  zond  om  haar, 
maar  te  laat,  want  zy  een  week  te  voren  was  overleden. 
Zie  J.  Sandrarts,  Academie  p.  203. 

5  Clatfdia  Stella.  Weergaloos  in  't  behandelen  van  't  graaf- yzer,  aan  de  bekende;  print,  naar  de  Schildery  van  N. 

Pouzyn  ('verbeeldende  de  flangebeet)  te  zien. 
6.  Sappho,  geboren  te  Mityhne  een  voorname  iladt,  opliet 

Eyland  Labos.  Zy  werd  in  haar  tyd  genoemt  de  tiende 
Zanggodin.  Zy  leefde  ontrent  de  vierenveertigfte  oljm- 
piade ,  ten  tyde  van  Pittacus den  tyran.  Zie  Bajitim  Kernnet, 
in  de  Leien:befchry  ving  der  Griskfehe  Dïfhteren  ,  op  p.  90. 

7.  Aspasia,  vzatoïleten,  muntte  niet  alleen  uit  in  konft 
van  Welfprekentheit,  maar  heeft  vele  door  hare  leydinge 

daarin  tot  volmaaktheit  gebracht,  waar  onder  was  ook  So-  ■ 
crates,  die  zig  niet  heeft  g.efchaamt  zulks  zelf  te  bekennet* 
Zie  Thomas  Stiiïüq,  in  zyn  boekman  de  oude  Wyzyt  p.  78. 
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8  Theano  hield  het fcbool 'van  haren  mankin flant. 
9  A  ret  e  heeft  haar  zoon  geleerd 'ly Konderwezen. Terf.nti  a  de  vrouw  van  Cicero  geprezen , 

Om  haar  ver /land,  is  door  defnelgewiekte  faam, 
En  talbode  andere ,  roemrugtig  door  beur  naam  , 

De  Deugd  van  vele  bralt  op  elpenbeene troonen , 
Zy  leven  na  de  doodgecierd  met  fchoone  kroonen  , 

Als  eertyds  in  triomf 'de  groot  e  Vorfl  Augufl  5 Der  Fr  ouwen  deugd  is  aan  geen  volken  onbewuft  , 

Al  d'aard  verheft  haar  lof  ten  trots  van  V  laflrend 
j-         drukken. 
[  10  Mart  a  brak  de  fles  met  Narduszalve  aan  [tukken 

Engootzevroliii  uit  op  ys  H  eiland s  heilig  hooft. 

Al  deze  pryffelyke  hoedanigheden,   konften  en 

y'wetenfchappen ,  in  zoo  veele  voorbeelden  aange- 
wezen, en  die  yder  op  zig  zelf  genoeg  zyn ,   om 

>de  bezitters  der  zelve  een  berugten  naam  te  maken,en 
in  roem  te  doen  leven ,   bezat  onze  waardig    ge- 

dachte Juffrouw  ANNA  MARIA  SCHUUR- 
V  f  MANS 

8.  T  e  a  n  o  van  Creta ,  thans  Kandia,  vrouw  van  Tyhagoras, 
nam  het  beltier  der  School  na  de  dood  van  haren  man  waar , 

tot  dat  zy  Arifi&us  troude,  die  Fyihagoras  in  de  wyzevan 
leeren  gevolgt  heeft.  Dezelve  p.  306^ 

9.  A  a  e  ï  f.  .  van  haar  vader  Ariftippus  volkomen  in  de  wys- 
heit  onderwezen,  leerde  het  zelve  voortaan  haren  Zoon. 
Zieden  voorgemeldenichryveropp.  134. 

10.  Dit  ziet  opliet  gebeurde  te  Bethania  Mark.  Cap.  14  v.  3. 
befchreven.  Waar  aan  zig  Judas  ftiet :  waar  op  zig  NL 
van  Brakel  dus  heeft  uitgelaten. 

Godvrugte  Maria ,  uw  weldoen  kan  dien  fnooXen , 

Den  buideldrager  niet  behagen ;  waar  toe  is  't  f Blaft  hy  baar  toe,  waar  toe  is  dit  verlies  van  noden; 
Waarom  deze  Oly  ,  dus  z.00  reuxeloos  verkwifl  ? 

Wen  kon  de  ztlvetot  een  hoogenprys  verhopen. 
De  Lydende  Krillus,  p.  9, 

*  Pytagores. 
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MANS  te  gclyk.  Sulks  alsmen  ziet  dat  zy  de 

Schiiderkonit,  graveercn;in  koper, 't  beeldfnyden, 
en  Bootzeerkonit  vertlond,inzonderheitook  de  Taal 
geleertheit  en  Godvrucht  bezat.  Men  met  reden  be- 

iluiten moet  dat  de  milde  natuur,of  om  beter  te  zeg- 
gen de  lchikking  des  Hemels, heeft  ge  wilt  dat  alle 

gaven  van  't  vernuft  in  haar  te  gelyk  zouden  uit- iteken. 

Zy  is  geboren  te  Uitrecht  in  't  jaar  1607.  tot 
grootcn  luirïer  dier  Stadt.  Met  haar  3  jaren  kon 
zy^onderfcheidcntlyk  lezen,  en  op  haar  6  jaaren  kon- 

dig met  de  fchaar  velerhande  dingen  fnyden.  Met 
hare  jaren  groeiden  haar  begryp,  geneigtheit  en 
zucht  tot  geleertheit,  en  geagte  wetenichappen, 
ruftende  zy  niet  voor  zy  hare  beooginge  verkreegj 
waar  omtrent  zy  zonder  voorbeelt  gelukkig  wasy 
om  dat  zy  een  vernuft  bezat  dat  fix  alles  begreep, 
een  geheugen  dat  zonder  müTen  alles  onthieltf,  en 
handen  die  tot  alle  behandelingen  zig  wiften  te 
voegen.  Wy  hebben  haar  beeltenis  kondig  geetfc 
en  voort  met  het  graveeryzer  opgemaakt,  op  haar 
xxxni  jaar  cid.  id.  cxl.  door  haar  zelf  in  koper 
gebracht  met  dit  Latyns  vaars  : 

Cernitis  hic  piïla  noftros  in  imagine  vultus.' 
Si  negat  ars  formant ,  gr  at  ia  veflra  dabit. 

Dat  is : 

Gy  ziet  myn  wezen  op  dit  tafereel  gema alt. 

XJtvgunJi  voltoit  het  ivcrk ,  indien  'er  kunft  aan  faalt» 

Welke  print  verbeeld  ing  wy  voor  d'andere  heb- 
ben gekeurt  om  na  te  volgen  in  de  Plaat  M  bo- 

ven aan ,  ftaande  op  het  voetfnik,  welk  het  Tafereel 

i'chraagt,  Pallas  vogel.  Al 
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Al  vroeg  had  zy  zig  een  behandeling  met   het 

ipenceel  aangewend ,  en  fchiïd'erde  allerhande  foor-» :ten  van  Bloemen  heel  natuurlyk ,  als    ook   veler- 
hande  foort  van  gedierten,  als  Slangen,  Hage- 

idilTen,  Rupfen  en  Flintertjes}  het  welk  e  zy  doch 
:maar  vooi  uitfpanningen hielt,  wanneer  heurgccl- 

ten  door  't  veel  blokken  in  vremde  talen  haarecne 
ademhalinge  vergden.     Vorder  word  van  haar,ge- 
tzegt,  dat  zv  alleen  met  een  mer  ,  (zonder   ander 
•  Beeldhouwers  gercedfehap  te  gebruiken)  van  Falm- 
ihout  heeft  gefneden  haar  Moeders,  Broeders,  en 
!  haar  eigen  pourtret ,  zoo  koning  en  met  zoo  goe- 
|  de  gclykenis  dat  ydcr  daar  van  verwondert  Itont 
j  te  kyken.    Ja  men  vertelt  dat    de    Konftfchilder 
\  Honthorst    dat  van  haar  Broeder   inzonderheit 
,  heeft  gefchat  op  1000  gulden.     Hier  beneven  had 
zy  ook  haar  beeltenis  halver  lyf  van  was   geboot- 
feert  waar  door  zy  veel  roems  behaalde.   Maar  het 
gene  haar  boven  alle  berucht  gemaakt  heeft ,  was 
haar    weergalooze    taalgcleertheit.      Want  men 
zegt  dat  zy  negen   talen  in   den  grond  verftont , 
en  fpreken  konde.     Daar  en  boven  was  zy  door- 
oerrent  in  deNatuurwectkunde,  Bybclftof  en  Re- 
denkonft.     Ja  zoo  dat  zy  het  fynfte  der  talen  be- 

greep ,  en  't  pit  en  merg  der  Filofofy  en  Bybel- 
fchriften  bevatte ,  en  daar  over  met   de   geleerde 
Mannen  van  hare  eeuw  brieven  wilFeldc.  Maar  al 

dezen  rcem  dien  zy  van  wegen  hare  konft  en  gc- 
Iccrthcit  bekomen  had  ,  heeft  zy  censplots  verfne- 
den ,  wanneer  zy  onder  voorwending  van  den  ne- 
dcrigen  Jezus  in  eenvoud  te  willen  dienen ,  tot  de 
Labadeefchc  dweepcry  verviel ;   die  haar  ook  van 
Uitrcgt,  en  hare  vrinden  aftrok  naar  Altena,daar 
een  zamenlevingc  van    eenvloeiende   opgeregt 
werd.     Op  welke  wyzc  van  verandering  de  Dich- 

ter 



316  Schonburgh  der 
ter  onder  haar  pourtret ,  dat  door  Munnikhuizen 

gefneden  is,  aldus  zinipeelt. 

'  Hier  ziet  gy  d' cc  die  Maagt ,  genaamt  iveergadeloos , 
Eer  zy  voor  's  ÏVaereltslof  hetbeüe  deel  verkoos. 
Zy  ivas  als  zaamgeftelt  van  Wysheit, Geeft  en  Deugd'. 
Haar  liefde  was gekruift ,  het  kruis  was  hare  vreugd, 
Konfti  falen, ÏVctenfchap,Geleertheit,Groothcit,Eery 

Met  bhfehap  ley  fcï '/  al  voor  Chriftus  voeten  neer. 

Zy  is  geftorven  te  Altena  in  't  jaar  1678  in  den 
ouderdom  van  71  jaren.  En  haar  roem  voor  het 

grootfte  gedeelte  met  haar. 
Nevens  haar  vcrfchynt  MARGARITA  GO- 

DEWYKten  toonsel. 
De  Lezer  wil  het  niet  kwalyk  nemen ,  dat  ik 

voor  eene  enkele  reis  myn  voorgeftelde  perk  over- 
tredende, Margarita  Godewyk  fchoon  jaren 

later  geboren  nevens  haar  ten  Tooneel  breng.  Dit 

gefchiet,  om  dat  al  't  geen  ik  tot  roem  van  Anna 
Maria  Schurmans  gezegt  heb,  en  de  loffelyke 

■*  voorbeelden  daar  toe  aangehaalt ,  teffèns ,  op 
beide  te  gelyk  zouden  konnen  toepaft  worden. 
Margarita  werd  in  den  jare  1Ö27,  op  den 

31  van  Ocgftmaand  te  Dordrecht,  (alwaar  heur 
Vader  in  dienft  van  de  Latynfche  School  was)  ge- 

boren. Zy  van  de  milde  natuur  met  veel  vernuft 
befchonken,  was  zonderling  ervaren  in  deGriek- 
fc,  Latynfche,  Italiaanfche,  Franfchc  cnEngel- 
fche  talc;  begrypende  medcdeHebrceufcheBock- 
ftavc,  en  rymdc  gecitig  op  Dichtmaat.  Zy  wift 
konftig  met  de  naait  te  tukken,  Lantfchappen , 
Hoven,  Huizen,  Bloemen  en  allerlei  flag  van 

Schcepsgevaarten ,  gelyk  ook  alles  door  Oly-  en 
Waterverf    konftig    af  te  malen.     Tot    welke 

Pen- 
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Fencceloeffening  zy  Nicol.  Maas,  tot  onder- 
wyzer  gehadt  heeft.  Zy  wift  ook  geeftig  met  de 
Pen  en  Potloot  alle  voorwerpen  pryflelyk  te  ver- 

beelden :  kon  ook  geeftig  op  glas  fchry  ven ,  en 
veritont  zig  de  Maatzang  en  Klavecimbalfpel. 
Daar  en  boven  begreep  zy  ook  de  Hcmelloop- 
kunde,en  wat  des  meer  is. 

Matb.  Balen  die  van  haar  in  zyne  befchreiving 
van  Dordrecht  melt ,  getuigt  dat  hem  na  haar 
dood  vertoont  zyn  verfcheiden  van  hare  gefchre- 
ven  Boeken,  als  hare  Latynfche,  Franfe,  enNe- 
derduitfche  zinnebeelden,  met  beeltenifTen ,  door 

haar  vernuft  en  'kon ft  opgefiert  :  hare  Latynfche 
gedichten  van  verfcheiden  ftoften ,  ook  ha- 

re Latynfche  brieven  aan  geleerde  Mannen,  in- 
zonderheit  aan  den  Heere  Arnoldus  Senguerdius 
Profeflbr  in  de  Filofofy  tot  Amfterdam,  over  ver- 

fcheiden ftofFe  gefchreven.  Deze  drie  ingebonde 
Hukken  nevens  hare  loffè  nagelaten  fchriften,  en 
veilcheide ftalen van  hare Konft, heruitten  ter  dier 
tyd  in  het  Kabinet  van  den  Heere  Samuel  vander 
Heiden. 

Gemelde  Balen  heeft  ook  zyn  Boek  van  Dor- 
drechts  afkomil  met  de  beeltenis  van  die  fchoone 

paarl  (gelyk  zy  die  zelf  naar 't  leven  gemaakt 
had)  gefiert.  Waar  onder  zig  dit  volgende  by- 
fchrirt  doet  zien,  gedicht  door  den  Heer  Samuel 
van  Hoogftraten  : 

Dus  maalde  Margariet  haar  uiterlykenfehyn , 
Als  Jlontze  voor  ons  :  maar  om  haren  geeft  in  taaien, 

In  konfl  in  kennis ,  en  in  god-vrucht  V  achterhaalen9 
Scheen  Ncftors  levens  tyd  noch  wel  te  kort  te  zyn. 

Zy  flierf  te  Dordrecht  op  den  2  van  Slacht- 
maand 1677.  Hoc 
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Hoe  vcrfchillig  men  de  menfchclykegeaartheit, 
en  gevolgelyk  de  neigingen  bevint,  is  min  te  ver- 

wonderen, alsmen  opmerkt  dat  dit  aan  de  men- 
fchelyke  natuur  eigen  is,  zoo  veer,  dat  zelf  twee- 

lingen van  eener  dragt ,  niet  alleen  in  geaartheit 
zullen  verfcheelen ,  maar  zelf  door  een  gans  ftry- 
dige  genegenheit  gedreven  worden}  een  valt 
gevolg  dat  de  onderfcheidene  driften  uit  de  ver- 
(chillige  natuurs  gefteltheit  voorfpruiten ,  en  over 
zulks  de  uitwerkingen  door  verfchillende  en  by- 
zonder  geaarde  gemoedsdriften  aangevoert,  ook 
verfchelen.  Egtcr  hoe  verfchillig  iets  is,  zoo  is 

'er  niets  dat  meei  het  genoegen  ilreeli,  als  het  op- 
volgen van  de  natuurlyke  geneigtheit ;  noch  zya 

de  lichamelyke  werktuigen  (in  opzicht  van  eenige 
behandelinge  ofuitwerkinge)gereeder,  om  dat  het 
werk  van  zelfs  zich  vlydt.     Het  levensbed ry f  van 
ADRÏAAN  BROUWER  zal  ons  ge- 

zegde als  in  een  fpiegel  doen  zien.  Deze  zyne  ge- 
negenheit opvolgende,  die  tot  boerterye  helde, 

heeft  niet  anders  beoogt  als  de  zelve  op  het 

natuurlykft  door  't  penceel  af  te  malen,  ('t  geen 
hem  boven  anderen  gelukt  is)  en  daar  door  den 
eernaam  van  een  groot  meefter  bekomen. 

Potfig  was  zyn  penccelkonft,  pot  lig  zyn  leven. 
Zoo  de  man  was,  was  zyn  werk. 
Zommigen  willen  dat  hy  geboren  is  te  Oudenaarden 

in  't  jaar  1608.  Maar  een  gefchrift  door  den  Heerc 
Nicolaas  Six  leerling  van  den  Leidfchen  Ridder  en 
puikfchilder  Kar  el  de  Moor ,  onder  de  papieren  van 

zyne  voorzaten  gevonden,  en  my  ter  hand  gc- 
ftelt,  doet  my  zien  dat  hy  een  Haarlemmer  van 

geboorte  is.  En  als  men  op  waarfchynlykheit  bou- 

wen 



Schilders  en  Schilder  e jjeu.  3  T9 

wen  m)ig,  wanneer  'er  geen  zekerder  bewyzen 
voor  handen  zyn,  moet  het  hier  plaats  grypenj 
aangezien  dit  gefchrift  eene  zekere  handleiding  daar 
toe  aan  my  ontdekt. 

Vooreen!:  dat  hy  een  leerling  van  Frans  Hals  is, 
die  te  Haarlem  akyt  gewoont  heeft.  Immers  my 
is  nooit  gebleken  dat  Hals  in  Brabant  gewoont  of 

zyn  konfï  geoeffent  heeft,  en  Brouwer  hier- 
door gelegentheit  zou  gehad  hebben  om  van  hem 

de  kond  te  leeren. 

Ten  tweede  om  dat  my  toefchynt  dat  hy  van 
gerifcge  oii'irs  geboren  ,  en  by  gevolge  niet  van 
Oudenaarden  tot  Haarlem  gezonden  is,  gclyk lui- 

den van  vermoget  wel  gewoon  zyn  te  doen  j  wan- 

neer 'er  in  hun  thdt  geen  bekwame  meefters  daar 
toe  gevonden  worden  :  maar  het  tegendeel  blyktj 
want  Brouwer  wert  van  Frans  Hals  die 

een  vluggen  geeft  in  hem  befpeurende  in  genomen 
en  tot  de  konlï  gebracht,  waaromtrent  dat  meer 
gemelde  pefchrirt  onder  meer  omftandigheden 
meld  :  dat  Brouwer  nog  jong  zynde  van  zyn 
moeder  wierd  gehouden  om  Ioofwerk  en  vogelt- 

jes met  inkt  op  lywaat  te  trekken ,  het  welk  hy 
dan  naderhant  overftikte  met  de  naait,  entotmut- 
zen  en  borftlappen  gefneden,  aan  de  Boerinnen 
verkocht. 

Dat  Frans  Hals  gevallig  daar  voorby  komende 
en  ziende  hoe  los  en  geeftig  hy  dit  werk  behan- 

delde, hem  vraagde  :  of  hy  niet  wel  zin  zou  heb- 
ben om  een  fchilder  te  worden  ?  daar  hy  ftraks  ja 

op  antwoorde,  indien  zyn  moeder  zulks  wilde 
toeiiaan.  F.  Hals  vraagde  het  zyn  moeder, 
die  zulks  inwilligde,  mits  hy  haar  jongen  den  koft 
geven  wilde. 

Frans  befpeurende  in  korten  tvd  dat'er  een 

groote 
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groote  geeft  in  den  jongen  ftak ,  en  dat  hy  dage- 
lyks  in  de  konft  buiten  gemeen  toenam,  zette  hem 
op  den  zolder ,  afgefcheiden  van  zyn  andere  leer- 

lingen, alleen.     Maar  de  nicusgierigheir  de  jeugt 
eigen  dreef  hen  om  ter  fluik  zomwyl  by   hem  te 
Romen ;  om  te  zien  wat  hy  maakte ,  en  zy  ver- 

wonderden zig  telkens  over  zyn  vaardig  heit,  geeft  ig- 
heit  en  vindingen,  waarom  zy  verding  nut  hem 
maakten  van  heimciyk  voor  hun  wat  te  ichilde- 

ren ,  't  geen  hem  in  de  gedachten  kwam  -,  gelyk  i 
hy  dan  voor  hun  maakte  de  vyf  Zinnen,  de  twaalf  I 
Maanden ,  en   dergelyk ,  daar   zy  een  duiver  of  i 
twee  voor  't  ftuk   aan  hem  voor  betaalden.  Deze  i 
dingen  los  en   geeftig  opgefmeert  bevielen   hun  i 
200  wel ,  dat  zy  hem  fpoorden  om  wat  meer  tyds 
daar  aan  te  belleden  met  beloften  van  het  loon  te  1 
verdubbelen. 

Maar  alzoo  Brouwer  veel  voor  zyn  meefter  1 
werken  moeftj  en  weinig  te  eeten  kreeg  (want   : 
het    wyt    van    Frans,  Brouwers  hollen   1 
romp  wel  met  wind  zou  hebben  willen  opvullen)   1 
werd  hy  verdrietig  by  zig  zelven,  en  opgeltookt 
door  de  andere  leerlingen ,  waar  van  üstade 
een  was,  befloot  hy  van  zyn  meerrcr  weg  te  loo- 
pen,  gelyk  hy  deed.  Maar  niet  wetende  (naar  dat 
hy  de  lladt  doorkruift  had,)  waar   te   belanden; 
aangezien  zyn  moeder  toen  al  geftorven  was,  en 

hy  vriend  nog  kennis  had,  liep  hymetdenavond- 
itont  in   de   kerk  en  zette  zig  onder  het  Orgel 
(daar  men  des  winters  avonts  gewoon  is,  tot  ver- 
maak  der  Borgers ,  op  te  fpclen)  bedroeft  en  rade- 

loos neer,  daar  hy  van  ymant  die  hem  kende fter- 

wyl  die  wel  aan  t'huis  van  zyn  meefter  kwam)  ge- zien werd ,  die  hem  ziende  zoo  bedrukt  en  met 

de  tranen  op  de  wang,  vraagde  wat  hem  fcheel- 
de. 
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L\    Brouwer  bicgte  zuiver  op,  deed  beklag 
rer  zyn mishandeling, toonde  hoe  weinig  hy  om 
0  aan  had,  en  dat  het  van  binnen  noch  fchi  aal  - 
tfr  geftelt  was,  dat  hy  daarom  van  zyn  meeiter 

vas  weg  geloopen ,  dat  hy  nu  niet  wift  waar  te 

::raken ,  en  egter  niet  weder  dorit  t'huis  komen 
I-ducht  voor  llokflagcn.  De  goede  man  met  den 
-ngen  verlegen,  bood  zig  ten  voorfpraak  voor 
km  aan,  en  beweegde  hem  onder  zyn  geleide 

reder  te  gaan  naar  't  huis  van  zyn  meeiter,  die 
».ft  aan  alle  hoeken  van  de  ftadt  naar  hem  had  doen 
steken,  om  hem  wederom  te  lokken;  dewylhy 
ieds  groot  voordeel  van  hem  trok;  want  elk  even 
|ietig  werd  om  een  {tukje  fchildery  van  dien  vrem- 
<n  meeiter  (dus  wilt  Frans  het  werk  te  doopen) 
1  hebben. 

Brouwer  kwam  dan  met  hangende  vlerken 
teder  in  zyn  huis.  Fr  a  ns  toonde  zig  geftoort 
1  gebood  hem  uit  zvn  gezicht  naar  boven  te  ver- 

lakken, met  bedreiging  in  dien  hy  zulks  weer 
Ivam  te  doen,  hem  dit  en  dat  te  leeren.  Maar 
t.iderwyl  wilt  onze  vrient,  Frans  zoo  wel  zyn 
jicht  ontrent  den  jongen  aan  te  wyzen,  dat  hy 
lloften  daar  ontrent  deed.  Voor  Brouwer  werd 

<>k  een  pak  op  de  voddemarkt  gekocht,  maar  't 
fos  zoo  nieuwerwets  of  't  met  Noaghs  Ark  van 
I  eeritè  waerelt  was  over  gebleven,  en  't  palte, 
j  tri  (want  hy  kleen  naar  zyn  jaren  was)  als  David  het 

Irnas  van  Saul.  't  Moeit  wel  paflènj  want 
jrans  z'ey  :  't  kleed  ftaat  wel,  en  of 't  aan  je 
1 r  gefchilciert  was.  Brouwer  kreunde  't  zig 
<k  niet  veel,  was  't  wambus  hem  tewyd,  hy 
I  efde  't  weer  niet  te  ontknoopen  wanneer  hy  'c 
n,  of  uit  trok. 
Hy  met  dit  pak  wat  te  vrede  geftelt  *  begon 

Fï.  De  ei.  X  wen 
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weer  naarftig  te  fchilderen ,  en  Frans  deed  gr 
te  winft  met  zyn  penceelwerk  j  aangezien  alle  li 
hebbers  even  gretig  waren  om  wat  van  dien  nied 
wen  meefter  (daar  Frans  alleen  bezitter  yan  vva 
te  hebben. 

Dog  dit  duurde  niet  lang ,  aangezien  zommij 
van  zyne  meedeleerlingen ,  welke  agter  dien  g 
heimen  handel  van  Frans,  als  ook  agter  dl 
prys  gekomen  waren ,  hem  dagelyks  opftookre 
zeggende  :  dat  hy  een  groote  zot  was,  indien  ft 
zig  langer  dus  door  zyn  meefter  liet  blintdoeke 
Dat  hy  te  groote  meefter  in  de  konft  was,  en 
te  groot  voordeel  aanbracht  ,  om  zoo  flecht  b» 
handelt  te  worden.  Zy  rieden  hem  eindelyk  ande 
maal  uit  de  fliverny  te  ontvluchten,  en  zig  riai 
Amfterdam  te  begeeven,  alwaar  zy  wiften  datz 
ne  ftukken  tot  een  hoogen  prys  verkocht  wierde 
Brouwer  nam  zyn  flag  waar  als  Frans  u 
was,  en  peurde  voort  naar  Amfterdam,zonder  zig  v; 
eenig  bericht  aan  den  eenen  of  anderen  konftminna 
te  voorzien.  Zulks  hy  daar  gekomen  zynde  ni 
wift  tot  wien  hy  zig  zoude  wenden  :  maar  ve 
nemende  naar  eenig  konftkooperofymantdiehai 
del  met  fchilderyen  dreef,  geraakte  hy  by  een< 

van  Zomeren  toen  waard  in  't  fchilt  van  Vrankry 
die  in  zyn  jeugt  de  konft  geoeffent  had ,  en  ze 
een  zoon  had  Henrik  van  Som  ere 

genaamt  die  fraje  Hiftorien  ,  Lantfchappen 
Bloemen  fchilderde.Deze  nam  hem  in ,  en  zette  he 
te  fchilderen.  Hier  kreeg  onze  Brouwer  ec 
vetter  keuken  dan  hy  gewoon  was  te  hebben , 
geen  hem  wonder  wel  geleek,  en  naderhant  ve 
klaarde  oogen ,  om  de  waardy  van  zyn  penceelkon 
te  zien. 

Nu  fchilderde  hy  met  grooter  luft  en  yver  ety 
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igekleeneflukjes:  dog  zyn  huiswaart  ziende  dat 
niks  zoo  gemakkelyk  g'ng,  befloor  daar  uit  dat 

O  |y  tot  grooter  ondernemingen  bekwaam  was.  Des 
edt  hv  hem,  iets  van  meerder  beflag  op  een  ko- 

[  pre  plaat  te  fchilderen »  om  daar  mee  aan  te  too- 
,m  wat  hy  in  de  kon  ft  vermocht,  gelyk  hydeed. 
[y  fchiiderde  een  gevecht  tufichen  Boeren  en  Sol» 

Iten,  onriïaan  (zoo    't    fcheen)    uit    het    fpe- 
jln  met  de  kaart,  waar  van  de  bladen  alzins 
i'er  den  gront  verftrooit  lagen.  Hier 
nat  de  ee:i  den  anderen  met  een  bierkan  op  den 

j>p ,  daar  leit'cr  een  op  den  gront  geflagen ,  die 
m  doodverf  al  gezet  heeft ,  egter  zig  fchynt  te 
tllen  wreeken  door  zyn  degen, welken  hy  tracht 

t,der  't  worftelen  uit  de  fchee  te  trekken.  Aan 
en  anderen  kant  ziet  m'er  een  in  volle  gramfbhap, 
Kt  het  mes  in  de  vuift  van  zyn  itoel  opryzen, 

«wilde  hy  tuflehen  de  kampioenen  indringen. 

't  verfchiet  ziet  m'er  een  in  allen  haaft  met  een 
jg  in  de  hand  den  trap  af  komen ,  enz. 
i,ilcs  was  zoo  natuurly  k  naar  den  aart  der  hardstoch- 
ti ,  in  de  wezenstrekken  verheelt ,  en  zoo  verwon- 
crlyk  vaft  geteekent  j  en  los  gefchildert  dat  het  wel 
t  een  proefltuk  van  zyn  konft  kon  ver  (trekken. 
OndeitufTcben  had  het  gerucht  al  verfpreit  dat 
Iiouwer  die  nieuwe  meefter  wa.s ,  welkers 

Ijnft  een  tyd  lang  door  Fr.  Hals  was  uirge- 
■t,  en  dat  die  van  hem  weggeloopen  zig  tot 
/literdam  onthielt,daar  ftraks  tle  liefhebbers  van  de 
fulderkonit  jacht  op  maakten,  om  na  te  fnuffe- 

1(  in  wat  hoek  hy  tot  Amfterdam  zat.  't  Lekte 
odelyk  uit  dat  hy  by  van  Someren  fhuïshxg.  Des 
dHeer  du  Fermandois  ,  die  groote  begeerte  had 
o  een  (luk  van  hem  te  hebben  hem  daar  kwam 

;oeken3  en  het  gemelde  kanitituk  ziende 
X  2,  ftraks 
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ftrakS  bevallen  daar  in  had,  en  naar  den  prys  vraag 
ds.     Nu  had  zyn  huiswaart  hem  voor  af  al  berich 

dat'er  zoo  een  Heer ,  die  ook  al  verfcheidenmale 
had  komen  vragen  om    iets  van  hem  te  moge 
zien,  komen  zoude,  en  dat  hy  100  Ducatonsvoo 

't  gemelde  Huk  eiiïchen  moeit,  't  welk  hy  me 
fëriioöm  deed,  niet  denkende  dat  y  mant  hem  voo 
ce:i  ituk  zoo  veel  gek  zou  geven:  waarom  hyook 

wanneer  gemelde  Heer  't  hem  vraagde,  een  lang 
wyl  ftont  te  dralen,  zyn  knevels  op  te  flryken 
en  dikwerf  .te  zeggen  :  ik  hcbVer   veel  arbyd  aa 

hefteed  y  eer  't  'er  wilde  uitkomen  dat  hy  'er  10 
Ducatons  voor  hebben  moeit ,   't  geen  gemeld  is 
Heer -du  Fermandois  hem  itraks   bewilligde,  e    : 
verzocht  hem  mede  te  gaan  aan  zyn  huis ,  om  zy  c 
vollen  eifch  in  Ducatons  te  ontfangen  ,  Adrua 
ftont  te  kyken,  denkende  als  nog  dat  de  Hee 
met  hem  fpotten  wilde,  dog  Zomer  knikte  het; :.\ 
toe,  dus  nam  hy  de  fchildery  onder  zyn  arm  c    t 
ging  met  den  Heer  mee,  die  hem  zyn  geit,  we  r 
vergenoegt  met  dien  koop  zynde,  aantelde.     D.   1 

ftuk  heeft  nadeihant  gehangen  in 't  kabinet  va  :.( 
den  konftminnenden  Kcurvorit  van  de  Palts.         ft 
Hy  niet  gewoon  zoo  veel  geit  te  handelen  wit  ::: 

van  blydfehap  niet  hoe  hy  ras  genoeg  met  die  'h 
buit  zou  gaan  ftry  ken,  en  itortte  (t'huis  gekome;  ;, 
zynde)  het  geit  uit  op  zyn  bed ,  en  wentelde  zi 
daar  in.  I   ;; 

Eindelyk  verzamelde  hy  de  zilverefchyvenwed  ;ic, 
by  een,  en  ging  daar  mee  ten  huis  uitftrykem  i 
zonder  dat  men  wift  waar  hy  vervaren  was.  N  ;; 

't  verloop  van  negen  dagen  kwam  hy  zingende  el  :z 
fluitende  in  den  laten  avond  weer  thuis,  en  g<- :: 
vraagt  :  hoe  hy  zoo  vrolyk  was,  en  of  hy  ze- 

gelt nog  had?  gaf  hy  tot  antwoort :  dat  by  &'::<;■, 

Vi 
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van  dien  ballafi  ontjlagen  had.  Op  deze  wyze 
Jeefde  hy  doorgaans,  en  was  zig  niet  magtig, 
;als  hy  geit  had,  van  drinken,  zwelgen  en  Boer- 
teryen  te  onthouden. 

Deze  nette  verhandeling  bepleit  genoegzaam  het 
geding  over  Brouwers  geboorte  Had  t ,  en  wyit 
.die  aan  Haarlem  toe  :  egter  willen  wy  geen  uit- 
fpraak  daar  over  doen,  om  geen  onrecht  vonniste 

wyzen,  en  d'een  of  ander  ftadt  hare  geboortelin- 
gen  ontwringen,  terwyl  hyjook  in  vroeger  tyd 
met  zyne  ouders  kan  uit  Vlaanderen  in  Hollant 

/ervoert  wezen:  of 't  kan  weren  dat  Frans  Hals^ .3  r  o  u  w  e  r  met  zich  uit  Vlaanderen  heeft  mee 

cjebrogtj   aangezien    rv    uit  de  aanteikeningen, 
Ifrelke  Fincent  vander  Vïmie  de  oude,  op  de  ach- 
erzyde  der  Begraafnisbriefjes  van  Frans  en  Her- 
nan  Hals  gehouden  heeft ,  zien ,  dat  zy  te  Meche- 
ien  geboren  waren.     Dat  hy  in  Brabant  geitorven 
5,  en  over  de  wyze  van  zyn  fterven  en  begraven 
war  over  valt  geen  gelchil,  wyl  alle  gedenk ich rif- 

fen en  geheugeniiTen  daar  in  eens  zyn,  uitgezon- 
»ert  dat  de  een  in  zyne  aantekeninge  wel  wat  net- 
er  is,  gelyk  ik  meer  gemelde  gefohrift  in  dit  op- 

jricht  bevind  en  dat  op  't  end  aantoonen  zal. 
:\  Hy  was  van  der  jeugt  aan  tot  boerteryen  gc- 
ieigt,  en  heruit  om  allerhande  potzen  uit  te  voe- 

m.      't  Gebeurde  dat  hy  voorby  een  wolfpinders 
rinkel  komende  (hoedanige  winkels  gewoon  zyn 

'.es  zomers  met  open  veiniters,  en  's  winters  met 
ooroliede  papiere  raamen  gefloten  te  worden)  zyn 
op  door  den  raam  ftak,  om  te  vraagen,  hoe  laat 
et  aan  de  klok  was ,  doch  zig  zonder  antwoord 

:te  wachten  voortpakte.     Deze  aart  groeide  in 
:em  met  de  jaren  op.     Nochtans  was  hy  niet  mis- 
iiselt  van  veiftant,  maar  heeft  dikwilszyn  vernuft 

X   3  onder 
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onder  zyne  potzemakeryen  doen  blykcn.     Waai> 
om  wy  een  Aap  nevens  zyn  Borftbeelt  vertoonen 
in  de  Plaat  N .     Men  kan  niet  zeggen  dat  de  for- 

tuin zig  ontrent  hem  als  een  ftiefmoeder  gedragen 
heeft,  maar  dat  hy  zelve  door  zyn  lofTe  verander- 
lykheit,  en  verivareloozing  in  armoede  is  verval- 

len die  hem  heeft  doen  omzwerven.  't  Is  gebeurt 
(verhaalt  Kom.  de  Bie)  dat  hy  tot  Amfterdameens 
naakt  en  bloot  (op  Zee  van  roovers  geplondert) 

aangeland,  het  penceel  te  hulp  n.\-n  om  aan  gele 
te  geraken    Dus  voornemens  iets  uit  te  voeren  waar» 
by  hy  lang  bedacht  kon  blyven ,  laat  hy  een  ruwu 
linnen  kleed  en  mantel  maken,  beichil  ierenle  de«l 

zelve  met  vremde  looveren  en  bloemen-,  zoo  datl 

het  een  nieuwe  flof  fcheen  te  gelyken,  hier  gingj: 
hy  na  dat  het  wel  glanzig  met  fernis  overilrekenj  j 

was  mede  langs  de  il  raat ,  daar  (Iraks  't  oog  vani { 
de  Juffrouwen  (die  gemeenlyk  op  wat  nicus  gezctj.j 
zyn)    op    viel  j    gelyk    ook    in  den  Schouburg.i  i 
Maar  dit  fcheen  hem  niet  genoeg  te  wezen  dat  hyl 
de  waerelt  dus  (lilzwygendc  bedroog.     Wat  doet 
hy?  Hy  maakt  juift  als  de  Komedie  eindigde  opl 
het  Theater  te  wezen,  en  treed  in  dat  gewaad  met 

een  natte  doek  in  zyn  hand  voor  't  oogh  van  al  de 
aanfehouwers,  die  heel  verwondert  toezagen,  ini  i 
verlangen  wat  daar  van  komen  zoude. 

Als  hy  zig  dan  dikwerf  had  om  en  omgekeerd, 
zoo  dat  zy  hem  genoeg  van  achteren  en  van  voren 
bekeken  hadden ,  fprak  hy  hen  alle  op  dusdanige 
wyze  aan  :  Dames  en  Hecren ,  gy  ftaat  met  verA  \ 
•wonderini  te  zien  naar  dit  vremde  kleed ,  ja  vele  Juf-\ 
fr ouwen  hebben  reeds  al  in  de  winkels  doen  vernemen 
of  diergclyke  (lof  ook  ergens  te  bekomen  is;  maar  0 

moet  weten  dat  ik1  er  de  maker  af  ben  ,  en  niets  meer 
daar  van  is  dan  gy  tiet.     V  En  is  zulks  niet  als  gy 

waant 
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waant  dat  het  is  :  want  als  gy  wifl  zvat  het  wasgy 
zoudhet  niet  begeren  :  Hynam  daarop  den  natten 
doek,  veegde  al  de  met  waterverf  gefchiklerdc 
loovers  en  bloemen  van  het  zelve  af,  en  vervolgde 
met  zyne  aanfpraak  aldus  :  Gy  alle  meende  dat  het 

\  een  kofielyke  gefigureerde  ft  of  was ,  maar  ziet  nu 
dat  het  is  een  rouw  linnen  kleed.  Dus  is  het  ook 

met  des  waerels  fchoonheit ,  daar  yder  z.00  na  tragt , 
gelegen.  Haar  glans  is  maar  blanketfel  van  bedrog  en 
\ydelheit)  en  die  afgevaagt ,  is  z,y  niet  anders  dan  dit 
flegte  kleed ,  dat  niemant  van  u  zouw  begeren. 

Mundus  exteriora  rerum  oflendit ,  interiora  tegit. 

Des  waerelts  fchoonheit  is  maar  fchyn , 
Van  binnen  vals  en  vol  fenyn. 

Kom  de  Bie ,  na  dat  by  van  onzen  fchilder  ge- 
zeit  had  dat  hy 

Was  traag  in  V  fchilder -en ,  en  mild  in  het  verteren. 

mengt  in  zyn  Rym  een  verhaal,  wat  wyzc 
Brouwer  zomtyts  gebruikte  om  aan  gek  te 
komen  (als  hy  in  de  kroegen  door  de  waarden  ge- 
kerkert  wierd)  en  zig  zelven  te  loffèn  5  te  weten 
iat  hy  dan  inkt  en  papier  deedt  komen,  eenfehets 
3t  teekening  maakte,  en  hen  daar  mee  by  den  een 

Dfden  ander  konltkenner  zond,  om 'er  twee  of  drie 
hondert  guldens  voor  te  halen  5  en  wanneer  't  ge- 

beurde dat' er  minder  voor  geboden  wierd,  het 
liever  aan  de  vlam  opofferde ,  dan  dat  hy  zyn  vol- 
.en  eys  daar  niet  voor  zou  genieten.  Non  credo. 

Dog  zoo  ik  't  gelooven  moed,  wil  ik  't  eerder 
*elooven  als  't  geen  hy  voor  de  waarheit  verhaak 

X  4  op 
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op  pag.  269.  te  weten.  Dat  een  Petrus  Cavaliï- 
miSy  Roomfch  fchilder  (doch  van  een  Heilig  en 

Godvrugtig  leven)  een  gekruiften Krifiusgefch'üdert 
heeft ,  die  in  St.  Paulus  Ka\  te  Roomen  opgehan- 

gen ,  tegens  de  Heilige  Brigitta  gefproken  heeft. 
Dit  wort  verhaak  voor  waarheit,  en  geen  won- 

der, 't  (laat  aarjgefchréven.  en  gedrukt,  Nette  vite 
de  fan 61 i  del  ordine  de  F.  Seraf.  Razzi.     Maar  dit  i 
overgeflagen. 

Zyt  gy  belufl  lezer,  om  te  weten  den  inhoud 
van  zyn  konflitukken  die  hem  zoo  veel  rcerns  na- 

dragen ,  ik  heb  de  moeite  genomen  om  ze  na  tQ 
fchryven. 

Zyn  fchilderkonjl  beflont  in  fnakery  en  koetzen^ 
JDie  hy  zoo  geeflïg  wift  met  zyn  penceel  te  toetzen% 

Dat  ftiemant  zjyns  gelyk^  in  deze  tydt  en  is. 
Dies  H  werk  komt  over  een  met  zyngefleltenis. 

ïlierfiaat  een  lompe  boer  van  dronkenfehap  tefpouwen^ 
En  V  wyf  met  cenen  (lok  gereed  zyn  huit  te  touwen , 

Daar  zietm'  een  bootsgezel  met  V  pint  je  in  zyne vuift , 

En  hier  een  fielenrot  dat  met  de  kaarten  tutfl. 
Daar  zuipt  een gulzigaart  den  pot  uit  onder  V  pypeny 
Of  ivil  de  huiswaardin  kwanzuis  na  V  voorfchoot 

grypen. 
Daar  veghtmen  om  V gelag  met  bezem  bank  en [ï 'oei. 
Daar  zjetmen  boers  gezry ,  en  dicrgelyk  gewoel. 

Na  dat  Brouwer  dan  eenige  jaren  tot  Am-. 
fterdam  gewoont  en  zyn  kond  met  veel  roem  ge-  ; 
oeffent  had,  kreeg  hy  geneigtheit  om  zynekonft-,  i 
genooten  tot  Antwerpen  te  gaan   bezoeken,  en 
begaf  zig  in  die  drift  op  de  reis ,  zonder  eens  in 
acht  te  nemen    dat     de    Staten-  toen     met   de 

Spaan- 
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Spaanfche  Nederlanden  in  oorlog  waren,  en  zigvan 
;en  vrye  pas  te  verzien.  Waarom  hy  ook  zoo 
haaft  hy  te  Antwerpen  kwam  van  de  Spaanfche 
foldaten  voor  een fpion  aangezien,  opgevat,  en  op 

't  Ka (leel  gevangen  gezet  wiert.  Menigmaal  zuchtte 
hyover  zyn  les  bedryi.  Menigmaal  beklaagde  hy 
:zyn  voornemen,  en  wenfte  zig  te  vergeefs  in  Am- 

sterdam .  Dog  geen  ongeluk  zoo  groot  (zeit  de  fpreuk) 
\of  daar  is  een  geluk  by. 

Wat  gcbeurt'er?  de  Hartog  van  Acrdenborgiax. 
tin  dien  tyd  ook  op  't  Kafteel  gevangen ,  dog  eg- 
ter  zoo  dat  hy  vryheit  had  om  binnen  den  ring- 
I  muur ,  verzeil  met  twee  foldaten  te  mogen  gaan 

|  waar  't  hem  lufïte.     Deze  op  een  tyd  voorby  de 
!  traliën  der  gevangenis  waar  in  Brouwer  zat 
wandelende,  wierd  van  hem  wanende  dat  hy  de 
Gouverneur  was,  toe  gefproken,  en  om  zyn  ver- 
loffing  gebeden,  aangezien  hy  daar  onfchuldigge- 

1  zet  was.     De  Hartog  vraagde  hem  wie ,  en  van 
,  waar  hy  was,  en  wat  hy  in  Brabant  kwam  doen. 
|N  Antwoort  was 5  dat  hy  een  fchilder   was,  en 
van  Amfterdam  was  gekomen  om  zyn  kon  ft  tot 

Antwerpen  te  oeflfenen.     '/  Eerde  (antwoordde  de 
Hartog)  moet  ik  gelooven ,  maar  van  het  laatjie  z.al 

ik  de  proef  nemen,  en  vervolgde,  ik  zal  u  ver-we, 
en  al  V  geen  daar  toe  meer  noodig  is  bezorgen ,  waar 
mee  Brouwer  in  zyn  fchik  was,  hopende  dat 
dit  een  beginfel  tot  zyn  verlofling  mocht  wezen  : 
gelyk  het  ook  gebeurde. 

De  Hartog  die  dagelyks  van  groote  luiden  be- 
zogt  werd,  ook  van  Pet.  P au lUs  Rubbens, 
welke  dien  zelven  naamiddag  hem  kwam  bezoe- 

ken ,  nam  dit  waar ,  en  verzocht  aan  Rubbens 

dat  hy  door  een  van  zyne leerlingen fchildergcreed- 
fchap  wilde  laten  brengen,  alzoo  daar  een  fchil- 

X  y  -der 
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der  gevangen  zat  dien  hy  tot  zyn  vermaak  wat 
v/ilde  laten  maken  dat  Ru b be ns  ftraks  inwil- 

ligde en  daags  daar  aan  vroeg  morgens  het  verzog- 
tc  deed  brengen. 
Brouwer  was  niet  traag  om  zig  tot  een  be- 

gin te  fchikken,  en 't  geval  wilde  dat  hem  een 
voorwerp  in  't  oog  kwam  waar  van  hy  zich  be- 

diende. Zommige  Spanjaarden  die  zich  om  een 
hoek  neerzetten  om  een  kaartje  te  fpelen.,  plaat- 
Hen  zich  juift  zoo  dat  zy  hem  tot  model  veritrek- 
ten,  van  welke  hy  ftraks  een  affchetzing  maakte, 

(den  yver  in  't  fpelen,  en  den  ernft  der  wezens- 
trekken prente  hy  voorts  in  zync  gedachten)  en 

voorts  met  de  penceel  aan  't  werk  in  weinig 
dagen  een  kondig  tafereel  voltoide,  waar  in  de 
Hartog  groot  gevallen  hadj  om  den  ernft  dien  zy 

in  't  fpeelen  betoonden,  en  de  natuurlyke verbeel- 
de magere  getaande  Spaanfche  troonien.  En  in- 

zonderheit  om  een  die  in  't  verfchiet  zat  te  kakken, 
waarin  het  drukken,  als  wilde  het  zich  niet  ge- 
makkelyk  ontlaften ,  zoo  natuurlyk  en  potzig  ver- 

toont was ,  dat  men  't  zelve  zonder  te  lachen  niet konde  aanzien. 

Rübbens  die  (als  ik  gezegt  heb)  kennis  aan 
den  Hartog  had ,  kwam  hem  kort  daar  aan  bezoe- 

ken, en  vergat  uit  nieusgierigheit  niet  te  vragen: 

wat  die  arme  fchilder  voor  hem  gemaakt  had  ?  't 
geen  de  Hartog  hem  vertoonde.  Die  dit  ziende 
nrak  uit  verwondering  zeide  :  op  myn  vele. . . 
7  is  van  Brouwer!  en  bood  den  Hartog  ftraks 

600  gulden  voor  't  zelve,  dog  die  wilde  het  om 
de  geeftige  verbeelding  tot  zyn  vermaak,  en  ter 
gedachtenis  van  dit  voorval ,  behouden. 
Rubbens,  die  niet  dulden  kon  dat  zo©  brave 

konftenaai"  zoo  flecht  gehandelt  wierd ,  ging  ten 
eerften 
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■eerden  naar  den  Gouverneur ,  weiken  hy  te  kennen 

gaf,  dat'er  een  kondig  fchilder,  uit  Hollant  ge- 
komen, op  enkel  vermoeden  dat  hy  een  belpieder 

.  mocht  wezen  door  de  (bldaten  was  aangehouden , 

en  in  de  gevangenis  gebracht  :  dat  zy  te  onrecht 
.  vermoeden  op   hem    hadden    opgevat  ,    dat   zyn 
Hoogheit  daar  ontrent  wel  geruit  mocht  wezen, 

dat  hy  met  dien  toeleg  niet  tot  Antwerpen  geko- 
men was  :  maar  alleen  om  zyn  konft  te  oeftenen,  en 

over  zulks ,  dat  hy  mocht  in  vryheit  geitelt  wor- 

I  den,  't  geen  de  Gouverneur  op 't  woord  vanRuB- 
j  bens  toedent.     Dus  werd  hy  uit  het  gevangen- 

j  huis  gelaten  ,   en  was  bly  over  zyne   verlomng. 
Ru bb e ns  nam  hem  mee  naar  zyn    Huis,  liet 
hem  itraks  een  pak   kleeren  maken ,   zette  hem 

.  nevens  hem  aan  zyn  tafel,  en  nam  hem  mee  by 

,  braaf  gezelfchap,'  dat  geregelt  leefde,  en  toon- \  de  met  dit  doen  dat  hy  groote  agting  voor  hem 
had.     Maar  onzen  lofaart,  drekte  die  niet  alleen 

[   tot  een  laO ,  maar  't  ichecn  hem  een  veel  enger 
gevangenis  te  wezen  dan  waar  uit  hy  gered  was. 
Des  ontweek  hy  R  u  b  e  e  n  s  ,  en  volgde  het  oude 

fpoor  van  zyn  ongebonden  leven. 
'T  leed  niet  lang  of  hy  verliefde  op  de  Vrouw 

van  een  Bakker  die  konüminnende  was  en  ook 
handel  daar  mee  dreef.  Deze  maakte  verbant  met 
Brouwer  dat  hy  hem  in  zyn  huis  zou  nemen 
mits  hy  hem  in  de  kond  onderwees.  Dit  was  een 

recht  kolijc  (als  men  zeit)  naar  zyn  hand  •,  om  ge- 
melde reden.  Brouwer  onderwees  hem  niet 

alleen  in  de  kond,  zoo, dat  hy  een  goed  fchilder 
wiert  (gelyk  wy  van  hem  zullen  melden)  maar 
maakte  ook  dat  hy  pluimgraaf  wiert.  Zy  waren 

knapen  van  eenderhande  leven,  en  voerden  te  za- 
men  menige  pots  uit ,  waar  onder  waren  van  dit  n 

aart , 
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aart ,  waar  voor  de  Schout  gewoon  is  een  thea- 

ter op  te  rechten.  Des  nam  hy  voor,  wanneer  de 
kerfftok  vol  was,  een  reys  naar  Vrankryk  te  doen, 
denkende  dat  ondertuflehen  die  fchult  wel  vergee- 
ten  zou  worden.  Zyn  Reistoerufting  was  ras 
vaardig}  aangezien  hy  niet  anders  met  zig  nam 
dan  zvn  goudtgevende  penceelen.  Hy  verliet 
Antwerpen,  maar  niet  zyn  lofle  wyze  van  leven. 
Na  dat  hy  eenigen  tyd  te  Parys  en  elders  om  ge- 

zworven had}  en  Venus  en  BacchustefFensteyve- 
rig  gedient  had,  kwam  hy  ziek  zynde  te  rug  tot 
Antwerpen ,  en  arm  zynde  tot  het  Gailhuis ,  daar 
liy  na  verloop  van  twee  dagen  kwam  te  fierven, 
en  voorts  by  de  dooden  in  den  peftput  geworpen 
met  ftroo  en  kalk  gedekt  we:  t.  Dit  viel  voor  in 

't  jaar  1540  wanneer  hy  pas  $z  jaren  oud  was,  en 
liet  meer  na  dan  hy  konde  mee  dragen  :  en  wilje 
weten  (Lezer)  wat? 

Men  hoorde  na  zyn  do  cd  niet  om  het  goed  krakeehn ; 
JVant  hy  niet  agter  liet  ah  morftgc  pntelen , 

En  Ezel,  en  Palet   

Een  leerling  van  R  u  b  b  e  ns,  die  by  geval  het 

overlyden  van  Brouwer  hoorde  verhaicn,maak- 
te  dit  terftont  aan  zyn  meeller  bekent ,  de  welke 

zulks  met  ontfteltheit  en  tranen  in  de  oogen  aan- 
hoorde. Zyn  edelmoedige  inborir. ,  tot  medelyden 

bewoogen  (hoe  wel  Brouwer  zig  des  onwaar- 
dig gemaakt  had)  gaf  flraks  order  dat  het  doode 

lichaam  opgegraven  en  in  een  kift  gelegt  wiert, 
niet  konnendc  dulden  dat  zulk  een  groot  konftc- 
naar  zoo  onwaardig  gehandclt  wierd,  en  liet 
het  zelve  in  de  Kerk  der  Karmeliten  begraven. 

Gelyk  zyn  levenswyze  van  die  van  anderen  ver- 

fchecl- 
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fcheelde,zoowasook  de  wyze  van  zyn  begraven, 
want  hy  twee  maal  begraven  wierd;  eeril  verag- 
telyk ,  daar  na  van  een  deftige  Lykftatie  gevolgt 

in  "een  ander  graf  (daar  dit  Vlaams  gedicht  op  zin- 
fpeelt)  geleit : 

Niet  cm  zyn  edeldom  of  dappere  oorlogsjlagen , 
IVierd  Brouwer  na  de  Kerk  van  V  Kerkhof  heen 

gcdmgen. 

Maard'eerjïe  gr af  '(Ie e  was  voor  zynen  roem  te  kleen. 

Men  verhaalt  dat  Rubbens  voornemens  wierd 

om  ter  gedachtenis  hem  een  aanzienlyke  Vombe  te 
laten  oprechten ,  en  dat  het  Aiodel  daar  toe  al  gereed. 
was  5  maar  alzoo  die  beruchte  Konftcnaar  zelf 
kort  daar  aan  kwam  te  fterven ,  is  zulks  agter 
gebleven. 

N  ie  mant  moet  zig  verwonderen  als  ik  zeg,  dat 

'er  in  des  menfehen  geeft  eene  fympatie  is  of  ver- 
borgen trekking  ingeichapen  tot  zulke  die  van 

een  gelykgeaarde  natuur  zyn.  Dit  willen  wy  niet 
alleen  door  het  gemeene  fpreekwoort,  Elk  mint 
zynsgelyken  ;  maar  klaarder  door  dit  volgende  voor- 

beeld beveiligen.  Van 
JOOST  van  CR  A  A  SB  E  EK.  De- 
ze was  van  zyn  ambacht  een  Broodbakker,  te 

Bruflèl,  maar  door  de  dagelykze  verkeer  ing  die  hy 
met  Adr.  Brouwer  en  Brouwer  met  hem  had, 
wierden  zy  als  Broeders  met  malkander ,  zoo  dat 
in  wat  drink- winkel  de  een  was  de  andere  daar  ook 
moft  wezen.  Want  als  Joost  zyn  dagwerk  ver- 
rigt  had,  was  hy  ftraks  by  Brouwer,  welken  hy 

dan  onder  't  fmooken  van  een  pypje  en  potteke 
bier  gezelfchap  hield ,  tot  dat  Brouwer  dan  mede zyn 
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zyn  penceclwerk  volbragt hebbende,  zy tezamen 
naar  de  kroeg  gingen  om  wat  te  kouten,  en  de 
een  of  de  ander  pots  aan  te  regten. 
Joost  die  een  oplettendrn  geeft  moet  gehad 

hebben,  ziende  hem  dagelyks  zyn  werk  begin- 
nen, aanleggen,  en  voltoojen,  kreeg  een  bevat- 

ting van  't  zelve,  en  floeg  de  hand  medeaan  *t 
penceel. 
Brouwer  dit  ziende  onderfteunde  dit  beginzel 

door  vatte  leerleden ,  en  tlookte  dit  kon  ft  vuur  noch 
fterker  aanj  dat  zoo  veer  ging  dat  Brouwer  in 
hem  zyn  regte  Beeltenis  in  flee  van  een  fpiegel 
konde  zien}  want  hy  was  hem  niet  alleen  gelyk 
geworden  in  flordig  leven  ,  drinken ,  bootzema- 
keryen ,  maar  ook  in  de  penceelkonft  zoo  veer  dat 
het  den  konftkenneren  genoegen  gaf.  In  Brabant 
zietmen  noch  op  verfcheide  plaatzen  van  zyne 
flukjes  die  om  hunne  koddige  vindingen  en  wyze 
van  fchilderen  geacht  zyn  by  zuiken  die  niet 
vies  vallen  om  ze  aan  te  raken  uit  vrees  van  zigte 
bevuilen.  Want  al  wat  uit  zyn  penceel  kwam 
waren  fchyters,  fpouwers,  dobbelaars,  tuiffchers, 
bordcclders ,  luizeknippers  en  diergelyke  walgely- 
ke  drolligheden ,  daar  de  kamer  van  Rhetorka  dit 
vaars  op  gecomponeert  heeft : 

Al  'f  gen1  wierd  afgemaalt  door  V  konji penceel  van Brouwer , 

Was  eenen  fatterick^  eenfehyter  ofte  fpouwer , 
En  zou  de  mee  der  was  zoo  was  ook  zynen  knecht , 
WantGRAASBEEKfchilderdemee  tui  (f che>  sof  gevecht. 

Men  verhaalt  onder  de  potzen  die  hy  uitgevoert 
heeft,  dat  hy  vermoedende  dat  zyn  vruiw 
wel  liever  een  ander  dan  hem  zag ,  daar  op  deze 

wys 
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wys  proef  of  nam.  Hy  trok  zyn  wambes  open  en 
befchilderde  zyn  bloote  borit  even  als  of  hy  zwaar 
gewond  was,  en  zyn  lippen  en  wangen  mee  wit 
beftreken,  maakte  een  luid  moort  gefchreeu  en 
ging  voorts  op  den  grond  als  of  hy  dood  was  uit- 
geurekt  neer  leggen.  Zyn  vrouw  daar  op  boven  toe 
gefchoten  maakte  groot  misbaar,  viel  huilende  op 
het  lyk  zoo  zy  waande  neer,  waar  na  hy  ftraks 
oprees,  zeggende  :  Nau  ghy  zot  tinne  houdt  u  bak- 

huis ,  ik  zie  nv el  dat  gy  my  lief  hebt ,  ik  ben  niet 
doot. 

Zulke  en  diergelyke  potzen  heeft  Graasbeek 
meer  gcfpeelt ,  waar  door  hy  Brouwer  niet  alleen 
in  zyn  konit,  maar  ook  in  zynen  klugtigen  handel 
van  leven  heeft  willen  naarvolgen.  Ik  verwonder- 

de my  dat  niet  een  der  Brabantfche  Plaatfnyders 
zyn  Pourtret  in  koper  gebragt  hadde,  tot  my  be- 

richt wierd,  dat  hy  dat  zelt  met  verf  beter  heeft 
gedaan,  dan  de  befte  Plaatfnyder ,  want  die  konde 
maar  het  weezen  verbeelden.  Maar  hy  maalde  by  het 
wezen  zyn  aart ,  en  ganfche  levensbedryf.  Want 
zomtyts  heeft  hy  zig  gefchildert  gapende,  fpou- 

wende ,  't  aangezigt  getrokken  als  of  de  brande- 
wyn  op  zyn  tong  beet,  of  ook  wel  met  een  plaa- 

fter  op  't  oog.  Waar  door  zyne  gedachtenis  le- 
vendig blyft.  Had  Graasbbk  aan  den  Dich- 

ter Jan  Pos  kennis  gehad  en  zulke  tafereelen  aan 
hem  vertoont ,  hy  zou  wis  gezeit  hebben  ,  als  hy 
deed  aan  L.  den  Schilder,  wanneer  die  hem  zyn 
fchildery  vertoonde  : 

Jk  min  dit  Bcelt  5  want  't  is  heel  losgemaakt :  maargy9 
Dat  haat  i^  zyt  zoo  los  als  uwe  fchildery. 

JA- 
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JAKOBBAKKER  (want  die  volgt  nu)  is 

geboren  te  Harlingcn ,  maar  heeft  den  meeilen  tyd 
zyns  levens  te  Amfterdam  doorgebracht.  Joach. 
Sandrart  gedenkt  aan  hem  in  zyn  Duitfche  Acade- , 
mie,  doch  zonder  eeiïig  tydmerk.  Hy  is  gellor- 
ven  in  den  jare  1638.  op  zyn  dertiglte  jaar  als  uit 

dit  vaars  at  te  leiden  is ,  't  welk  zeit  :  dat  hy 

Was  der  tig  jaren  oud  ah  hy  lej  '/  Iccen  af; 
Als  hem  de  bleeke  dood  kwam  rukken  in  het  graf. 

en  dus  geboren  in  't  'jaar  i<5o3.  Volgens  fchryven 
van  K.  de  Bie.  Maar  onder  zyn  Beeltenis  door 

et.  de  Kcyzer  gefchildert,  endoorTheod.Matham 
gefneden  itaat  :  O  B  II  T  XXVII  A  U  G.  Anno 

MDCLI.  MT.  XLII.  by  gevolge  geboren  in  't 
jaar  i6q$u  welk ,  atbeeltzel  van  ons  gevolgt ,  wy 
verroonen  in  de  Plaat  M  nevens  Rembrant.  Hy  is 

berucht  geween:,  inzonderheit  van  wegen  'tfchil- 
deren  van  Pourtretten,  welke  hy  kondig,  met 
een  goede  geiykenis  en  vaardig  opmaakte. 

'T  is  byna  niet  te  gclooven  ?t  geen  van  zyne 
uitflekende  vaardigheit  in  't  (childeren  verhaald 
wort,  namelyk  :  dat  hy  ccn  vrouw  van  Haerlem 
gekomen  om  uitgefchildert  te  worden,  met  kraag, 
kleederen,  twee  handen  levcr.sgroote  ruim  hal- 

verwegen en  wel  gefchilderd,  op  eenen  d.ich  vol- 
tooyde,  en  zy  met  het  Huk  voor  den  avont  naar 
Haerlem  vertrok. 

Hy  heeft  ook  by  de  Konftbeminnaars  veel  roem 
behaalt  met  het  fchilderen  van  Hiitorien,  tot 
ichoorfteenltukken ,  als  anders. 

Jan  Vos  heeft  op  een  zyner  Kondllukken  ver- 
beeldende een  Harderin ,  die  van  Chhnon  begluurt 

word ,  geplaatfl:  in  de  groote  zaal  van  Abrah.  van 

Bafle,  dit  volgende  vaars  gemaakt :       '  Van 
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VanBassen  hou  toch  liant ;  de  Nimf  die  gy  ziet 
Jlapen , 

Is  niet  door' 't  groot  penceel,maar  door  natuur gefchapen. 
Laat  Cimon  toch  bezien ,  wie  hem  de  borft  doet 

bradn. 

Men  kan  den  luft ,  by  wyl ,  door  cVoogen  ook  verbaan*, 

Dies  zyt  een  weinig  ft 'ilybier  moet  geen  voetzool  kraken. 
Gyzult)  zoo gyu  rept ,  de  Feldnimf wakker  maken. 

Zy  brand  ons  nu  zyftaapt  j  indien  zy  wakker  wert , 
Zoo  maaktz.e  ons  heel  tot  afch;  want  7  oog  ont- 

fteekt  het  hert. 

En  Lud.  Smids  laat  tig  op  d'Iphigenia  van  Cy- 
prus ,  door  J-  Bakker  gemaakt ,  dus  hooren : 

Mars  9  tredend  in  een  zaal,  die  men  ver  keer  en  zon 
In  eenen  Heemel,  door  de  geefligfte  penceelen  , 

Zag  op  een  veldtapyt ,  een  Jluimerende  vrou. 
Hy  boog  zig)  en  begon  haar  witte  borft  teftreelen9 

En fchoof  zyn gladden  helm  van  V  voorhoofd ,  om 
die  mond 

He  kuffen,  daar  Natuur  voor  opgetogen  ftond. 

Vrou  Venüs !  /prak  hy :  (doch  het  was  een  Herderinnei 

Dien  *  Cimon  vind in't  Bofch)  hier  is  den  Oor  logs- 

god! 
Waak  op  -,  gun  hem  de  vrucht  eens  van  uw  wederminne-, 

Met  week  hy ,  fchamende  zig  het  gewaand  genot  ! 
Hy  meende  Venus  lagh  hier  voor  zyn  dartele  oogen : 
Maar  was,  door  Bakkers  £ü/z/?,  en  verf \  en  doek , 

bedrogen. 
T.  Deel.  Y  Ik 

*  Bokkatius  in  't  to  Cap.  zyner  vertellingen  zeit:  dat  Cimon 
:en  plompaard,  dog  van  grooten  huize,  door  het  gezicht 
van  deze  fchoonheit ,  veranderde  in  een  verftandig  minnaar, 

N 
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Ik  had  byna  vergeten(en  zou  dus  zyn  roem  by  ver- 
zuim benadeeld)  van  zyneuititekende  wyze  van  tei- 

kenen  re  melden.  Zeker  hy  heeft  zyne  Academiebeel- 
den,  inzonderheit  de  vrourjes  zookonltigopblaau 
papier  met  zwart  en  wit  kryt  geteekent  ,  dat  hy 
uaar  door  de  kroon  van  alle  zyne  tydgenooten 

heeft  weg  gedragen,  't  Is  ook  haait  aan  de  zucht  der 
papierkcnftminnuars,  wanneer  'er  van  zyne  tee- 
keningen  op  een  verkooping  komen ,  te  zien  wat 
agting  zy  voor  dezelve  hebben. 
BARTRAM  de  FOUCHIERgeboren 

te  Bergen  op  den  Zoom ,  by  gelegentheit  dat  zyn 
Vader  Paulus  de  Fouchier ,   die  uit  Vrankryk 
kwam  om  de  Nederlanden  te  bezien,  en  de  be- 

legering van  Ooilende  byte  wonen  in  den  jare 
iyotf,  komende  te  Bergen  op  den  Zoom,  verliefde 
op  de  Doehter  van  Joan  Spruit  die  een  eenige  Doch- 

ter was  en  veel  geit  bezat,  en  met  dezelfde  trou- 
de;  uit  welk;  Huwelyk  onze  Bar  tram  ont- 
fproot  op  den  ro  van  Sprokkelmaand   1609.  die 
al  vroeg  door  zyn  geneigtheit  blyken  deed  dat  hy 
tot  de  konft  geboren  wcs  5  waarom  zyn  Vader  hem 
beftelde  by  den  beruchten  Ant.  van  Dyk  die  toen 
te    Antwerpen   woonde  ,    by    wien  hy  zoo  veer 
in  de  konft  vorderde  dat  hy  een  goed   pourtret 
konde  fchilderen.   Maar  alzoo  gemelde  van  Dyk 
door  zyn  veelvuldig  werk ,  en  bezoek  van  groote 
Heeren,  zig  zoodanig  in  zyn  tyd bezet  vond,  dat 
hy  weinig  acht  op  zyne  leerlingen  geven  konde, 
fcheide  hy  van  hem  af,  en  begaf  zig  in  den  jare 
1634  naar  Uitregt  by  Joan  Bylaert ,   bv  welken 
hy  twee  jare  bleef,  wanneer  hy  naar  Bergen  op  den 
Zoom ,  tot  zyn  ouders  trok  met  voornemen  om 

de  konft  by  zig  zelven  te  oeffenen.  Doch  't  leed 
niet  lang  of  de  Reisluft  dreef  hem  na  Rome,  daar 
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hy  zig  naar  brave  voorbeelden ,  inzonderheit  depen- 
v  ceelwerkcn  van  Tintoret  oeffende. 

In  dien  tyd  itont  het  Roomfche  Kerkbeftier  aan 
Urbaan  den  achtdendieKondminnendezyndeveel 
gelegentheit  gaf  tot  het  aankweken  en  voortzetten 
van  jonge  mcefters,  daar  hy  zekerlyk  groote  op- 

gang gemaakt  zou  hebben ,  zoo  niet  een  tuflehen- 
val  hem  en  zynen  konftgenoot  Joan  Frede- 
rik  van  Ysendoren,  door  een  gevecht  te- 

gen twee  Spanjaards,  die  hen  voor  Ketters  haddf.  n 
uitgemaakt,  en  gedreigt  aan  den  Raad  der  Inqui- 
fitie  aan  te  klagen ,  van  dat  voordeel  had  berooft  j 
want  zy  zig  hier  door  genootzaakt  vonden  R  m  i 
in  allervl  te  verlaten ,  en  fcig  Uil  naar  Florence  te J  -o 

begeven,  daar  zv  een  vvyl  hun  verblyf  hielden, 
enhunkonit  oeffenden.  Van  daar  reisden  zy  naar 
Parys ,  en  kort  daar  aan  naar  Antwerpen ,  alwaa  z  f 
afïcheit  van  malkander  namen.  Ysendoren" 

begaf  zig  naar  Wyk-  te  Duerftede  in  't  Sticht,  (daar 
hy  naderhant  noch  Opperfchout  geweeit ,  en 

geltorvenis  in 't  jaar  1684.)  en  Fouchier  naar 
Bergen  op  den  Zoom  daar  hy  vele  jaren  de  kon  ft  ge- 
oeffent  heeft;  dog  ziende  dat  zyne  behandeling  op 
de  wyze  van  Tintoret  geen  deurgang  vont ,  flapte 
hy  in  tyts  daar  van  af,  en  ichilderde  gezclfchap- 
pen  op  de  wyze  van  Adr.  Brouwer,  daar  hy  veel 
beter  by  itont.  Ook  oeffende  hy  het  glasfchilde- 
ren  daar  hy  veel  gek  mee  won ,  en  dus  mee  onder 
de  gelukkige  maq;  getelt  worden. 

Hy  itierr,  na  hy  eenige  dagen  ziek  geweeft:  had, 
en  werd  in  de  Groote  Kerk  van  zyne  geboorte- 

üad  begraven  in  't  jaar  1674. 

De  zon  in  't  prilfte  van  de  lieve  lent  uit  de 
blaaubenevelde  oofterkim  opgerezen  ,  verbeek  de 

Y  2.  jeugr5 
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jeugt;  in  vollen  luifter  aan  den  Hemel  opgeklom- 

men, de  volkome  jaren  van  begryp  en  oordeel; 
en  hellende  naar  de  wefterkim,  den  avond  van  het 
menfchelyke  leven ,  die  eindelyk  in  den  donkeren 
nacht  van  de  dood  verdwynt.  De  konft  heeft  mee 
haar  jeugt;  dat  is  haar  beginzel  en  opgang,  die 
met  de  jaren  aanwaft ,  tot  in  hare  volle  hoogte  , 
waar  na  zy  weder ;  of  door  gebrek  van  kragten  ot 
oordeel,  allengskens  afneemt ,  min  of  meer  na  zy 
eenen  korten  of  langen  levens  avond  heeft.     Dus- 

danige verfchilligheit  heeft  men  konnen  befpeuren 
in  het  penceelwcrk  van 
HERMAN  ZAFTLEVEN.   De  frak- 

ken van  zyn  eerften  tyd  waren  eenvoudig,  zynde  de 
natuur,  zoo  in  fchikking  als  koleur  gevolgt,  ik 

heb  'er  gezien  die  my  wonder  wel  gevielen.  Maar 
naderhant,  zoo  't  fchynt,  niet  te  vrede  met  de  fchik- 
kinge  der  natuur  -,  dat  is  de  voorwerpen  te  fchil- 
deren  zoo  als  ze  hem  in  't  leven  voorkwamen  (wyl 
die  zig  allezins  niet  even  behaaglyk  voordoen)  zoo 
heeft  hy  een  eige  fchikking,  of  om  wel  te  zeggen 
een  byeenfchikking,  van  verfcheiden  behaaglyke 

voorwerpen  te  gelyk  in  zyn  werkgebragt;  uitge- 
zonden eenige  gezigten  die  hy  aan  den  Ryn  vlak 

naar  't  leven  gevolgt  heeft ,  die  ook  door  kenbare 
teekenen    de    plaatzen   aanduiden ,   en  van  zyn 
ander  werk  duidelyk  te  onderfcheiden  zyn.    Dit 
zeg  ik  niet ,  om  dat  ik  oordeel  dat  hy  met  zulks 
te  doen  tegen  de  kon  ftregelen  misdaan  heeft,  ge- 

heel niet  *,  in  tegendeel  moet  ik  zyn  groot  vernuft 
en  fraje  vindingen  in  dit  opzicht  pryzen ,  dewyl 
hy  al  het  fchone  heert  weten  uit  te  kiezen,  en  by 
een  te  fch  ik  ken,  zoodanig  dat  zyne  penceelkonft 
(de  mode  mach  hare  rol  daar  mee  onder  fpelen  zoo 
alsze  wiU  altyts  plaats  zal  ingefchikt  worden  in 

de 
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de  beroemfte  konftkabinetten.  Ja  ik  moet  totzy- 
nen  roem  zeggen ,  dat  my  onder  de  Nederlantfche 
Lantfchapfchilders  geen  bekend  is,  die  zyne  ver- 
fchieten  zoo  helder  en  dun ,  als  ook  de  graden  of 
trappen  van  wyking,  beter :  en  bevalliger  heeft  waar- 

genomen, of  ook  zyn  werk  woeliger,  en  ficrly- 
ker  geftoffeert ,  te  weten  dit  zy  gezegt  van  ftuk- 
ken  die  van  zyn  beften  tyd  zyn  j  want  zyn  laatfte 
werken  voldoen  myn  oog  zoo  wel  niet,  omdatzy 
al  te  bontkleurig  zyn.  Hy  was  buiten  zyn  fchil- 

deren  ook  by  uitnementheit  vlytig  in  naar  't  leven 
te  teekenen  dat  hy  op  een  vaardige  dogvafte  wyzc 
met  zwart  kryt  wilt  te  doen.  Hy  is  geboren  te 

Rotterdam  in  't  jaar  1609.  maar  heeft  den  mee- 
ften  tyd  van  zyn  leven  te  Uitrecht  gewoont  daar 
hy  ook  geftorven  is. 

De  Puikdichter  J.  v.  Vondel,  die  (nevens  an- 
dere van  zyne  tydgenooten)  ook  kennis  aan  hem 

had ,  en  vermaak  daar  in  vond ,  als  hy  eens  zyn 
konftboek  met  zyne  voornaamfte  teekeningen 
doorbladerde ,  maakte  daar  op  dit  volgende  vaars 
tot  zyn  lof: 

Luft  het  iemant  Zacht  te  leven, 
Lucht  te  fcheppen  naar  zyn  wil, 
Die  blyffhuis,  geruft  en  ft  il  1 

Hy  kan  ft  il  den  Ryn  op/lreven, 
Van  out  Uitrecht ,  en  den  Dom; 

Tujfchen  d?  oevers  van  de  ftroomen, 

T'ujfchen  wynberg,  lofch,  en  hoornen, Zig  verluftigen  alom, 
Sloten,  ft  eden,  en  landouwen , 

Kudden,  vee,  en  dorp,  en  vlek, 
Akkers,  en  gebuurte,  en  hek, 

Bron,  en  waterval  aanfehowwen ^ 
Y  ?  lt 
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In  z.yn  kamer ,  zoo  hj  maar 

Opjla  deze  kpnftpapieren  ̂  
Zoo  vol  levens ,  zoo  vol  zwieren , 

Dat  natuur  by  wjlen  daar 
Stom  ftaat ,  toornigb ,  en  verbolgen  , 

Over  dat)  en  over  dtt^ 
Over  zwart ,  en  over  wit , 

Licht  en  fchaduw ,  fnel  in  7  volgen 
Van  haar  wenen  :  kan  de  kunft. 

Kan  de  hant  van  dezen  trekker 

My  dus  volgen  tot  den  Nekker  ? 
Heeft  hem  Tallas  met  haar  gun/t 

En  genade  dus  befcheenen  ? 
Zeker  laat  de  vlugge  Faam 

Dan  braveeren  met  zyny  naam : 
Laat  hem  dan  z.yn'  naam  vry  Je  enen 

Van  het  Leven  ;  want  hier  leeft, 
7 Vat  hy  trekt  met  duim. en  vingeren , 
Los  en  levendig  in  7  fingeren , 

Dat  de  bladen  leven  geeft. 
JVien  verdriet  het  op  de  es  blaren, 
Dus  den  Rynftroom  op  te  vaaren  ? 

KORNELIS  ZACHTLEVEN,  debroeder 
van  Herman,  fchilderde  konftig  gezelfchappen 
van  boeren  en  foldaten.  Ik  heb  Kordegaarden  mee 

foldaten  van  hem  gezien,  elk  in  zyn  by  zonder  be- 
dryf  natuuiiy k  los,  en  gceftig  gefchikt ,  en gefchil- 
dert.  Daar  drie  of  vier  fpeelende  met  de  kaart, 
ginder  weer  die  met  malkander  zitten  te  kouten, 
of  een  pypje  onder  den  fchoorfteen  fmooken,  op 
de  wyze  van  Adr.  Brouwer.  Dog  doorgaan?  ziet 
men  dat  hy  op  den  voorgrond  byeen  gefchikt  heeft 
allerhande  foort  van  krygsgereedfehappen  ,  als 
vuurroer ,  degen,  piek,   hellebaard,    vaandel, trom, 
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trom ,  ook  wel  een  gepluimden  hoed  ,  en  gebor- 
duurden  draagband  of  zyde  lluier  met  goude  franje 

enz.  't  welk  hy  alles  naar  't  leven  fchilderde ,  en 
ook  natuurlyk  wift  na  te  bootzen.  Dus  zietmeri 
ook  boerewooningen  van  binnen  in  te  zien,  en 

allerhande  huis-  en  bougereedfchappen  op  gelyke 
wyze  als  voor  byeen  gefchikt  en  gefchildert ,  ge- 
lvk  ik  ook  dergelyk  vanDav.  Teniers  heb  gezien, 
wiens  wyze  van  fchilderen  hy  nabootfte. 

Ik  gis  dat  hy  ouder  geweeft  zal  hebben  als  zyn 
Broeder  ,  aangezien  men  zyn  beeltenis  mee  telt 
onder  de  pourtretten  van  Ant.  van  Dykj  waarom 
wy  hem  ook  in  de  Plaat P  boven  7yn  broeder  heb- 

ben geplaatft,  wiens  borftbeelt  op  een  ovaal  tafe- 
reel gemaalt ,  door  een  kindje  wort  opgeheven , 

aan  wiens  voeten  een  kleen  tafereel  wort  gezien , 
waar  op  een  Ryngezigt,  gelykhy  dezelve  dik  wer/ 
verbeelt  heeft ,  atgefchetft  ftaat. 

Onder  de  befte  Difcipelen  van  Herm.  Zacbtlevcn, 
wort  getelt  WILLEM  van  BEMMEL,  ge- 

boren te  Uitregt.  Deze  trok  naar  hy  zyn  werk 
redelyk  wel  verrtondt ,  naar  Romen  ,  zoo  om  de 
konlt  naar  brave  voorbeelden  voort  te  zetten  5  als 
om  dat  zyne  geneigtheit  helde  tot  het  verbeelden 
van  Italiaanfe  Gezigten ,  ofLandfchappen.  Over- 
zulks  teekende  hy  met  grootenvlyt  en  yver  teT/- 
vohj  en  bragt  de  afteekeningen  daar  na  op  paneel, 
zoo  geellig  en  natuurlyk  dat  hygrooten  roem  daar 
door  te  Romen  kreeg.  Van  daar  trok  hy  naar 
Duitslant,  daar  zyne  meefte  wei  ken  zyn,  inzon- 
derheit  te  Norenburg  j  hy  heeft  alzins  in  zyne 
flukken,  dewyking,  licht,  en  fchaduvv  wel  we- 

ten waar  te  nemen ;  en  egter  wort  'er  getwift ,  of 
zyn  vernuft  en  zinryke  geeft,  of  zyn  penceel  meeft 
geroemt  moet  worden.    . 

Y  4  SA- 
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SALOMON  KONING  is  geboren  te  Am- 

fterdam ,  doch  van  Brabantfe  ouders  ,  want  zyn 
vader  Peeter  Koning  was  een  Juwelier  van  Ant- 

werpen van  geboorte,  en  der  Schilderkonft gene- 
gen, waarom  hy  ook  zyn  zoon  tot  zyn  twaalfde 

jaar  gekomen,  namelyk  in 't  jaar  162.1  (want  hy 
was  1609  geboren)  beitelde  by  David  Kolyn^ 
tot  Amfterdam ,  om  in  de  teekenkonft  onderwe- 

zen te  worden.  Naderhand  om  de  Schilderkonft 

te  leeren,  by  Francois  Vernando,  en  eyndelyk  by 
Nicolaas  Alooyaart.  Naa  welken  tyd  hyde  konlt 
voort  by  zig  zei  ven  met  veel  vlyt  en  naarftigheit 

oefTende  :  en  kwam  1630  in  't  Schilders  Gild  tot 
Amfterdam.  Hy  was  een  goet  Pcuitret  Schilder, 
doch  van  natuur  meer  genegen ,  tot  het  fchilderen 

van  Hiftorien ,  zoo  in  't  kleen  ,  als  levens  groot. 
Tuffchen  dezen  tyd  en  den  jare  1660  ,  heeft  hy 
veifcheyde  brave  konftwerken  gemaakt ;  als  voor 
den  Heere  Johan  Huidekoper  ,  een  ftuk  verbeel- 

dende Tarquinius  en  Lucretia.  Voor  Ludowyk 
van  Ludiek  ,  een  David  en  Eatzeba  ,  welk  ftuk 

naderhand  de  Ambafladeur  van  Portugal  heeft  ge- 
kogt.  Voor  Jan  Pieterfe  Bruyning,  daar  Judas 
de  dertig  zilverhngen  voor  des  Hoogenpriefters 
voeten  nederwerpt.  Voor  den  konftlievenden  Ge- 
rard  Luiken,  de  verbeelding  van  Salomon  den  af- 

goden offerende,  en  meer  andere.  Ookverfchei- 
de  ftukken  voor  den  Koning  van  Denemarken : 
waar  door  zyne  gedachtenis  noch  eeuwen  lang  zal 
leven. 

JAN  BAPTIST  van  HEIL  ,  geboren  te 

BrufTel ,  in  't  jaar  1 6op.  was  een  braaf  Schilder 
in  devote  ordonanticn ,  en  pourtretten.  Hywerd 
de  belle,  in  vergelyking  van  zyne  Broeders  Da- 

kiel en  Leo  in  Konft  geacht.  Van  zyne  werken 

word 
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word  getuigt,  dat  zy  geeftig  van  vinding  zyn. 

Want  in  uw  werken  ,  kort  gezeit , 
Is  geeft  in  overvloedigheit. 

ZeitK.d.Bie. 

Zy  waren  alle  drie  1661  ,   noch  in  leven,  dus 

wort, 'er  gezeit,  dat  de  dood  niet  licht  zal 

Van  Heilens  luift er  doen  vergaan 
Die  in  drie  levens  noch  bejtaan. 

Zyntytgenoot,  ROBERT  van  HOEK, 
;eboren  te  Antwerpen ,  fchilderden  by  uitnement- 
ïeit  klein  en  net, heele legers,  met  hun  aankleven, 
als  kanon ,  legerwagens ,  en  tenten  ,  alles  in  zyn 

kleenbeftek,  dat  het  bezwaarlyk  door  d'oogcn  was 
na  te  fpeuren,  't  welk  in  dit  tweeregelig  Referein 
wort  te  kennen  gegeven, 

Zeldzaam  en  veely  al  even  eel. 
Veel  en  klein ,  even  rein. 

"'t  Is  veel )  zegt  Gratiaan  ,  als  de  msnfchen  zig 
over  ons  verwonderen  j  maar  noch  meer  als  zy  ons 
beminnen.  Het  goet  geftarnte  helpt  daar  toe  iets, 
maar  het  vernuft  doet  het  overige >  dit  voltooit ,  t 

geen  '  /  ander  alleen  begonnen  heeft.  Dit  kan  in  allen 
deele  toegepatt  worden  ,  op  den  braven  Konit- 
fchilder 

DAVID  TENIERS  den  Jongen,  geboren  te 
Antwerpen  16 10.  Deze  werd  door  de  geluk ftar 
van  zyn  Vaders  vernuft  en  konfr  van  jongs  af  aan 
voorgelicht,  waar  door  hy  naderhand  agt  geven- 

de wat  aan  zyn  Vaders  penceelwerk  nog  ontbrak, 

Y  5-  het 
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het  zelve  in  zyne  tafereelen  ,  volkomender  naar  de 
konft  gevvrogt  heeft.  Facile  eft  inventis  dddere, 
men  kan  licht  by  een  anders  vinding  wat  toe  doen, 
zeit  de  fpreuk ,  waar  door  zyne  penceelkonft  haar 
beminnaarsen  begunftigers  heeft  gevonden. 

De  Koning  van  Spanjen  is  zoodanig  op  zyn 
Konii  verheft  geweeft ,  dat  hy  een  lange  Galery 
aan  zyn  Hof  liet  maken,  enkel  en  alleen  om  vol 
te  hangen  van  zyn  penceelkonft-.  Koningin  Krif- 
tina  heeft  zulk  gevallen  in  zyn  konft  en  perfoon 
gehad  ,  dat  zy  hem  ten  bewys  van  hare  gonft  be* 
fchonk  met  een  goude  keten  en  medalje ,  daar  hare 
beeltenis  boven  op  gcitempelt  was.  Met  gelyke 
gift  befchonk  hem  ook  de  Aartshertog  Leopoldus, 
die  hem  daar  en  boven  Edelman  van  zyn  bedkamer 
maakte. 

De  Graaf  Fonfoldani  zond  hem  naar  Engeland 
om  de  belle  Italiaanfe  Kond  optekoopen,  diehy 
bekomen  konde,  en  fchonk  hem  voor  zyne  moei- 

te een  fwaare  goude  keten.  Ook  was  hy  byzon- 
derlyk  gelieft  van  zynHoogheit  Don  JanvanOof- 
tenryk.  Om  kort  te  gaan  ,  de  fortuin  heeft  hem 
met  veel  gedult  gedragen ,  zulks  hy  wel  onder  de 
gelukkige  Konltfchilders  mag  getelt  worden.  Hy 
had  een  teekenagtig  en  vleyend  penceel,  en  wilt 
zyn  beelden  een  levendigen  zweem  by  te  zetten. 
En  wat  de  verkiezinge  zyner  voorwerpen  aanbe- 

langt, dit  geeft  K.  de  Bic  in  dit  volgende  rym  te 

kennen ." 

In  al de  ft l  ukken  die gemaakt  zyn  van  Zyn  hand, 
Is  V  Boerfche  keukengoed ,  of geeft ige  aperyen 
Of  heeften  ofgefpook.  van  helfche  raz.emjen9 

Of  dronkeman!  gevegt ,  byzonder  in  het  klein , 
Het  werkt  natuwhk ,  en  vertoont  ztg  even  rein. 

Na- 



Schilders  en  Schilderenen,  347 

Natuur  en  brengt  niets  'voort  dat  aangenaam  kan  we- 
zen-, 

',  Of  t  komt  ds  levend 'uit  Te$\ers penceel gerezen. 
Zyn  Beeltenis  ftaat  in  de  Plaat  P  onder  aan. 

Nadezeverfchynen  ten  Toneel 
ADRIAAN  en  IZAAK  vanOSTADE.  De- 

ze waren ,  zoo  ik  't  wel  heb ,  Lubekkers  van  ge- 
boorte, maar  hebben  hunnen  meeden  levenstyd 

tot  Haarlem  ge  woont.  Adrjaan  is  geboren  in 

't  jaar  1610,  en  gedorven  i68f.  Adr.  Brouwer  en 
hy  waren  op  een  tyd  leerlingen  van  Frans  Hals, 
enlzAK  van  Ostad e  een  Leerling  van  zyn  broe- 

der >  doch  dierf  eer  hy  de  hoogte  van  den  kond- 
berg  beklommen  had ,  waar  zyn  broeder  de  laurie- 

ren voor  zyn  yver  en  moeite  plukte.  Deze  maak- 
te in  den  jare  1661  al  zyne  kond  en  huisraad,  dien 

hy  had  tot  geld  ,  en  kwam  van  Haarlem  met  dien 
buidel  naar  Amderdam,  met  voornemen  ,  om  daar 

mee  ('beducht  voor  de  geweldenary  der  Franfen) 
naarLubek  te  vluchten,  doch  de  Konflminnende 

Kondantyn  Sennepart  wid  hem  zco  fchoon  te 
belezen,  dat  hy  by  hem  bleef  in  zyn  huis,  alwaar 
hy  die  kondige  gekoleurde  teekeningen  ,  die 
de  Heer  Jonas  Witzen  naderhand  nevens  eenige 
Teekeningen  van  Battem  kocht ,  voor  1 300  gulden 
gemaakt  heeft :  dieik  veifcheide  malen  met  groot 
vermaak  befchout  heb. 

Boere  hutjes ,  keetjes ,  dnlletjes  ,  inzonderheit 
binnehuisjes ,  met  al  hun  bouvalligen  huisraad. 

Herbergjes  en  kroegjes,  met  hun  gantfehen  toe- 
del,  heeft  hy  zoodanig  geeilig  en  natuurlvk  we- 

ten te  verbeelden ,  als  coit  ymant  gedaan  heeft. 
Als  ook  de  beekjes  in  hunne  bekleeding,  en  aller- 

hande bedryven ,  zoo  natuurlyk  boers  en  geedig , dac 
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dat  het  om  te  verwonderen  is ,  hoe  hy  't  heeft  weten 
te  bedenken.  Met  een  woort  5  hy  heeft  het 

ganfche  boere  leven  zoo  natuurlyk  door  't  penceel, 
als  L.  Rotgans  door  de  pen  afgemaalt.  't  Luit  ons 
hem  te  hooren,  daar  hy  in  de  Kermisvreugt  het 
danflën  van  een  boere  meid  befchryft ,  en  dus 
vervolgt : 

  en  danfle  voort  op  V  klinken  van  defnaren. 

Een j 'ongel >oer ,  noch glat van  kin,  en  zonder hair en* Bekleed  haar  linke  zy ,  en  leidt  haar  met  de  handt. 
De  hoed  ruft  op  een  oor.     V  Bekwyïde pypje  brandt 
Mfmookende  in  zyn  mondt .  Zy  hupplen  op  en  neder , 
En  draajen  als  een  tol,  en  glippen  heen  weder. 
Kees  Rootneusjïrykt  de  veel ,  en  vult  terwyl  zyn  darm 
Met  bier.  De  danjfer  vat  de  vryfter  in  zyn  arm : 
Zy  vangt  den  adem  van  boer  Tewis  aan  de  tippen , 

Na  "'t fluiten  van  den  dans ,  van  zyn  befmookte  lippen :' 
Den  adem  die  nochftinkt  naar 7  ingezwolgen  nat 
Vit  boere  kroezen,  toen  hy  op  de  bier  bank  zat. 

Befchonke  T"ewes  blcoft ,  en  voelt  zyn  boezem  blaken. 
De  kinkel  fchurkt  en grynft ,  na  7  drukken  van  haat 

kaken  , 

Gelyk  een  Sater,  die,  opfnoeperybelufi , 
De  Vcltgodinverraft ,  en  met  baar  weerwil  kuft. 
Het  krielt  in  V  dans-vertrek  van  Vrouwen  en  van  ■ 

Mannen. 

Myn  oor  en  worden  doof  door  't  klappen  van  de  kannen : 
Daar  zitten  in  een  hoek  twee  liefjes  zy  aan  zy , 
En  koozen  mond  aan  mondt ,  verwart  in  vryery. 
Gins  klinkt  een  dorpmufiek  van  meer  dan  dertig  keelen  > 
En  witzang  zonder  zin  verminkt  in  alle  deelen. 
fWylloome  Lammert  zit  op  radde  IVyburgsfchoot  , 
En  zingt  van  Velzcns  wraak,  sn  lantheer  Flor  is  doodt. 

Zy» 
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Zyn  Beeltenis  kan  men  zien  in  de  Plaat  Qjwaar 
f  zig  zommige  van  zyne  geetfte  printjes  doen 
en,  nevens  een  kintje  dat  zig  over  der  zelver 
=eftigheit  fchynt  te  verwonderen.  Dus  hebben 
j  om  dat  zyne  le/ensbefchryving  (by  gebrek  van 
leerder  bericht)  wat  fchaars  uitkomt,  het  met  de 
rint  willen  goet  maken. 
KORNELIS   B  E  G  A  was  zyn  eerfte  en 

efte  leerling  die  hy  in  de  konft  opgekweekt  heeft. 
,yn  Moeder  was  Maria  Kornelifz.  Dochter  van 
en  vermaarden  Kom.  Kornelisz.e  van  Haarlem ,  die 

•aai  teckende  en  fchilderde,  en  zyn  Vader  een 
oute  beekfnyder  Pieter  Janze   Begyn   genaamt. 

iy  werd  een  groot  meefter  in  't  fchilderen  van 
jjoere  gezelfchapjes ,  maar  teftens  een  lofle  knaap, 
loo  dat  zyn  Vader  hem  niet  meer  voor  zyn  Kint 
Rnnen  wilde.  Toen  wilde  hy  ook  niet  langer  den 
öam  van  Begyn  voeren,  maar  veranderde  die  in 
mega.    Zeggende  :  myn  Vader    zeit    tegens  my 

■$£ga,Bega ,  maar. ...  In  wat  jaar  hy  tot  Haarlem 

geboren  is  weet  ik  niet,  maar  wel  dat  hy  in 't  jaar 
[66.x.  op  den  2.7  van  Oegftmaand  aan  de  Peft  ge- 

korven is.     By  welke  gelegentheit  my  verhaalt  is 
iat  hy  een  Juffertje  had  daar  hy  byfter  op  verheft 
Ivvas,  zoo    dat  als  die  door  de  Peft  beimet  wierd, 
hy  zig  van  haar  niet  wilde  onttrekken  j   fchoon 
zyn  Moeder  en  de  Heelmeefters  hem  zulks  met 
gewelt  trachtten  te  beletten,   en  ernltig  afrieden 

dicht  by  haar  bedftee  te  komen.    Zy  op  het  ui- 
tèrfte  van  haar  levens  tydftip  gekomen,  ftelde  hy 
zig  door  liefde  verrukt  als  ontzinnig  aan ,  en  wil- 

de haar  op  't  laatft  vaar  wel  kutten ,  doch   zulks 
werd  hem  belet  :  dus  nam  hy  den  ftok  van  een 

Raagbol,  en  ftak  die  haar  toe,  't  welk  zy  aan 
cene  eind,  en  hy  aan  't  ander  einde  dry  werf  kufte, 

ne- 
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nemende  dus   van  elkander   het  laatfte   affchei 

Doch  hy  wierd  mee  door  het  peftvuur  befmet,  c 
volgde  haar  in  kort  door  dien  zelven    wech  in 
prilfte  van  zyn  levenstyd. 

Zyn  penceelkonft  gefchat  onder  de  befte  fooi' 
van  dien  aard ,  pronkt  in  de  geachtfto  konftkab.i 
netten  van  Nederlant ,  enz. 

Zyn  Beeltenis  door  zyn  ftadtgenoot  L.  vandé 
Koogen  in  zyn  jeucht  geteekent ,  gevolgt ,  ftaat  i; 
de  Plaat  O  neven  J.  Ovens. 
Zyn  tyd  ,  ftadt  9  en  konftgenoot  L  E  E  N 

DERT  vander  K  O  O  G  E  N| 

afkomftig  van  's  Moeders  zyde  van  de  Beerefteinj 
(waar  onder  groote  begunftigers  en  voorftander 

van  de  konft  oudty ts  zyn  geweeft ,  daar  van  Man1 
der  ook  met  roem  van  melt  in  zyn  Schilderboek. 
heeft  de  konft  geleert  by  Jaques  Jordaans,  tor 
Antwerpen. 

Onze  vander  Koogen,  van  zyn  meeftei 

t'huis  gekomen  ,  maakte  inzonderheic  konfrater- 
fchap  met  Korn.  Bega  fporende  elkander  aan  tot 
den  opbou  van  de  konft,  en  zy  tekenden  met  mal- 

kander dikwils  naar  't  leven.  Hy  had  dezelve  zui- 
vere, vlakke,  of  breed  e  behandeling  van  de  tee-: 

kenpen  als  Bega  :  doch  kloeker,  en  eenen  weg 

gearceert.  Ook  fchilderde  hy  zyne  Beelden  groo- 
ter,  en  veeltyds  levens  groot.  Hy  heeft  ook  ee- 
nige  platen  geetft  in  kopsr,  redelyk  fraay  en 
kloek  maar  wat  ruuw  op  de  wyze  als  die  van 
Carrats. 

Doch  aangezien  hy  niet  om  den  broode  (als  het 
fpreekvvoort  zeitj  behoefde  te  fchilderen ,  heeft  hy 
zig  zelf  ook  niet  hard  aangeport,  maar  alleen  als 
zyn  luit  hem  daar  toe  van  zelf  aandreef ,  en  das 

ook  zoo  veel  niet  gemaakt  dat  hy  buiten  zyn  ge- 

boor- 
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oorteftadt  Haarlem  (daar  hy  ook  overleden  is  in 

jaar  i*8i)  is  berucht  geworden.  By  gevolge 
onnen  wy  weynig  van  hem  aanfehryven  3  doch 

M\t  zullen  wy  weer  aan  den  Lezer  goed  maken  met 
Ken  vreemd  potzig  en  geeftig  voorval ,  dat  hem  in 
■.yn  leven  ontmoet  is ,  daar  ik  zelf  cm  lachen  moet, 
Ëcrwyl  ik  het  fchryf. 

Hy  leefde  buiten  Huwelyk  op  dien  tyd  te 
■Haarlem  in  de  Schachelftraat  by  ymant  zyner 
bloedverwanten  in  den  koft,  wordende  van  de  Huis- 

fcenooten  in  't  gemeen  Leendert  Oom  genoemt, 
igclyk  men  dikwils  bedaagde  vryers  dus  noemt. 

',Wy  willen  hem  ook  voorts  Leendert  Oom  noe- Imen. 

Wat  gebeurt  'er  ?  op  een  xAvondftont  komt  ze- 
ikere JufFrou,  hun  allen  wel  bekent ,  aanfchellen, 

I en  vragen  of  de  Heer  vander  Koogek  t' 
Uhuis  was?  't  antwoort  van  de  meid   die  opende 
I  was  ja  ;  waar  op  zy  vervolgt  hem  wel  eens  te  wil- 

r'len  (preken.     De  meid  met  die  boodfehap  agter 
l  komende,  had  elk  (traks  het  oog  op  Leendert  Oom-, 
Kerwyl  de  meit  fpottende  (niet  wetende  dat  zy  een 
i  waarzeglter  was)  zeide  :  Leendert  Oom  daar  komt 
[  een  vryfter  om  u  te  vryen.    Men  had   de  JufTrou 
[dan  in  een  kamer  laten  gaan.     Leendert  Oom^  die 
j  wat  verzet  (tont  over  dit  voorval,  en  gehoort  heb- 
\  bende  van  de  meit,  dat  de  JufTrou  zoo  net  aange- 

daan was,  wou  ook  zoo  ongezien  niet  voor  "'t  licht 
komen ,  kemde  zyn  lokken  uit ,  haalde  zyn  kou- 
Zen  op ,  en  (treek  met  vinger  en  duim  de  kreuken 
uit  zyn  breeden  bef,  zoo  goet  als  hy  kon ,  trad  na 
vore,  en  groette  de  Juffrouw.  Deze  wilde  zoo  (traks 
haar  boodlchap  niet  zeggen,  maar  maakte  eer  it  een 
voorbereyding  ,   waar  in  zy  hem   vergde  belofte 

van  zwygen ,  en  't  geen  zy  hem  zeggen  zoude  aan 

geen 
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geen  mens  te  openbaren  :  't  welk  hy  haar  beloof- 

de. Doch  onderwyl  weit  alles  door  de  Huisge- 
nooten ,  zonder  dat  zy  zulks  wiften ,  afgeluiftert. 

Haar  aanfpraak  was  dan  dus  :  Myn  Heer ,  gy  , 
zult  vremt  op  hoor  en,  dewyl  myn  boot  fchap  heel  bui-  I 
ten  gemeen  is ,  en  hoedanige  gy  bedenkelyk  van  ww  le- 

ven ncoit  ontmoet  z.ult  hebben.  Alogelyk  zal  z.e  ook 
van  h  voor  onbetamelyk  worden  opgenomen.     Doch 

voor  my ,  ik  vind'' er  geen  onvoegzaamheit  in.     'T 
fpreekwoort  zeit  :  7  is  evenveel  wie  7  vraagt ,  als 
7  wel  flaagt.       Gy  zyt  een  jongman,  die  by  my ,  I 
en  myn  vrienden  altyd  voor  hups  eneerlyk^gehoudcn  \ 
is  :  gy  kent  my,  en  weet  ook  wie  ik  ben.  Ik,  engy, 
leven  beide  buiten  belemmeringen  geruft  van  7  geen 
onze  Ouders  ons  hebben  naagelaten.     Een  geruft  le- 

ven is  een  gewenft  leven.     Maar  ondertujfchen  gaan   i 
onze  jaren  de  een  voor  en  de  ander  na  voorby ,  en  wy 
worden  niet  jonger  of  jeugdiger.  Onze  vrienden  gaan 
al  mee  de  een  na  den  ander  uit  dewaerelt,  en  dat  het 

ergft  van  al  is,  de  befte  ft  erven  7  eer  ft ,  enwymif- 
f  en  hun  gezelfchap  en  aanfpraak.     Deze  van  onze 
vrienden  zjyn  te  groots  om  ons  aan  teilen,  genen  le- 

ven wy  te  lang ,  om  dat  zy  graag  aan  7  grabbelen 
waren.     Dit  bemerkende  trek  ik\  my  meer  en  meer  van 
hun  af;  maar  dus  wort  dit  leven  hoe  langer  hoe  een- 

zamer.    Dit  zoude  my  te  eer  doen  befluiten  een  ge- 
zellig leven  aan  te  vangen,  en  indien  gy  ook  z.ulks 

van  zin  wierd,  gy  z.oud  my  niet  ongenegen  vinden. 
Leendert  Oom,  die  nooic  zulk  een  predikatie  ge- 

hoort  had,  noch  ooit  een  bootfehap  ontfargen 
welke  zyn  ingewanden  zoo  ontroert  had,  zeide, 
met  een  bevenden  mond,  en  lillende  beenen. 

IVel  Juffrou]  wel  Jujfrou  dat  komt  my  vremt 
voor  ! 

Dit  heb  ik  (antwoorde  zy)  voor  af 'wel geweten , en 
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•en  daarom  zei  de  ik  van  '/  eer  ft  e  af  dat  J:et  uvremt 
zou  voorkomen.  Maar  neem  uw  beraad ,  ik  vgrg 
u  niet  dat  gy  my  op  Jiaanden  voet  uw  be fluit  zeggen 
zult.  Onze  jiaat  en  afkomft  zal  niet  veel  van  mal- 

der  ver  [drillen  ̂   gy  kont  het  overleggen,  'ƒ£  heb  u 
myn  hart  geoper.baart ,  gaa  gy  nu  met  het  uwe  ie  ra- 

de :  en  hoe  gy  het  goet  vint9  wy  willen  altyd  even 

.  goede  vrienden  blyven  :  en  gy  weet  de  gewone 'wegen , 
en  middelen  {indien  gy  V  goet  vint)  waar  door  dia 
zaak  moet  behandelt  worden  ,  enz. 

Hv  meer  en  meer  verlegen  met  dus  otiverwagt 
aangeklampt,  en  overrompelt  te  worden ,  was  zoo 
bedeelt ,  dat  hy  niet  konde  fpreken  als  Hamerende, 
en  met  afgebroken  woorden  :  IFel  Juffrou !  wel 

hoef  ik  weet  niet ,  trouwen!  welja,  ik  kan' 7  niet 
neggen.  Het  komt  my  zoo  vremt  en  ónverwagr 
voor. 

Zy,  bemerkende  hoe  byfterzynchcrfenkasdooi 
deze  boodfehap  ontzet  was,  zcide  eindelyk  met 
bedaavtheit  en  op  haar  vriendelyktl,  om  hem  tot 
bedaren  te  brengen,  en  zyn  ongeruilheit te  (tillen: 
dat  zy  niet  kwam  om  over  die  zaak  te  be  fluit  en, 
maar  alleen  om  d\e  voor  te  ft  ellen ,  en  dat  hy  zon 
langen  tyd  van  bedenken  konde  nemen ,  als  7  hem  goed 
dacht.  Hier  mee  brak  zy  af,  en  hy  liet  de  Juffrou 
heen  gaan  naar  haar  huis. 

Zoo  haaft  hy  nu  agter  inde  keuken  kwam, ging 
het  kluchtipel aan.  Want  zy  hadden  alles  afgelui- 
ilcrt,  en  fpotten  met  die  vryery.  Doch  Leendert 
Oom  wilde  niet  zeggen ,  hoe  zeer  zy  hem  op  alle 
wyze  zochten  uit  te  halen,  maar  zat  dien  ganfehen 
avond  als  een  ltokbeeld,  kon  ook  dien  ganfehen 
nacht  niet  ruften,  en  nam  vaft  voor  zig  uit  dien 
ftrik  te  ontwarren. 

'T  geviel  als  hy  voormiddaags  uit  ging,  gelvk I.  De  tel.  %  hv 
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Ii  v  gewoon  was,  naar  de  markt  of  elders,dat  juifl  dez 

Juffi  ou  als  of 't  wezen  wilde ;  dwars  over  zyn  wech 
icop.it.  Hy  neemt  kort  beraad,  rocpx^hem'.hemjuffrou. 
Die  daar  op  ft.il  Maande,  van  Leendcrt  Oom  met 
beftorve  lippen  haar  paspoort  kreeg,  met  deze 
woorden  :  Juffrou  daar  gift  er  avond  af  gefprokenis 
daar  zal  niet  in  gedaan  nvorden.  Heel  wel^  myn 
heer ,  antwoordde  de  JufFrou,  en  daar  mee  groet- 

ten zy  malkander,  't  Is  zedert  onder  dat  geflacht 
altyd  gehouden  voor'  een  fpreukje  :  Daar  gifter 
avond  af  gefproken  /j,  daar  zal  niet  in  gedaan  wor- 

den.   Hier  mee  eindigde  dit  kluchtfpel. 

Hoe  door  vei  fcheiden  wegen  en  toevallen  vele 
tot  de  konft  gekomen  zyn ,  heeft  van  Mander  en 
na  hem  S.  v.  Hoogftraten  door  verfcheideopmer- 
kelyke  voorbeelden  aangewezen  j  onder  welk  ge- 

tal ook  de  koaitige  Scheepteckenaar 
WILLEM  vanden  VELDE  wel  mag  be- 

trokken worden,  Hy  werd  tot  Leiden  geboren  in 

't  jaar  161  o.  en  tot  de  Zeevaart  geneigt,  vond  na- 
der hant  gelegertheit  om  in  dienft  van  den  Staat 

met  een  Zeejacht  de  Oorlogsvloot  in  dien  tyd  te 
verzeilen ,  en  door  af-  en  aanvaren  berichten  over 
en  weer  te  brengen. 

Hv  die  nu  den  Scheepsbou,  en  der  zelver  toe- 
mfting  in  den  gront  verftont,  ondernam  door  de 
pen  allerhande  zoo  groote  als  kleine  vaartuigen  op 

papier  en  gewitte  paneelen  te  teikenen ,  zelf  Ad- 
miraalfchappen  en  hcele  vloten  volgens  hetZeege- 
bruik  in  't  zeilen  te  verbeelden,  en  dus  aan  de  Sta- 

ten een  zichtbare  vertooning  nevens  zyn  woorden 
tot  verf] ag  te  geven,  welke  hem  byzonder  daar 
voor  loonden,  gelyk  hy  ook  tot  hun  dienft  daar 

toe  gehouden  weit.    Als  Opdam  in  't  jaar  166 f met 
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met  zyn  Zecruilk  (Dit  gebeurde  door  verzuim  van 
agtgeving  op  deiBoskruidkamer)  aan  flarden  fprong, 
had  hy  den  laat  il  en  maaltyd  aan  boort  by  hem  ge- 

geten, die  zig  verwonderde  dat  ymant  uit  kond- 

Jiefdigheit  zig  zoo  na  by  't  gevaar  dorft  begeven: 
en  Gcrard  Brand  in  zyri  Levensbefchryving  van 

Michiel  de  Ruiter  op  't  jaar  1666  teckent  aan  op 
pag.  476".  Dat  de  vermaarde  Scheept  eekenaar Willcmvanden  Veldew  de  vloot  kwam 
met  voornemen  om  de  voorvallen  van  7  aanfiaande 

*  Zeegevecht  naar  V  leven  af  ie  beelden  :  ten  wel' 
ken  einde  teker  Galjoot  fchipper  hem  rondom  tou  voe- 

ren ,  of  ter  plaat  fc  daar  hy  hei  bef  e  gezicht  voor 
zyn  teekenen  zon  vinden. 

Naderhand  geraakte  hy  in  dienft  (ik  weet  niet 
by  wat  toeval)  van  Koning  Karel ,  en  gevolgelyk 
van  Jakob,  voor  welke  hy  vele  koniiige  afteeke- 
ningen  van  Zeedagen,  Zeegevallen  en  andere  ont- 

moetingen, op  gewitte  paneelen,  en  opgeplakte 
doeken  geteekent  heeft.  Hv  ondernam  ook  mee 
olvverf  te  fchilderen  in  zyn  ouderdom. 

Zyn  j  uiden  fterfdach  weet  ik  niet,  maar  wel 
den  dach  van  zyn  graflegging,  uit  een  Begraafhis- 
briefje  by  de  Dochter  van  Adr.  vanden  Velde  ter 
gedachteniile  van  haar  Grootvaders  overlyden  be- 

waart, waar  op  dus  (omiiert  met  verbeeldingen 
van  de  dood,  Avyze  vanbegravc,  opftandinge,cn 
Hemelvaart  in  plaatdruk)  te  lezen  ftaat  Mr. 
Wm.  V.  Velde  Senior,  late  pairJcr  ofSea^Fightsto 
their  Majeflics  King  Charles  IL  and  King  James.. 
En  dat  hy  gedragen  is  uit  zyn  buis  in  fack  Field' 
ftreet  in  Pickadilly^  to  the  Parish  Church  of  St. 

Z  £  ja- 

*  Dit  gevecht  viel  voor  cp  den  ir.  ii.  13.  en  14  Juni 
i666.  niflchen  M.  de  Ruiter,  en  Monlc  Adm.  der  Engel» 
fchen  omtrenr  Qflendé,  Sec. 
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James's*    En  daar  begraven  op  den  16*  van  Win- termaand i6$z. 

Nu  volgt  JOHANNES  MYTENS,  gebo- 

ren te  Bruilêl  in  't  jaar  1 6 1  z  den  1 7  van  Bloeimaand. 
Deze  had  in  zyn  jeugt  de  konft  geleert,  eerft  by 
den  vermaarden  konftfchilder  sint.   van   Opftal^ 

naderhant  by  Nicol.  i-ander  Horft  :  daar  hy  door 
zyn    natuurdrift ,  vly t ,  en    geitadige    oefFening 
(dingen  die  te  zamen  moeten  gaan ,  om  in  eenige 
betragtinge ,  als  Ariftoteks  zeit ,  door  te  fteken) 
zoo  hoog  ten  top  der  konft  ftecg  dat  hyinzyntyd 
bekwaam  gekeurd  wierd  om  de  BeeltenuTen  van 
Graaf  Hendrik  van  Naflbu ,  en  des  zelfs  Gema- 
linnc  de  Gravinne  van  Stirom  ,  den  Graaf  van 
Bentem  en  meer  grooten  te fchilderen ,  waardoor 
hy  grooten  roem  behaalt  heeft.     Doch  hy  begaf 
zig  naderhant  geheel  tot  den  printhandel.  Hy  had 
een  zoon  Komeiis  genaamt,  die  een  braaf  plaat- 

fnyder  was ,  als  inzonderheit  aan  't  pourtret  van 
zyn  Vader  door  hem  in  koper  gefneden  te  zien 
is. 

Hem  volgt  de  groote  Lantfchapfchilder 
   EMELRAAD.  Deze  heeft  lange  ja- 

ren te  Roome  gewoont.  Hy  was  een  groot  mee- 
fter  in  die  konft.  De  meefte  en  befte  van  zyne 

werken  zyn  met  beelden  van  Erasmus  Qiiilinus^ 
en  met  beeften  door  anderen  opgefïert.  Verfchei- 
de  zyner  voornaamfte  tafereelen  hangen  in  de  Kerk 
van  de  Karmeliten  (Defcalters  genoemt)  by  andere 
brave  konft  te  pronken. 

Nevens  hem  verfchynt  de  konftige  Glasfchilder 

PI  ET  ER  JANSZEN  geboren  tot  Amfter- 

dam  in  't  jaar  161  z.     Hy  was  een  leerling  van  den 
braven  Glasfchilder  Jan  van  Bcckborft  van  Haar- 

lem 
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lem  die  zyn  levensloop  eindigde  in 't  jaar  1671. 
van  wien  noch  verfcheiden  gefchilderde  glazen  in 
de  Kerken  van  Nederlant  te  zien  zyn. 
Pieter  Janszen  eerfl  genocmt  was  een 

kondig  teekenaar  op  papier,  van  welkers  waarde 
wy  in  het  levens  bedryf  van  zyn  leerling  Jan  Pie- 
tersze  Somer  zullen  melden.  Hy  ftierf  in  een  goe- 

den ouderdom  in  't  jaar  i6ji. 
Hier  aan  volgende  verfchynt 
THOMAS  WILLEBORTS  BOS- 

S  AF  RT  geboren  te  Bergen  op  den  Zoom.  De- 
ze was  een  goet  fchilder  van  groote  beelden  en 

pourtretten.  Hy  heeft  in  zyn  tyd  Romen, Duits- 
lant,  Spanje  en  Engelant  zyne  kond  doen  zien, 
Inzonderheit  was  hy  om  zyn  verftant  gedrag  en 
konft  geëert  by  den  Prins  van  Oranje  Hendrik 
Frederik  (naderhant  verwiflclt  in  Frederik  Hen- 

drik) en  zynen  Zoon  Prins  Willem.  Gerard 
Segers  was  zyn  leermeerfter  in  de  konft  geweeft. 
Hy  is  geboren  in  den  jare  1613  ,  en  woonde 
1660  in  Antwerpen  daar  hy  de  konft  met  yver 
oeffende. 

Daar  is  geen  reden  van  te  geven,  ja  ik  bendik- 
wils  verwondert  over  de  verschillende  geneigtheit 
der  KonftoefFenaren  in  opzicht  der  verkiezingen 
hunner  voorwerpen.  De  een  valt  op  droevige, 
de  ander  op  vrolyke  verbeeldingen.  Deze  op  het 
waardigfte ,  gene  op  het  veragtfte ,  en  op  aflchu- 
welyke  voorwerpen,  als 
OTTO  MARCELIS  die  byna  niet  anders 

dan  vergiftige  (langen  ,  padden ,  en  hagediflen 

fchilderde  :  en  egter  heeft  hy  'er  altijd  (om  dat 
hy  dezelve  zoo  natuurlyk  wift  na  te  bootzen)  wel 
by  geftaan,  zoo  in  Engeland  als  in  Vrankryk daar 
hy    voor  de  Reine  Mere  fchilderde »   die  hem 

Z  3  eca 
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een  vrye  hamer,  tafel,  en  een  piiïolet  voor  vief 
uuren  daags  fchilderen  gaf.  Hy  heek  ook  langin 
dienft  van  den  Groothertog  van  Florcncen  ge- 

weeft,  en  Napels  en  Romjn bezocht,  daarGuel- 
helmo  van  Aeift  die  een  Difcipel-  van  hem  ge* 
weeft  is,  met  hem  verkeerde,  en  menige  klucht 
met  hem  uitvoerde. 

In  de  Bent  doopten  zy  hem  met  den  bynaam  Snuf* 
f  daar ;  om  dat  hy  allerwegen  naar  vremd  gekleurde 
of  gefpikkclde  ilangen,  hagedifien,  rupten,  fpin- 
nen,  flintertjes,  en  vremde  ge  wallen  en  kruiden, 
omfnurR'J.?. 

Zyn  reisluft  voldaan ,  kwam  hy  weder  in  zyn 
Vaderlant,  en  na  dat  hy  twaalf  jaren  getrout  was 

geweeft,  overleed  hy  in  't  jaar  1673  ruim  60  ja- ren oudt. 

Zyne  Weduwe,  die  na  hem  noch  twee  man- 
nen overleeft  heett,  thans  nog  in  leven,  heeft my 

verhaalt  :  Dat  hy  die  dieren  buiten  Amflerdam  op 
een  ft  uk  laag  font  daar  zy  beft  konden  aardpn,  tot 
dien  einden  omheint ,  dagclyks  fpysde  :  als  ook.  een 
hok  agter  zyn  buis  bad,  om,  de  zelve  gereed  tot  zyn, 
dicnfi  aan  de  bant  te  hebben  ,  en  dat  zommige  ftan- 
gen  door  den  tyd  zoodanig  aan  hem  gewent  wierden , 
dat ,  wanneer  hy  de  zelve  wilde  nafcbüderen ,  hy  de 
zelve  door  zyn  maalfiok  op  zulk  een  wyze  fchikte, 
als  hy  die  nou.dig  had,  en  zy  dus  bleven  leggen  tot  hy 
de  zelve  gefcbiulcrt  had. 

Zyn  Beekenis  ftaat  in  de  Plaat  R,  onderaan,  en 

nevens  het  zelve  eénige  kruiden  w£ar  onder  zig' cen  ilang  vertoont . 

De  menfehen  (zeit  de  gemeene  fpreuk)  leven  by 

veranderingen,  't  Kan  den  lezer  niet  onaangenaam 
wezen  dat  wy  zomwyle  eens  van  perfoonen  ver*- 

wifr 
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wiflelen,  op  't  voorbeek  van  denSchouburg,  die 
niet  altyt  rimpeltrekkende  Katoos  ren  tooneel  voert, 
maar  by  beurten  ook  Democriten  die  d~  wae- 
rekfche  dingen  belachen.  Droevige  fpelen  gaan 
gemeenlyk  met  een  vrolyke  klucht  verzek :  of  men 
gebruikt  bootzemakers  om  de  opgefpannen  geeften 
verfrifling  te  geven.  Dus  fchikt  hetzigook  veel- 

tyts  in  onze  befchryving  van  't  leven  der  Konft- 
fchilders.  Dan  voeren  wy  eens  ernftige  bedryven 
ten  tooneel,  dan  weder  kluchten.  Dog  de  volgen- 

de levensrol  loopt  verkeert  uit ;  want  zy  verandert 
van  blyfpel  in  treurfpel. 
PIETER  van  LAAR,  anders  Bamèoots, 

is  geboren  te  Lare buiten  Naarden,  van  eerlyke ou- 
ders, die  hem  zedig  borgerlyk  en  beleeft  hebben 

opgevoed.     De  Zon  van  zyne  geneigtheit  kraal- 
den al  vroeg  door  de  kimmen  van  zyn  vernuft, 

en    de    uitwerkfelen   zyner  eerite  begrypen  de- 
den al  vroeg  zien  waar  toe  hy  in  de  wieg  gelegt 

was  5  want  daar  was  niets  of  't  wierd  door  hem 
met  kool  en  kryt  befchreven.       Van  dit  beginfel 
tot  een  bekwame  handeling  zoo  van  de  tekenitift , 

als  't  penceel  aangegroeit  (doch  ik  weet  niet  wie  zyn 
leermeefter  in  de  konlt,  geweeft  is)  had  hy  het  ge- 

luk van  zig  een  vak  denkbeek  te  konnen  inprin- 
ten   van  alle  voorwerpen  ,   ot  verichynfclen  die 

hem  voorkwamen.  .  Ja  't  was  hem  genoeg  die  maar 
eens  gezien  te  hebben ,  om  daar  na  die  op  zyn  tyd 
te  pas  te  brengen.     Waarom  ook  de  Italianen  die 
met  hem  verkeert  en  ommegang  met  hem  gehad 
hadden,  naarmaals  getuigden  dat  hy  meer  in  zyn 
vernuft  als  op  papier  gefchetfl:  heeft,  ja  dat  hyde 
menigvuldige  ichilderagtige  veranderingen,  die  in 
Velden,  Valeyen,  Bergen,  Boomen,  enz.  door 
min  en  meerder  Zonnelicht  veroorzaakt  worden, 

Z  4  zoo 
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zoo  natmirlyk  in  agt  nam  even  of  hy  diergelyk 
voorwerp  ten  model  voor  zig  gehad  hadde. 
Hy  begat  zig  al  vroeg,  eerft  naar  Vrankryk , 

en  voorts  naar  Romen,  daar  hy  16  agtereenvol- 
gendc  jaren  gebleven  heeft,  y verende  dagelykstot 
fiet  voortzetten  van  zyn  konft,dewyl  hy  aangefpoort 
wiei  t  door  zoo  veele  fraje  voorbeelden  die  Romen  in 

die  tyd  hadde.  WaarMoor  hy  't  eindelyk  zoo  veer 
bragf  dat  hy  op  de  lyft:  der  braafite  konftenaars  ge- 
telt,  en  by  hen  ook  om  zyne  wclleventheit  en 
potzemakcrye  gelieft  wiert. 

Hy  was,  wanneer  hy  aan  zyne  bezigheden  was, 
fril,  en  zat  heel  opgetogen  van  gedachten.  Dere- 

den daar  van  was,  gelyk  ik  al  heb  begonnen  te 

zeggen ,  om  dat  hy  onder  't  fchildercn  geen  ge- 
bruik van  't  leven  maakte,  zelf  niet  ontrent  zyn 

beeltjes,  maar  zig  van  het  denkbeelt  dat  hy  daar 
van  gevormt  had  bediende.  Waarom  hy  ook  ge- 

woon was  wanneer  zyne  geeften,  door  gelladig 
bedenken,  fchenen  vermoeit  te  wezen  ,.  de  zelve 

weder  door  een  vrolyk  deuntje  op  zyn  viool  te  fpe- 
len  te  vervërflcn. 

De  Romeinen  gaven  hem  ten  bynaam vBapthtot- 

~ic «  een  naam  daar  zy  zulke  luiden ,  die  zig  op  't  ma- 
ken der  Italiaanlche  grappen,  vremden  aart  van 

buigingen  of  vcrvi ingingen  der  lichamen,  en  gee- 
tiige- nguuf makeryen  ver(taan,mee  benoemen. 

Nu  had  hem  de  natuur  insulkeen  vormgefcha- 
pen  dat  die  hem  maar  aanzag,  om  zyn  wanltaltige 
figuur  moeft  lachen,  want  zyn  onderlyf  was  drie- 

maal grootcr  als  zyn  bovenlyf ,  hy  had  een  gans  korte 

hor it.  daar 't  hooft  tuflehen  de  fchouders  inzonk, 
en  over  zulks  geen  hals.  Daar  benevens  Was  hy 
van  een  vroliken  en  potzemakenden  aart ,  gelyk 
\vy  door  zommige  ftaïen  zullen  aantooncn. 

Men 
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Men  verhaak  dat  hy  eens  uit  enkel  klucht  zig 

toetakelde  met  een  fchorteldoek  tot  onder  de 

okzelen  gebonden,  en  zig  dus  in  een  winkel  daar  veel 
gegang  voorby  was  aan  de  poll  van  de  deur  ftelde, 
zoo  dat  die  voorby  gingen  hem  voor  een  grooten 
baviaan  aanzagen,  daar  hy  zelf  hartely  kom  lachen 
konde.  Doch  ik  denk  dat  het  diergelyke  vernuf- 
telingen  geweeft  zullen  hebben,  als  dieteAmfter- 
dam  voor  by  een  kruitmengers  winkel  kwamen, 

daar  een  gekleede  Aap  op  't  venfter  zat,  dien  zy 
vraagden,  Manneke,  wat  weg  moeten  wy  gaan 
naar  het  Raathuis? 

Maar  een  geeftigcr  en  geloofwaardiger  klucht- 
Ipcl  door  hem  bedreven  verhaalt  Joachim  Sandrart 

in  zyn  Ccutfcïje  ̂ CÖÖeiMC  op  pag.  311.  daar  hy 
aldus  (in  't  Nederduits  vertaalt)  zeit  :  Bambootzio 
Wift  zyn  bovenlyf  noch  veel  korter  in  te  dringen 
dan  het  was,  zoo  dat  het  fcheen  wanneer  hy  dan- 
He  dat  het  alleen  een  menfchenonderlyf  was, 
daar  een  hooft  op  ltond ,  en  nochtans  was  hy  zoo  ras 
en  gezwint  met  zyn  lange  beenen ,  dat  het  voor  hem 
geen  werk  was  over  een  ander  heen  te  rpringen. 

'T  gebeurde  op  een  tyt  dat  hy ,  Pouzyn ,  Glaude9 
Lorene ,  en  ik  (zeit  gemelde  Sandrart)  uit  reden  om 
ons  wat  te  verlultigen  te  Tivoli  gekomen  waren ;  en 
dat  hy  ziende  een  regenbuy  opkomen,  in  aller  yl  zon- 

der dat  wy  daar  agt  op  gegeven  hadden  't  gezel- 
fchap  was  ontduikt ,  en  weg  gereden. 

Nu  gelyk  hy  potzig  van  aart  was,  zbo  had  hy 
wanneer  hy  de  Poort  van  Romen  zoude  inryden 
zig  voorover  gebukt  gehouden,  en  het  paarde- 
kleed  over  kop  en  bult  heen  gehaalt,  en  was  dus 
op  een  galop  ter  ftadt  in  gereden. 
Wy  waren  dan  verlegen  niet  wetende  waar  hy 

vervaren  was,  en  vraagden  zoo  haaft  wy  aan  de 
Z  f  Poort 
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Poort  kwamen  aan  de  Schild waclit,  of  zymemant 
voor  ons  hadden  zien  binnen  ryden,  die  totantwoort 
gaf,  dat  hy  het  paart  van  Vherinno  wel  had  zien 
loopen,  doch  zonder  man  daar  op,  alleen  meteen 
bedekt  Valies,  en  weerzyds  laarzen. 

Des  wy  by  malkander  gekomen,  t'elkens  ons 
niet  konden  onthouden  van  te  lachen,  als  wy  'er 
maar  aan  gedachten,  dat  hy  voor  een  overdekt 
Valies  was  aangezien,  en  de  wacht  dus  bedrogen 
had.  Dicrgelyke  potzen  fpeelde  hy  meer  waar- 
pm  elk  graag  in  zvn  gezellchap  wilde  wezen. 
Maar  hoe  kluchtig  en  potzig  hy  was  zoo  zal  noch- 

tans het  einde  van  zvn  levcnsrol  doen  zien  dat  het 

zeggen  van  Fvsmeer  in  Vondels  Gysb.  van  Am ilel: 

.  7<.  ben  een  Goojers  Kint ,  vervallen  in  Gods  toren , 
Te  Laren  opgevoed* 

op  hem  kan  toegepaft  worden. 

Ondertiiiïchen  verlangden  zyne  ouders  en  vrien- 
den om  hem  eens  andermaal  te  zien,  en  lieten  niet 

af  met  brieven  op  brieven  aan  hem  tefchryven, 

waar  onder  ook  waren  eenige  Hollantfchekonil:- 
minnaars ,  die  hem  toonden  (terwyl  de  faam  zvn  roem 
al  had  over  gekraak}  dat  by  m  Nederlant  immers 
zoo  wel  zoude  itaan  met  den  prys  voor  zyn  werk 
als  te  Romen.  Waarop  hy  beiluit  nam  om  van 

daar  te  vertrekken,  gelyk  hy  dan  gcvolgelyk  'm den  jare  1659  te  Amilcrdam  aanlandde,  en  van 

daar  te  Haarlem  by  zyn  Broeder,  die  een  School- 
meefter  was ,  ging  inwonen,  daar  hy  vele  konftttuk- 
ken  gefchildert  heeft ,  die  naderhant  tot  een  groo- 
ten  prys  en  meer  dan  hy  te  Rome  daar  voor  hadde 
gekregen  werden  verkogt,  zulks  dat  zyn  werk 
in  Italien  wierd  opgekogt,  en  naar  Hollant  ver- 

zon- 
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zonden ,  om  een  voordeel  daar  mee  te  doen.  Vele 
ftukken  heb  ik  van  hem  gezien  die  hocwei  bruin, 
en  droevig  egter  heel  natuuriyk  verheelt  waren. 
Gelijk  ook  andere  die  my  wönderlyk  wel  be- 
vielen. 

Hv  fchilderde  veeltyts.  jftruikrooverve ,  en  Ita- 

liaanlche  pleiitcrpiaatien^  En  al  't  geen  'er  in  vcr- 
beelt  was,  zoo  paarden  als  mentenen,  was  wonder 
geeilig  van  gedachten,  en  koniiig  gefchiidert. 
Verfcheiden  van  zyne  voorname  lrukken  komen 
in  print  uit,  waar  onder  ook  een  ihuikroovery  111 
een  rots,  en  de  zoogenaamde  K  alkoven. 

Tot  zyn  zettigite  jaar  gekomen  zynde,  wierd 

hv  geplaag t  met  een  oeroude  borfl,  't  geen  hem 
den  moet  uitblultc.  De  droefgeeitigheit,  daar  hy 
zig  aan  overgaf ,  verzwaarde  zvne  kwaal,  zoo  dat 
hy  wars  van  langer  te  leven  zig  ̂ Ivcr  :n  een  water- 

put verdron ken  heeft.  Dit  ichijnt  S.  v.  Hoogit.  niet 
duiiterlyk  te  bcveitigen,  als  hy  in  zyn  Boek  op 
pag  511.  zcit  :  dat  Francisko  Framcnko ,  door 
Bernyn  verbluft ,  fuifroojlig  door  middel  vak  ecu 
Jlrop  naar,  V  huis  der  fcbitnrnen  voer ,  daar  in  m  Bah:- 
boots ,z.oo  men  zei t,  r.aarmaals ging  zoeken. 

Dus  is  het  kluchtfpe]  van  's  mans  leven  in  een 
treurgeval  verkeert. 

'T  16  gebeurt  dat  als  Bamboots  te  Rome  was , 
hv  met  noch  vier  Hollanders  ge  (lei  kt  ,  zekere 
Paap,  (die  hen  beur  aft  en  gedreigt  had  over  het 
eeten  van  vlees  in  den  V aften;  opeen  eenzame  plaats 

ontmoetten,  enden  zelvenin't  water  lineten,  daar 
Andr.  Both  mede  by,en  daadplcgtig  aan  was.  E n  het 
ïs  opgemerkt ,  en  nagefpoort  dar  de  zelve  alle  vyf 

hun  einde  in  't  water  hebben  gevonden. 
De  nette    tyd     van    zyn    geboorte   weet   ik 

niet,  maar  't  een  en  ander  dat  ik  van  hem  weet, 
doet 
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doet  my  befluiten  dat  hy  al  vroeg  in  de  zeftiende 
eeuw  geboren  is;  want  hy  leefde  tot  zyn  zeftigfte 

jaar,en  in  den  jare  i  67  j-,als  S.v.  Hoogft.zyn  fchilder- 
boek  fchreef  was  hy  al  dood  ,  als  blykt  uit  het 
even  aangehaalde.  Dus  hy  om  deftreekvan  1613 
geboren  is.  Zyn  Beeltenis  (laat  in  de  Plaat  R  bo- 

ven aan ,  aan  zyn  opgekrulde  knevels  te  kennen. 
Deze  Bamboots  had  ook  een  Broeder  jonger  dan 

hy,  die  zig  ook  inde  Ichilderkonft  oeffende,  en 
met  hem  in  Italien  was  :  maar  deze,  wanneer  hy 
over  een  brug  van  balken  en  horden  gemaakt, 
om  van  den  eenen  rotsagtigen  heuvel  tot  de  anderen, 
over  een  kaskade ,  of  waterval ,  te  komen ,  met  z}  n 
Ezel  meende  te  ryden ,  Hortte  de  zelve  in  ,  zoo 
dat  hy  verdronk  met  zyn  Ezel. 

Gelderlant,  hoe  wel  op  veere  na  zo  vrugtbaar 
niet  in  \  voortteelen  van  penceelkonilcnaren  als 
\vel  andere  Nederlantfche  Provinciën,  heeft  egter 
mee  in  der  tyd  konitoerTenaars  voortgebracht ,  die 
door  hunne  rraje  uit  verkleien  verdienen,  dat  zy 
om  hunne  gedachtenilfe  levendig  te  houden,  ne- 

vens anderen  eens  weder  ten  toneel  worden  gc- 
voert.     Onder  deze  was 
NIROLAASde  HELTSTOKADE, 

geboren  te  Nimwegcn  in  't  jaar  161  3.  Weinig 
van  zyn  pryrlelykrte  v/erken  zyn  hier  te  land  te 
zien,  aangezien  hy  zyn  beiten  tyd  te  Rome  en 
Venetien  heeft  doorgebragt.  Des  moeien  wy  den 
lot  dien  zyne  konlt  verdienr,  uit  het  gerucht 
van  Vrankryk  (daar  hy  met  J.  Sandrart 
verfcheide  groote  werken  voor  den  Koning  ge- 

maakt heeft)  en  Zweden  herwaarts  over  gebrachr, 
afleiden. 

Zyne  Beelden  waren  vafl;  geteckent ,  en  zacht , 

poe- 
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poezelig  en  bevallig  gefchildert ,  waarom  die  ook 

het  oog  van  Koningin  Chriftina,  en 't  keurig  Hof 
van  Vrankryk  behaagt  hebben. 

Hy  was  1661  noch  in  leven. 
Van  hem  wort  getuigt  dat  hy  akyds  de  voorwer- 

pen, fchoon  dezelve  menigwcif  door  anderen  wa- 
ren afgebeelt,  in  een  andere  gedaante  door  zyn  konft- 

penceel  vertoonde ,  ook  daarom  voordachtelyk 
een  ander  *  Tyditip  in  de  voorwerpen  heeft  be- 
ipiegeltj  als  by    voorbeelt    in    zyn  Andromeda 

Doch- 
*  Tyditip)  Oudtyts  hebben  de  Konftfchilders  geen  tyd- 

Hip  in  acht  genomen ;  maar  dikwerf  de  Hiftoricn  in  haar 
gevolg  verbeelt ,  als  by  voorbeelt,  verfchciden  Adammen 
en  Evaas,  in  een  zelve  tafereel  :  hier,  daar  iy  door  den 
Schepper  gevormt  worden ,  daar  waar  hy  zig  aan  de  ver- 
boode  vrucht  bezondigen,  ginder  daar  zy  7ig  uit  verlegen- 
heit  verfchuüen.  Verder  daar  zy  uit  den  lufthof  worden 

uitgedreven ,  en  eindelyk  in  't  verfchiet ,  daar  Adam  den 
Akker  boudt.  Zoo  heb  ik  ook  gezien  Cain  daar  hy  offert, 
daar  hy  zyn  Broeder  Habel  doot  flaat,  en  daar  hy  vlucht, 
in  een  zelve  ftuk.  Zelf  van  Abr.  Bloemctari  een  van  onze 

oude  vermaardfte  meeirers  heb-  ik  een  ituk  gezien  waar  in 
Juno  verbeelt  itont,  opgaderende  de  oogen ,  uit  den  afge- 

houwen kop  van  Argus,  om  de  ftaarten  van  hcur  Paauwen 

mee  te  fleren.  En  m  't  verfchiet  was  Argus  flapende,  en 
Merkuur  met  opgeheven  zwaart  gereed  om  den  (hg  te  ge  ven 
verbeelt.  Maar  de  later  konftoeffenaars  hebben  den  rydftip 
in  acht  genomen;  dat  is,  van  een  Hiftorie  alleen  vertoont, 

't  geen  in  een  oogenblik  daar  in  voorgevallen  is;  en  dusge- 
legenheit  gevonden,  om  van  andere  omftandigheden ,  naar 
mate  der  menigerhande  veranderingen  daar  in,  en  by  voor- 

vallen, andere  tafereelen  op  te  flaan. 
Dierhalven  zeit  de  Heer  Gerard  var.  Loon  in  zync  Inlei- 

ding tot  de  penningkunde  pag.  99.  zyn  ook  zoodanige  penningen  ais 
wanfcbepfels  van  de  bant  te  wjzen ,  of  welke  de  verbeelde  zaaken 

•van  dien  aart  zyn ,  datze  op  een  eenigen  tvdftip  niet  zouden  heiben 
konnea  -voorvallen.  Dy  voorbeeld;  zoo  mag  men  nooit  ot>  een  en 
den  zelfden  pennmg ,  het  aanvangen  van  een  beleg ,  het  o  vergaan 

der  fiadt,  en  het  uittrekken  van  de  vyand'yke  bezit:  inge  verbeeldt*', 
dtvoyl  dit  alles  op  geen  e  mm  tjdjiip  kan  voorvallen. 
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Dochter  van  Cefeus  der  -f  Mooren  Koning,  en 
Kailiope,  om  welker  hoogmoed,  zy  dat  droevig 
lot  moeit  ondergaan. 

De  meellen  hebben  Andromeda ,  met  betraande 
oogen  ten  Hemel  geflagen ,  of  als  met  de  doodverf 
op  de  lippen  naar  het  Zeemonlter  omziende  en 
dus  klagende  verheelt : 

O  Rots  !  o  Rots  !  'verhoor  myn  zuchten ;  en  ontjluit 
Dees  ketenen,  of  fpuiv  die  yz.re  krammen  uit. 

Ik  z,ie  V  gedrocht  van  verr'  het  ruime  pekel 'fcheuren. 
Help\  help!  ag\  ag/van  wienzal  my  noch  hulp  gebeuren] 

Maar  onze  Helt  verbeeldde  haar ,  van  de 
rots  verloft,  fchaamrood  voor  zich  neerziende* 

waar  op  Lud.  Smids  ziet ,  en  Perfeus  dus  (preken- 
de invoert : 

Andromeda  !  vergun  dat  ik  uw  zagte  hand 
Van  dit  hard  yzer  vry  :  het  mond  er  is  verflagen, 

En  dobbert  hier ,  met  door  gekorven  ingewand. 
Reyk.  toe.  Gy  zult  in  plaats  van yzjer pacrlen  dragen. 

Schaam  u  voor  Perfeus  niet.Hyflaat  zyn  oogen  neer, 
Om  die  niet ,  met  den  glans  der  naakte  leedematen 

'Te  kwetsen.  Ween  ook  ?tiet,o  fchoonejween  niet  meer. 
Dwing  doch  de  droef  heit ,  en  defchaamf  u  te  verlaten. 

Ook f  Andromeda  was  een  Moorinne.  Doch  niemant  van  cte 
oude  of  nieutydfchc  Kcnitfchilders  heeft  myns  wetens  zig 
van  de  waarheit  der  Hiftorie ,  in  dat  opucht  bedient ;  maar  alle 
hebbenze  Nafo,  welke  zeit  :  ten  waar  een  Zeekoeltje»haar 
hairen  verwaaid  hadde,  en  Perfeus  de  laauwe  tranen  over 
hare  wangen  had  zien  leken  ,  hy  zou  gedacht  hebbe  dat  het. 
een  marmer  beeld  waar  geweeft,  &c.  Veel  licht  om  dat 

zy  't  alle  niet  geweten  hebben;  of  die  vryheit  aan  zich  ge- 
nomen; aangezien  een  getaande  huid  zoo  oogvleyende 

niet  is,  als  een  blank  vel. 
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Ook  heeft  J.  v.  Vondel ,  der  moeite  waart 

geacht,  zyn  pen  te  verfnyden,  om  eenige  vanzy- 
ne  konftftukken  onder  zyne  Rymoefteningen  te 
gedenken  :  als  namentlyk  de  Klelia  by  den  Heere 
Hoogenhuis.     Waar  op  hy  dus  zeit  : 

De  Roomfche  Klelia  ontzwom  met  d'eedle  maagden 
De  gyzeling  :  en  '/  cog  der  fchiltixacht  en  de  doot : 

Waarom  zy  zulks  Porfcnne  en  al  dm  Raat  behaagden , 

Dat  d' eer  (Ie ,  op  's  Vyants  eifch ,  een  Ridder  sbeelt 
genoot. 

En  op  het  uitdeden  der  graanen  door  Joleph  in 

Egyptcn. 

Geheel  Egypte  brengt  den  Ryksvooght  fchat  en  have 
En  leeft  nu  zeven  jaar  by  V  uitgereikte  graan. 

Het  vrye  volk.  door  noot  wort  *s  Konings  eigen  Jlave. 
Een  mans  voorzichtigheit  kan  duizenden  verza&n* 

Dus  ook  J.  Vos ,  op  't  zelve  fluk  in  de 
Trezory : 

De  honger  dry  ft  het  volk  naar Jofefsfch urn '  om  graan. 
De  voorzorg  is  een  burg  voor  landt  en  onderdaan  5 

Men  z.orgt  aan  V  7",  in  iveeld,  tot  (leun  van  andre  tyen. 
De  Schatbewaarders  zyn  tot  heil  der  Burgeryen. 

Zyn  Beeltenis  zietmen  in  de  Plaat  R  boven  aan, 
op  de  linkerhant  van  Bamboots. 

'T  word  voor  een  van  de  bevattelykfie  (tellin- 
gen der  Natuurweetkunde  gehouden.  Dat  de  ei*- 

gen  aard  en  geneigtheit,  even  als  de  gelykheitder 
wezenstrekken  en  andere  kenteekenen  in,  oi  door 

de 
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de  voorttellingc  van  Vader,  tot  kint  overgaan; 
omdat  de  dagelykfe  voorbeelden  zulks  beveftigen. 

Adam  IVillaerts  waar  van  \vy  op  pag:  60  ge- 
dacht hebben,  was  een  braaf  Schilder  en  zyn  Soon 

ABRAHAM  WILLARTS  was  daar  meetoege- 
neigt,  van  der  jeugt  af  aan.  Hy  is  geboren  tot 

Uitrecht  in  't  Jaar  1613,  heeft  de  eerfte  fonda- 
menten van  de  Konft  by  zyn  Vader  geleert  ;  daar 

na  nog  een  jaar  by  Jan  Bykrt.  Na  dien  tyd  by 
Strnon  Voet  te  Parys ,  daar  hy  zyn  tyd  zoo  wel 
heeft  waargenomen,  en  zoodanig  in  dekonltdoor 
yver  en  naarftigheit  gevordert  is,  dat  hy  weder 
tot  Uitrecht  gekomen  by  Graaf  Maurits  tot  Bruf- 
fel  ontboden  wierd  ,  om  voor  hem  zommige  din- 

gen te  teekenen  en  te  fchilderen.  Maar  wat 'er  aan 
icheelde,  of  wat  de  reden  was,  dat  hy  voor  fol- 
daat  met  de  Vloot  die  toenmaals  naar  Africa  zeil- 

de, en  te  lant  gezet  mee  naar  de  Stadt  St.  Paulo  in 
Angola  trok,  is  wat  twyffelagtig.  Doch  men 
zeit  dat  hy  weder  gekomen,  meer  aangezien  was 
by  den  Graaf  dan  wel  voorheen.  N ader hant  heeft 
hy  langen  tyd  de  Konft:  geoeffent  te  Amesfoort  j 
ook  op  de  plaats  van  Jakob  van  Kampen , 
die  een  vermaart  Boumcelter,  en  konllkundige 
was:  daar  en  boven  geneigt ,  om  de  jeugt  waar 
in  hy  een  goeden  geeft  zag ,  voort  te  helpen,en  haar 
van  zyn  vernuit  gulhartig  mee  te  deelen.  Gely k  wy 
hem  daar  over  ook  in  't  levensverhaal  van  Mathias 
Withoos  zullen  pryzen.  Willam  was  1660  noch 
in  leven,  en  woonde  binnen  Uitrecht. 

Dit  zelve  jaar  161 }  werd  ook  geboren  te  Brut- 
iel JACQU ÉS  van  ARTOIS.  Deze  wa?  ver- 

maart om  zyn  natuurlyke ,  lofle  en  zagte  behan- 
delinge,  zoo  ontrent  luchten,  verfclueten,  als 
boomen,  welker  ftammen  met  mos  begroeit  or 

met 
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of  met  klimop  bevvoelt  hy  geeftig  wift  te  fchil- 
deren,  gelyk  ook  zyn  Lantfchap  met  welge- 

vormde Beekjes  op  te  fleren. 

Hier  zagmen  Celadon  by  zyn  gewalde  f chapen. 

Daar  zagmen  Koridon  by  *  Amarillisflapen. 
Hier  wert  het  Lant geploegt  omtrent  een  boers  gehucht. 

Daar  maayt  men 7  koren  af  ",  of  and1  re  zomervrucht. 
Hier  fpoeitmen  tot  de  'Jacht ,  op  7  brommen  van  den horen 

Daar  zietmen  wind  en  brak   den  Haes  op  'tfpoor  na~ 
fporen. 

Hier  ut  een  Harders  knaap  -ygeruft  in  7  gras ,  enfpeelt 

Een  veldtdeun  op  zyn  fluit ,  terwylzyn  makker  kweelt. 

Hier  ftaat  een  boer  e  meit ,  naarflem ,  en  fluit  te  luï- 

ft'ren , 
Vergeet  bykans  haar  vee  (den  Dach  reeds  aan  *f  ver* 

duipren) 
Naar  ftallc  dryven  voor  het  vallen  van  den  Nacht. 

De  berichten, die  in  twyffelachtige  zaken  maar 
gehouden  moeten  worden  voor  gifiingen,zouden  my 
al  dikwils  (zoo  ik  geen  voorzigtige  overwcginge  ge- 

bruikt had)  in  verwarring  gebracht  hebben;  als  by 
voorbeelt  omtrent  den  beruchten  Konitfchilder  Bar- 

tolomeus  Breenbcrg. Hier  van  wilden  zommigen  my 
verzekeren,  dat hy  tot  Uitrecht  geboren,  en  de 
Meefter  van  Kor n.  Poelenburg  geweeft  zoude  zyn. 

I.  Deel.  Aa  .  ,      Het 

*  Amariüis,  is  nkt  zoo  zeer  een  eigen  naam  als  wel  een 
naamgeving  tuflehen  gelieven  in  gebruik  geweeft.  Waarom 
ook  L.  Smits ,  in  't  kantfehrift  op  de  Minnedichten  van 
Nafo  zeit  :  Dit  z.eit  kwansuis  op  bet  Amarilletjé  van  den  kuis-* 
feben  Manmaan;  zynde  een  liefhebber  van  Kafanjen,  gilyk  by . 
zelf  verbaalt  in  bet  tweede  Herdersgez.  &e> 
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Het  eerfte  kon  waar  wezen,  maar  het  laatfte 
heeft  geen  waarichynlykheit  j  aangezien  dat  Poe- 

lenburg geboren  zynde  i  f  8ó ,  en  Breenberg  ge- 

ftorven  i<56"o,  al  vry  veele  jaren  in  dien  tuffchen- 
tyd  verloopen  zyn  voor  eens  menfehen  leven.  Wy 
hebben  daarom  liever  hem  voorby  geflapt ,  tot  wy 
klaarder  bericht  van  hem  bekomen:  en  hebben  al- 

leen zyn  naam  gefpelt,  op  't  einde  van  dit  eerde  Deel* 
om  de  Lezers  met  ernft  te  verzoeken ,  dat,  zoo  zy  iets 
mochten  weten  aangaande  zynen  geboortetyd,en  le- 
ven,(als  mede  van  Gabr.  Metzu.Ger.  Terburg,of  Ge- 
rard  van  Siïl,  Konftfchilders,  waardig  een  groote  Rol 
op  onzen  Schouburg,my  mondeling,  of  zoo  de  zelve 
buiten  de  Stadt  wonen ,  door  een  brief  daar  omtrent 

berichten.  Gelyk  wy  ons  ook  na  't  zig  toefchynt  met 
fchaarfe  berichten  zullen  moeten  behelpen ,  ontrent 
Bartolomeus  vander  Helft,  die  met  Gerard  Dou, 
twee  lichtende  fakkels  in  de  Konft ,  met  het  ope- 

nen van  ons  tweede  Deel ,  nevens  hunne  Beelte- 
niflen  ftaan  ten  Tooneel  te  komen. 

"WY  hebben  reeds  een  goed  getal  konftfchil- 
ders ten  tooneel  gevoert  ,  veler  verfche- 

lige  wyze  van  penceelbehandelinge  gezien  ,  en 
hunne  kluchtige  levensrol  hooren  fpelen.  Zeker 
Pi&uraas  konftfchool  heelt  al  menigerhande  flag 
van  konftkinderen  aangekweekt. 

Men  mag  in  't  algemeen  van  deze  konftfchool 
zeggen  :  dat  zy  is  een  fchatkamer ,  waar  in  alle 
de  Beelteniflen  van  de  zienlyke  Natuur,  levendig 
nagebootft  ,  en  de  menigerhande  bedryven  der 
waereltlingen  zyn  opgefloten,  waar  uit  aliekonft- 
lievenden,  hoe  verfchelig  van  neiging  en  zucht, 

hun  keur  en  genoegen  konnen  vinden.  Zommi- 

gc 



Schilders  en  Schilderenen .  371 
ge  fchryvers  verkiezen  waardige  (lof,  anderen  weer 
beuzelingen  tot  hun  voorwerp  :  zommige  verfny- 
den  hun  pennen  om  Heldenlof  te  brommen ,  en 
hunne  beroemde  bedryven  voor  de  vergetenheit 
op  duurzaam  perkament  te  printen:  andere  in  te- 

gendeel hebben  zich  afgeilooft  op  ik  weet  niet 
wat,  zelf  op  den  lof  van  den  Ezel,  en  den  Uil  te 
befchryven.  Beide  bereiken  zy  hun  oogwit,  meer 
of  min ,  na  dat  zy  die  dofte  volgens  haren  aart , 
en  vereiften  fchryfftyl  hebben  weten  voor  te  (lellen. 

Het  een  en  ander,  zoo  wel  het  Heldhaftige, 
als  het  potzige,  kan  den  lezer  om  de  geeftige  vin- 

dingen vermaak  geven,  nochtans  verdienen  de  cer- 
(le ,  naar  mate  van  hun  waardiger  befpiegelingen, 
meerder  roem. 

'T  luft  ons  Joan  Paferats  den  fchryver  van  het 
ware  lof  des  Uils^  van  wegen  zyngefchildert  Uilt- 

je te  hoore  :  dat  dus  in  vaarzen  gebracht  is. 

Een  Uiltje  (wie  zout  zoo  verzinnen?) 
Zat  gecfiig  op  zyn  g:it  te  /pinnen 

Als  cl  oude  Hesjes  by  den  haart : 

'K  dacht  by  my  zelf  '£  wou  wel  een  webbeu 
Van  dezen  draad  ge  [ponnen  hebben. 

Zulk  was  my  immers  zoo  veel  waart , 

Als  "'t  geen  van  Her knies  ge  [ponnen , Of  van  Sdtdanapaal^   verwonnen 
Door  lichte  vrouwen ,  was  gewrocht. 

Bekoorlyk  Uiltje!  geeftige  aardig , 
En  by  de  Athcnienzers  waardig 

Gefchai ,  als  Heiligdom  gekocht  3 

Om  hunne  'Tempelen  te  fleren , 
En  uit  Godsdiendigkeit  te  vieren ', 

'K  verwonder  my  niet  dat  gy  fpint ; 
Maar  lach  ftcets  als  ik  gae  bedenken 

Aa  i  Dtó 
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Dat  P alias  u  die  kunfl  kwam  fchenken , 

En  boven  alle  Vooglen  mint. 

Dus  is  het  ook  geleegen  met  de  Konftfchilders. 
zommige  zetten  zig  tot  het  verbeelden  van  groot- 
fe  en  deftige  waereltfche  gevallen  :  andere  leggen 
enkel  toe  op  klucht.  Dav.  Teniers  heeft  meer  als 
eens  zulk  hutfïèlyk  bedryf,  als  het  fpinnen  en 
diergelyke  foort  van  handwerk  door  Apen  ver- 

heelt, zoo  geeftig  dat  die  alzulk  tafereel  befchou- 
den  zig  van  lachen  niet  onthouden  konden ,  terwyl 
zy  onder  die  verbeeldingen,  het  menfehen  levens- 
bedryf  zoo  geeftig  zagen  afgefchetft.  Ik  heb  een 
foldaten  kortegnard  door  Apen  van  hem  verbeelt 
gezien ,  en  een  weerga  tot  het  zelve,waar  in  ver- 

beelt werd  een  misdadige  die  voor  zyn  Hopman 
te  recht  geftelt  wort.  Deze  Rechter  zat  in  een 
kindere  kakzetei  zoo  parmantig  als  een  Boere 
Schout  onder  zyn  Dorpraaden  te  pryken  in  de 
Nacht,  gelykerwys  de  ouden  plegen  te  vonniflèn. 
Zyn  Gerecbtsfkf  vertoonde  een  lange  Bengaalze 
gefchilderdeTabakspyp:voor  denzelven  verfcheen 
de  misdadige,  die  zoo  eenvoudig  langs  zyn  neus 

heen  zag,  als  of  hy  't  niet  had  konnen gebeteren : 
Hy  weit  van  twee  Apendienders  geknevelt  met 
foldatelont,  weerzyds  va  ft  gehouden  ,  tuiïchen 
deze  en  den  Richter  ftont  de  befchuldigermeteen 
lange  gefronfte  bek ,  als  de  verkens  het  ftroo  ee- 
teo.  Vorders  was  het  foldateleven ,  de  ganfche 
toeftel,  en  elk  op  zig  zelven  zoo  potzig  gekleed 
en  toegeruit,  in  deze  tafereelen  vertoont,  dat  zelf 
een  Kat  o  zou  gekokermuilt  hebben ,  zoo  hy  zulks 
gezien  had.  Dus  konnen  ook  de  menigerhande 
potzige  vertooningen  van  den  koddigen  Jan  Steen^ 

van  wien  wy  in  't  vervolg  italen  zullen  aan- 
toonen ,  de  aanfehouwers  doen  lachen.  Men 
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Men  mag  van  gemelde  Konftenaars  zeggen  als 

Junius  van  Pyrcicus,  dat  hy  fchynt  ver  ft  ants  genoeg 
te  hebben  om  het  groote  in  de  kon  ft  te  volgen ,  ten 
waar  zake  dat  hy  zig  willens  tot  allerlei  geringe  din- 

gen begeven  hadde.     Daar  waren  weinige  die  Pyr- 
deus  in  de  konft  te  boven  gingen  (zeit  Plinius)  maar 
ik  weet  met  of  hem  zyn  voornemen  bedorven  heeft ; 
want  alhoewel  hy  eengrooten  luft  tot  f  echte  geringe 
dingen  hadde  ,    nochtans   verkreeg  hy  hier  in  den 
groot  den  lof.     Hyfchilderde  Baartfcheerders ,  Schoen- 

makers winkels,  en  Ezeltjes,  en  diergelyke  dingen 
meer :  zynde  in  deze  dingen  uit  der  mate  vermake- 
ïyk  y  zoo  dat  de  alderdatelykde  tafereelen  van  ande- 

re konftenaars ,  minder  plachten  te  gelden  dan  deze 

grollen  van  Pyrcicus.     'T  is  even  dus  ook  met  de 
penceelkonft  van  de  voorgenoemde  efcnicrs  en  Jan 
Steen  gelegen.  Hunne  potzige  tafereelen  worden 
gretig  gezocht  en  wel  betaalt,  tervvyl  andere  kond 
traaglyk  aan  den  man  wil.     En  wy  zyn  ook  met 
Junius  van  gedachten  dat   zulkcn  geen  vernuft  ont- 

breekt om  waardiger  voorwerpen  met  roem  te  kan- 
nen verbeelden,  wanneer  zjy  zig  daar  toe  (lelden  ± 

daar  wy  ook  al  ftalén  van  gezien  hebben.     'T  is 
waar  dat  dusdanige  tafereelen  met  potzige  yoor- 
werpen,den  eenen  tyd  min  ,en  den  anderen  ryd  meer 
beminnaars  aantreffen,  en  dat  al  de  geenen  die  op 
een  onfterfelyken  naam  hebben  gedoclt,  altoos  zig 
met  groote  gedachten,  en  waardige  verbeeldingen 
hebben  opgehouden  :  maar  wie  kan  de  Natuur- 

drift paaien  zetten  ?  wy  willen  de  zelve  ook  geen 
wet  voorfchryven  j   aangezien   de  konftlievenden 
zoo  wel  met  het  een  als  het  andere  gedient  zyn ,  maar 
willen  wel  ten  befte  raden.     Onderwyl  denken 

wy  aan  't  zeggen  van  Longinus  :  Het  en  is  niet 
onmogelyk  dat  die  genen  welke  den  gefoelcn  tyd  hunnes 
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levens  ontrent  geringe  en  gans  Jlaafagtige  bekomme- 
ringen verjlyten ,  iets  gouden  uitrechten  het  welk  de 

verwondering  der  volgende  eeuwen  kon  verdiiurcn. 

En  dat  een  vrdlyk  gemoed  (naar  't  zegge  van  Gaït 
fiodorus)     altyd     iets     ongemeens     uitwerkt  ,     't 
geen  beide  op  onze  kluchtigen  j.  Steen  kan  toe- 
gepaft  werden,  als  die  altyd  vrolyk    van   geeft, 
door  zyn  vernuft  en  penccel  dingen  heef:  konnen 
uitdrukken,  zoo  in  opzicht  van  de  natuuHyke  ver- 

beelding, als  wyze  van  fchilderen,  die  verwonde- 
ringe verdienen. .Van  het  eerfte  gezegde  is  elk  die 
zyn  konft  kent  bewuft,  en  het  laatfte  wort  be- 
veftigt  door  twee  ftukjes,   waar  van  de  Heer  de 
Meefter  tot  Middelburg   in    Zeelar.t   bezitter  is 
die  zoo  uitnement  (naar  het  getuigen  van  den  Konft- 
fchilder  Nicolaas  Verkoljc)  doorwrocht,  en  kon- 
ilig  uitgevoert  zyn ,  als  ooit  Ger.  Dou  gedaan  heefs, 
waar  door  hy  een  eeuwigen  naam  gemaakt  heeft. 

Beide  zyn  zy  groote  MeeftcïS  in  de  Konft  ge- 
weeft,  en  die  elk  in  het  byzon.ier    hunne  voor- 

werpen natuurlyk  hebben  weten  te    verbeelden. 
Maar    ook    is    het    te  beklagen  dat  zulke  groote 
Mannen  in    de    Konft   niet  hebben  toe  geleit  tot 
het  verbeelden  van  waardiger    voorwerpen,  wat 
prys  zou  groot  genoeg  ge  weeft  zyn  om  de  zelve 
te  betalen  ? 

De  Hiftoryfchryvers  die  de  gebeurde  zaken 

nan  de  gehcugenifTe  der  volgende  eeuwen  fchaka- 
len ,  leveren  ons  menigte  van  grootmoedige  be- 
dryven,  en  gedaehtenswaardige  gevallen  op, welke 
verdienen  dat  de  grootfte  Konftenaars  hun  vleit, 
en  konftpenceel  daar  op  afllooven.  By  voor  beek, 
verheelt  u  eens  Zenobia  Koninginnc  van  Afia,daar 
zy  met  haar  twee  zonen  ,  gevangen  te 
Rome  gevoert,  den  Zcgcwagcu  van    Aurclimus 

moet 
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moet  verzeilen ,  om  de  menigerhande  gemoetsdrif- 
ten  die  in  zulk  een  vertooning  zich  opdoen .  De  moet 
des  Triumfeerders  :  Zenobiaas  ftantvaftig  en  onver- 
zetbaar  gemoet,  in  heur  wiffelvallig  lot,  waar 
van  Zy  al  voorens  gezegt  had,  dat  zy  daar  in  niet 
konde  overwonnen  worden  :  de  beweeglykheit 
der  genen  welke  haar  ongeval  bejammeren:  Anderen 

zyn  'er  weer  die  haar  val  met  een  grimlach  befchou- 
wen,wanende  dat  de  luifler  der  verwinning  als  erf- 

pacht Rome  alleen  toekomt. 
Of  Martius  Coriolanus ,  daar  zyn  Vrou  en  Moe- 

der (bewogen  door  't  gekerm  en  de  tranen  der 
Romaninnen)  hem  te  voetvallende  fmeeken,  dat 
hy  dog  het  verwoeden  dier  Stadt  en  volk  ftaken 
wil  j  en  daar  tegens  over  Martius  in  dien  toeftanr, 
dat  hy  niet  weet  tot  welken  kant ,  of  tot  zyn  ftaat- 
zuchtig  voornemen  of  tot  het  verzoek  van  zyn 
Vrou  en  Moeder ,  hy  overhellen  wil. 

De  Schilder  kan  zig  daar  in  ook  eenander  tyd- 
itip  voorftellen ,  of  verbeelden  (als  by  voorbeclt 
daar  de  Dichter  zeit : 

Hy  heft  zyn  Moeder  op ,  omarmt  zyn  Vrouw. . . . ] 

Zyn  grootmoedig  voornemen  in  zyn  krachtigfte 
drirt  gefruit.  In  afftant  buiten  de  Legertent  van  den 
Veltoverften,  kan  men  ook  Roomfche  Kerkmeef- 
ters  en  Priefters,  (het  gezantfehap  dat  hy  gehoor 

weigerde ,  en  't  geen  een  wezently  k  deel  van  de  ken- 
baarheit  van  dieHiftorie  helpt  uitmaken)vertoonen , 
als  verlangende  wat  uitflag  de  voorfpraak  van  Vo~ 
htmnia  en  Virgmia  tot  behoudenis  der  Stadt  ge- 

ven zal,  en  Rome  in  't  blaau  verfchiet. 
Of  verbeeltBerenice,  daar  zy  door  laft  van  den 

Roomfchen  Raadt  geboden  het  Vorilelyk  Hof 
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te  verlaten,  van  Titus  Vefpafianus  affcheit neemt, 
Daar  in  de  krachtige  Hartstocht  van  liefde  zich  ver- 

toont, op  het  punt  van  fcheiden ,  en  hoe  Titus  he- 
nen gaande  zyne  gemoedsdrift,  en  tranen,  ftry- 

dende  tegen  de  Vorftelyke  grootmoedigheit ,  voor 
het  Hofgezin  tracht  te  verbergen. 

Strekt  de  genegenheit  vandenkoniloeffenaartot 
het  bewerken  van  een  woeliger  tafereel,  hv  ver- 

beelde Eteokles  en  Poünices ,  zonen  van  Edipus  Ko- 
ning van  Theben,  uit  Jokafla  geboren,  met  de 

degens  in  hun  vuift,twiftendc  over  'tRyksbewinr,en 
geef  acht  op  de  hevige  drift  van  toorn  en  wraakzucht 

in  de  wezenstrekken  en  't  ganfche  gelaat.  Aan  den 
anderen  kant  de  bezorgtheit  van  't  Hofgexin  om 
het  woeden  te  {tuiten ,  en  onder  dat  gewoel  Anti- 
gom  met  Jokafla  haar  moeder ,  zoekende  hare  zo- 

nen tot  ililte  te  brengen  met  dus  te  fmeeken ; 

Achj  Poünices  daagt  ge  trjf  broeder  uit  ten  Jlryd! 
Laat  u  door  7  fchreien  van  Antigone  bewegen; 

Myn  Zoon^  omarm ,  omarm  uw'  Broeder  ,   en verblyd 

Vw1  droeve  Moeder  5  (lort  zyn  bloed  niet  door  uw' 
degen. 

Kom ,  kom  Eteokles  voldoe  uw'  nu  oord  en  pligt ; 
Vergun  me  dat  ik  nveêr  tnvee  Zonen  mag  ver  e  enen. 

De  Konllenaar  kan  het  tafereel  voorts  vullen 

met  het  vertoonen  van  een  Koninklyk  Paleis ,  en  by- 
voegzelen  die  zulke  Hillorifche  verbeeldingen 

grootsheit  en  luifter  byzetten ;  wanneer  zy  vol- 
gens de  kond  tot  redding  en  welftant  van  de  beel- 

den gefchikt  worden.  En  om  een  denkbeelt  van  de 
verfchelige  gemoetsdriften  in  zulk  een  voorval  te 
bevatten,  wil  ik  den  weet  en  -  leergierigen  raden 

met   aandacht ,   voor  hy  't  penceel   in  de  hand neemt , 
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neemt ,  het  treurfpel  door  Racine  berymt  te  door- 
lezen. 

Of  heeft  een  Konftfchilder  lufl:  tot  verbeeldin- 
gen die  van   een  ftilder  aart  zyn,  en  waar  in  de 

gemoetsdriften  zoo  kragtig  niet  doorfleken,  hy 
maale  op  zyn  tafereel  den  Macedoner  waereltvorft, 
daar  hy  aan  Spelles  tot  belooning  voor  zyn  konft- 
werk  zyn  geliefde  C  ampa  spe  (chcnkt.  Hy  verbeelde 

A 'Ie 'x ander  als  den  voornaamften  perfoon  in  't  midden 
van  't  (tuk,  Apelles  nevens  hem,  diehy  zynfchoo- 
ne  aanbied,  houdende  met  zyn  linkerhand  de  rech- 

terhand van  spelles ,  en  wyzende  met  de  andere 
op  Campaspe ,  die  op  een  pragtige  zetel  gezeten , 
verbaaft  over  dit  vremd  voorval  Apelles  aanziet , 
die  zig  voor  over  bukt ,  en   Alexander   met  een 
eerbiedig  en  neêrgeflagen  wezen  zyne  dankbaar- 
heit  voor  het  waardig  gefchenk  te  kennen  geeft. 

Zeker  een  zeltzaam  voorval  jdog  ik  wil  het  den  le- 
z?r  te  rade  geven,wievan  beide,ofAlexander,of  Apel- 

les beft.  by  dezen  handel  gedaan  hebben  ?  immers 

dit  is'er  van ,  dat  de  meefte  Konftichilders  thans 
liever  zouden  willen  dat  hun  Konftwtrk  met  har- 

de Ducatons  geloont  wiert ,  dan  met  een  halfilete 
Hofpop. 

Doch  dit  overgeflagcn  zeggen  wy ,  om  den  af- 

gebroken draadt  van  onze  redenvoering  weer  t'za- 
men  te  knoopen : 

Indien  nu  zulke  of  diergelyke  verbeeldens  waar- 

dige gevallen  (gelyk'er  by  menigte  in  de  oudtydfc 
fchryvers  zynjmet  hunnen  vereiften  zwier,  enon- 
derlcheiden  gemoetsdriften  door  vafte  en  kenbare 
wezenstrekken,  door  een  penceel  van  zulk  ver- 

mogen als  dat  van  Jan  Steen ,  was  afgemaalt ,  in  die 
uiterfte  uitvoerigheit  en  kracht  als  dat  van  Gerard 

DoUyCn  aan  elk  deel  in  't  byzonder  zoo  veel  tyd  en  ge- 
Aaf  duit 
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duit  aangewend  was  als  hy  aan  zyn  tapyten  en  teen- 
werk  doorgaans  befteet  heek  :  men  zou  op  een 
tafereel ,  de  konfr. ,  in  vele  wyzen  van  fchilderen 
verdeelt,  en  de  volmaaktheit  in  vele  voorwerpen 
verfpreit ,  in  een  enkel  konftwerk  zien  te  zaraen 

gevloeit. 
Maar  wat  zal  ik  zeggen  ?  de  gaven  der  konft 

Zyn  zonderling  gedeelt.  De  een  bootft  de  natuur 

in 't  ruw,  de  andere  in  't  net  na.  Deze  verkiefthet 
waardigfte ,  gene  het  geringde  voorwerp  der  na- 

tuur ,  elk  daar  zyn  drift  hem  na  toe  leid ,  en  dat  hem 
beft  ter  handftaatjen  die  daar  van  afftapt  loopt  gevaar 
van  zyn  roem  te  verliezen,  even  gelyk  ymant  die 

niet  zwemmen  kan,  en  zig  van  grond  begeeft  ge- 
vaar loopt. 

In  de  Redenmeefters  en  Lctterwyzen  vind  men 
het  even  dusgeftelt.  Zommige  hebben  de  gaaf  van 

wel  te  febryven,  andere  van  wel  te  fpreken.  Af- 
clepus  onder  de  Argiven ,  Demofthenes  onder  de 
Athenicnzers ,  Efchines  onder  die  van  Rodus ,  Ci- 

cero by  de  Romeinen,  waren  boven  mate  wel- 
fprekent,  doch  wilden  nimmer  hunne  Oratie» ,  of 

Redenvocringen  in  gefchrift  over  geven ,  zeggen- 
de ;  Dat  zj  de  pen  niet  dorflen  vertrouwen  den 

roem  dien  zy  door  hunne  tongv  er  kregen  hadden. 
Om  weder  tot  de  Koniifchilders  te  keeren, 

zeggen  wy  :  dat  wy  niet  alleen  hebben  ondervon- 
den, dat  dezelve  doorgaans  voorwerpen  tot  hun 

befpiegelingen  gekeurthebben,die  met  hun  aart  over 
een  quamen :  maar  flemmen  ook  met  Fr.  funius :  Dat 
de  konflenaars  hunnen  arbeid  ontrent  zoodanige  dingen 
gelukkiglyk  hebben  hefteed ,  tot  welke  zj  door  een 
heymelyke  toegeneigtheit  der  natuur  wierden  geleit , 

waar  van  wy 't bewys  niet  veer  hoeven  te  zoeken, 
maar  gereed  aan  de  hand  in  y.£ta?»beveftigtzien. 

De 
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De  ouden  hebben  daar  doorgaans  acht  op  genomen, 
en  uit  de  werken  geoordeelt,  van  wat  aart  den 
maker  was.  Parrhafius  fchilderde  doorgaans  niet 
als  tafereekn  van  ontucht ,  (van  welke  {tukken  by 

Suetouius  in  't  leven  van  Tiherius  gemeld 
wort)  waar  uit  hy  beilooten  heeft,  dat  hy  zyn 
ganfche  vuile  wyze  van  leven  daar  door  te  kennen 
gaf.  Doch  ik  wil  dit  tot  geen  vatten  regel  te  boek 
itellcn,  zoo  min  als  om  dat  Androcydcs  by  zyn 
Scylia  de  viiTchen  zoo  wonder  natuurlyk  hebbende 
afgemaalt,  hy  daarom  voor  een  grooten  visvraat  ge- 

houden wiert,  en  de  byzondere  luft  dien  hy  daar- 

toe hadde,  hem  te  pas  gekomen  was  in  't  fchil- 
deren  van  dezelve,  't  Welk  Plutarchus  aanhaalt 
Symposlib.  4quaeft.  1.  Maar  wel,  dat  onder  alle 
voorwerpen,dat  gene,  waar  op  de  geneigtheit  krach- 

tig ft  werkt,  volmaakter  dan  eenig  ander  verheelt 
wort.  Plinius  geeft  ons  daar  een  zoet  voorbeclt 

tot  beftempeling  van  't  geen  wy  zeggen  aan  de 
hand  in  zyn  xxi  Boek  daar  hy  zeit  :  Paufanias  ver- 
Ueft  zynde  op  Glycera  heeft  een  fchilderj  naar  gela- 

ten die  Stephanoplocos ,  dat  is,  kransvlechtereffe  ge- 
naamt  imert,  en  om  dat  hy  dezelve  met  een  zonder- 

linge toegeneigtheit  tot  Glycera  had gemaakt ,  zoo  ge- 
viel dit  elk ,  en  ivert  onder  alle  zyne  kon(liverken 

het  befte  gekeurt ,  en  hoog  geroemt. 
Dewyl  het  dan  dus  gelegen  is,  dat  doordever- 

fchelige  neygingen,  de  e  op  dit,  gene  op  wat  an- 
ders doelt ,  en  dat  het  geen  van  y  mant  uit  een  natuur- 

lyke  geneigtheit  verricht  wort  ,  't  beft  gedaan 
wort  j  zoo  willen  wy  (als  gezeit  is)  ons  daar  niet 
tegen  zetten,  willen  aliecn  de  fchiUlerjeugt 
die  het  noch  onverfchillig  is,  tot  wat  voorwerpen 
zy  zig  wend,  en  noch  niet  door  gewoonte  aan 

geringe  dingen  verflaaft  is,  raden,  zig  tot  waar- dige 
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dige  befpiegelingen  te  gewennen ,  naar  het  voor- 
beek  van  Ariftoteles ,  die  niet  afhield  van  Protogc- 
yies  aan  te  manen  dat  hy  de  daden  van  den  Grooten 

Alexander  -zoude  afmaten ;  ten  aanzien  van  de  eeu- 
wigduurende  roem  dezer  dingen ,  enz. 

Ofeindelyk  willen  wy  aanpryzen  Bybelfche  ge- 
fchiedeniflèn  die  menigvuldig  in  getal  menigerhande 
keurdoffen  opleveren,als  aan  de  menigvuldige  ge- 
fchilderde  en  in  print  verbeelde  tafereelen  te  zien  is  : 
inzonderheit  het  nieuwe  Tedament,  daar  een  Kond- 
fchi  lder  een  open  velt  vint  om  in  te  weyden ,  en  uit  te 
keuren  zulke  voorwerpen  waar  aan  hy  toonen  kan 
wat  zyn  penceel  in  de  kond  vermag,  zoo  ontrent 
de  Hidoricn,  als  de  natuurlyke  verbeeldingen  van 
den  veranderlyken  aart  der  tvddonden  van  den  dag 
en  nacht,  welke  naar  mate  der  verfchelige lichten 
de  voorwerpen  met  verandering  van  koleuren 
temperen  j  een  waarneming  dienlligomaan  te  dui- 

den op  wat  tydftont  zulks 't  geen  de  kundenaar  ver- 
beek  is  voorgevallen.  Of  lud  hem  grazige  valeien, 
Lantfchappen,  dille  wateren,onduimigeZeen ,  Ber- 

gen met  groen  bewofle  kruinen,die  hoe  veerder  hoe 
meer  door  de  tuiTchenlucht  als  met  een  blaau  floers 

bedekt  worden  te  verbeelden ,  daar's  keur  t'over.  Of 
dunne  wolken  waar  in  de  voorwerpen  allengs  door 
verdikking  of  afftant  verflaauwcn.  Als  in  opzicht 
van  dit  laatfte  de  Hemelvaart  van  Chriftusj  waar 
aan  ik  gedenkende,  teftens  ook  gedenk  aan  die 
fïajegelykcnisdieecnDordregtfe  Dichter  daar  op 
gemaakt  heeft,  waar  door  hy  met  zyn  pen,  als 
door  verven,  het  verdvvynen  van  den  Heilant  Je- 
fus  uit  het  oog  van  zyne  jongeren  dus  affchildert : 

Gelyk  een  Adelaar  zyn  wieken 
Met  vreugde  klapt ,  wanneer  hy  V  licht 

Boy 



Schilders  en  Schilder  effen»  3  8 
Der  Zonne  met  een  hel  gezicht , 
Ziet  in  het  nuchtere  ooften  krieken , 
Dat  moedig  naar  het  zuiden  klimt  ̂  
Wjl  hem  door  de  uitgefpreide  fchachten 
De  zonneftraal  in  de  o  ogen  glimt. 
Hy  vliegt  het  naa  met  fnelle  krachten. 

'Tot  hy  allengs  al  kjynner  fchynt. 
En  eind'hk  voor  ons  oog  verdwynt. 

In  een  andere  Redenvoering  zullen  wy  ter  proef 
brengen  wat  de  leiding  vermag  ontrent  zulken 
die  van  een  lagen  geelt  zyn,  en  of  die  door  deftige 
voorbeelden  aangefpoort  bekwaam  gemaakt  konnen 
worden  tot  groote  ondernemingen  in  de  kond. 

BERECHT. 

De  Beeltenis  des  Schryvers,  die  by  dit  eerde 
Deel  niet  konde  gereedt  zyn ,  zullen  de  Liefheb- 

bers (welker  begeerte  en  verlangen  niet  langer 
mocht  opgehouden  worden)  ten  toegift  by  het  laat- 
fte  Deel  hebben.  Dan  kan  zy  in  het  eerfte  Deel 
voor  de  Opdragt  ingebonden  worden. 

Tot  dicnft  van  den  Lezer  hebben  wy  hieragter 
aan  gevoegt  een  Naamlyst  der  Konst- 
schilders  en  Aanwyzing  tot  byzondere zaak- 
lykheden  de  Kond  betreffende :  geedige  Antwoor- 

den ,  potzeryen  enz.  in  de  levensbedry ven  der  Kond- 
fchilders  aangemerkt,  in  dit  eerde  Deel  :  als  ook 
een  Naamrol  van  de  BeelteniiTen  der  Schil- 

ders ,  gelyk  de  zelve  volgens  de  letteren  ABC, 
en  de  Bladwyzing  volgen ,  en  van  de  byzondere 
platen  j  dienende  inzonderheit  voorde  Boekbinders  9 
om  de  zelve  op  hare  rechte  plaats  in  te  voegen. 

NAAM- 



NAAMLYST 

DER 

Schilders  en  Schildereflett 
A. 

Aiirt'Janze  Druivefiein 

Aart  Verhaeft*  33 
Aalbert  Kuip.  248 
Abraham  Bloemaart.       4.3 
Abraham  Janzen.  79 

Abraham  Mathys. '         222 
Abraham  van  Diepenbeek. 

289 

Abraham  
Willarts. Adam  van  Oort. 

Adam  Etsbaimer. Adam  If^  Maarts. 
Adriaan  

Stalbemt. Adriaan  
vonder  

Venne 

3Ó8 37 5-2. 

60 
87 

136 Adriaan  van  Linfchoten.  145* 
A  dr  taan  de  Bie.  15:2 
Adriaan  van  Uitrecht.  177 
Adriaan  Nieulant.  42 
Adriaan  Bloemaart.  44 
Adriaan  Brouwer.  318 
Adriaan  van  Oftade.  347 
Alexander  Keerings.  I  30 
Antoni  van  Dy k.  179 

Anton't  Salart.  22 1 
Andries  van  Artvelt.  217 
Anna  Maria  Schuur  mms. 

3*9 
ArtusWolfert.  189 
Augujiyn  Brun.  222 

Bartolomeus  Breenbcrg.%69 
Bernard  van  Orley.  14 
Bar  tram  de  Fouchier.    338 

c. 

Chrijliaan  Janze  van  Bie- 
zelingen.  1 22 

Chri/ioffel  Schovarts.      1 5"  $ 

Z). 

Davidjorifz. 
David  Balii. 
David  Davitz  de 21 ii3 

Heem. 2IO 

Dammori  van  Luik.  288 
David  de  Haan.  222 

David  Teniers  de  oude.  1 14 
David  'Teniers  de  jonge. 345 
Daniel  Vertangen.  129 
Daniel  van  Anfiott.  221 
Z)*0/W  tf /o*.  88 

Daniel  Segers.  I4O 
Daniel  van  Heil.  236 
Defiderius  Erasmus.]  17 
Deodatus  del  Mont.  96 
Dirk  Crabet.  26 

£)*>£  Rafelze  kamphuizen. 



NAAMLYST. 

Dirk  van  Hoogjlraten.  I 59 

D'trk  Hals.  9* 
DH  de  Vrye.  34 

E. 

Egidius  van  Tilburg.  2,2,2 
Emanuel  de  IVit.  282 

Emelraad.  3  5*6 
Ezaias  vanden  Velde.  275" 
Erasmus  Qitellinus.  29! 
Evert  van  Aeljl.  228 

F. 

Ferdinandns  Bol. 

301 
Francais  Snyers. 

84 

Fr*nfiscus  Verwik. 

I29 

f  rans  Hals. 

90 

Frederik  Brentel. 221 

Frans  IVuJhagen. 

*73 

G. 

Gasper  de  l{rayer. 

113 

Gerard  Bonthorjl. 

149 

Gerret  Bartels. aio 

Gysbert  van  der  Kuil. 53 
Guiliam  Nieulant. 111 

Guiliam  en  Gillis  Backereel. 
118 

Hans  Holsma»)  222 
Benrik  Goud.  ƒ  ƒ 
Hevrik  ven  Balen.  81 

Hender  ik  ter  Bruggen.  133 
Hendrik  Berckman.  1^8 
Fknderik  de  Klerk.  i2t 

Hendrik  Bloemaart.  44 

Htnrik  vander  Borgt  de  ou- 
de. U$ 

Herman  Hals.  9^ 
Herman  Zacbtlevex.  340 
Horatius  Gentel,esco.  80 
Hubrecht  Jakobfz .  178 

jfaw  <&  //o£)'.  23 
ƒ#»  Drff .  34 

7<«»  svsr»  2£#/£  Wouters- 
zoon. 49 

ƒ<*»  7^*  Boeck.  78 
/«»  B  reugel.  8? 
3^#  t^»  Goyen.  1  70 
Jrt»  JLlV.  20f 
3^  Davitze  de  Heem.xoy 
Jan  en  Jak  oh  Pinas.  1 1 4 
Jan  van  Bronkhorji.  231 
JW  Bylert.  13  f 

jan  vanden  Velden*  27? 
fan  Thomas.  290 
^Ntt  Z/ ievenfz .  296 
Jan  B abtijl  van  Heil.  344, 
lohan  Sneüings.  3^ 
loan  vander  Lis.  1 29 
JohanTorrentius.  137 

'jfohan  Parceüis.  113 
Johannis  Wilden*.  218 
Jobannis  van  Ravejlyn.  1 88 
Jobannis  Cojjiers.  135: 
Jobannis  Mytens.  g^ó 

ƒ/?&>£  Bakker  '326 y«M  Wiüemze  Delff.     61 
7^o£    Wouter  ze    Vosmeer 118 

/a£o£  -z/^»  üj\  217 
Td&zj-  *&  GV^/2.  210 
7rflö£  z>tf»  Lanen.  221 

Zsi#£  vander  Heyden.  212 
7a£o£  <&  jBray.  1 76 
/tffo£  Potma.  149 Iakob 



NAAM 

Iakolt  Gerretze  Kuip.     237 
lakob  ErneftusThoman.l^i 

'54 

JÓ2 
291 

%6?> 

276 

347 

149 

353 
130 

36 

225 

188 

2I3 

273 

149 

laques  Iordaans. 
laques  Franc  art. 
lakob  Sandraart. 

laques  van  Artoois. 
loachim  San  dr  art. 

Izaak  van  OJiade. 
lelie  Reyniers, 
looft  van  Graasbeek. 
lor  is  van  Schoten, 
Izak  Nicolai 

luftus  van  Egmont, 
ludocus  de  Momper. 
Inluis  Par  cellis, 
luriaan  Ovens. 
I.  de  Wilde, 

lujius  Zuftermans . 

K. 

L  Y  S  T. 
Leendert   vander    Koogen. 

350 

JLeona
rd  

Bram
er. 

 

1 64 
Leonard  van  Orley.  188 
Lowys  de  Vadder.  z,i6 
Lucas  Franfois.  5^ 
Lucas  de  Waal.  146 

Lucas  van  Uden.  15- 8 
Lucas  Acbtfchellings.  217 
Ludo  wiens ,  anders  Luis 

Primo.  2  5"  3 
M. 

Karel  van  Mander  Karels- 

zoon.  2)"i 
Karel  Erpard.  296 
Kornelis  Antonisze.  22 

Kornelis  Tsbrantfe  Kuffeus. 

Kornelis  Schut.  77 

Kornelis  Poelenburg.  I28 
Kornelis  de  Vos.  188 

Kornelis  de  Waal.  15*3 
Kornelis  de  Heem.  210 

Kornelis  Bloemaart.  45 
Kornelis  Bega.  349 
Kornelis  Zacbtleven.     342 

Kr  ijl  taan  van  Komuenberg 
236 

Kriftojf  el  van  Lanen,  iil 

Marien  Pepyn. 

Marien  Rykaard. 
Margarita  Godewyk, 

291  I  Monntks. i  Micbiel  Coxi. 

Michiel  Janze  Mierevek 

4<5 

78 

217 

316 

*7y 

N. 

Nico  laas  Knupjtr,  233 
Nikolaas  de  Helt  Stokade. 364 

L. 

Laurens  van  Kool. 

O. 

Öclavio  van  Veen. 

Otto  Marcelis. 

P. 

38 

3S7 
Palamedes  Palamedefz.^c^ 
Paulus  Moreelze.  49 
Paudins.  275 
Paulus  de  Vos.  291 
Petrus  Paulus  Rubbens.  61 

Peeter  Snayers.  150 
Peeter  Francais  Lucajz .  2.  ƒ  $ 

PhiliJ> 
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Philip  de  Champanje.     223  f 
Pietgr  Klaasze  Sop  t  man.  J  o 
Piet  er  de  JfalL  120 
Piet  er  Feddes.  332 
Pietcr  Bronkhorji.  I  $  f 
Piet  er  Mïerevclt.  163 
Pieter  Picterz  Deneyn.  I72 
Pieter  Saenredam,  1 7<f 
Piet  er  van  hoon.  2l6 

Pieter  Molm.  zi$ 
Pieter  vande  Plas.  219 
Pieter  Neefs.  22 1 
Pieter  Danken  de  Ry.  25x3 

IJ/'<?*<rr  Laftmam.  97 
Pieter ■] anz.cn  van  Ajch.lif 
Pieter  vaader  Willigen. 1%  7 
Pieter  van  Laar  ,   anders  \ 

Bamboois.-  3  5*9  j 
Pieter  Janz.cn.  356 

LYST. 
Salomon  de  Bray. 
Salomon  Koning. 
Sebajliaan  Franks. 
Simon  de  Vat. 

1. 

«75- 

34-4 

Si 

*1$ 

4? 174. 

189 

22  r 

290 

R. 

Remigïus  van  Rheni. 
Rembrant  van  Ryn, 
Roelant  Stur". 
Roelani  Rogman. 
Robbert  van  liueck, 

Samnel  Hofman. 

T'obias  Verhaegt. 
Theodoor  Rombouts, 
Theodoor  van  Loon. 
Theodoor  Rabuer. 
Theodoor  van  Tuiden 
Thomas  Willeborts  BoJJaert. 

3*7 

IV. 

Warnar  d  van  Ryfen.      129 
Warnar d    vanden  Valkert. 

216 
154 

173 

34/ 

77 

21  f. 

115- 
26 

3* 

30 

121 

ïVenjlatis  Koeberger \ 
Woziter  Crabet. 

Willem  Tybout. 
Willem  Tombe  rg. 
Willem  vander  Vliet. 

iiillem,  anders  Guithelmo 
van.Aalft.  228 

Willem  vanden  Velde.    35-4 
Willem  Bemrael.  343 

Wybrandus  de  Geeft.      14.7 

I.  Deel. Bb LYST 



LYST  der  voornaam  de  zaken  en  by  zonderheden 
in  dit  eerfte  Deel  van  den  Schouburg  der  Konfl- 
fchilders  befchreven  3  om  alles  op  zyn  plaats  te 
konnen  vinden. 

IN  hoe  grooten  agting  en 
waarden  de  Schiïderkonft 

oudtyts  by  Grieken  gefchat 
wiert.  2.  3 

Wie  al  van  overoude  tyden  af 
over  de  Schiïderkonft  en  der 
zelver  oeffenaarsgefchreven 
hebben.  3.  4.  5 

De  Reden  welke  de  Schry  ver 
hebben  aangefpoort  tot  den 
aanvang  van  dit  Boek.       7 
Opwatwyze  de  Schryver  de 
levensbeichry  ving  derKonft- 
fchilders,  aan  die  van  K.v. 
Memder  fchakelt.  ïo.   n 

Voorbeelden  van  Schilders 
welke  langzaam  en  vaardig 
hebben  gefchildert.  165. 166 

De  Penceeltrekftryt  tuflehen 
Apelles  en  Praxiteles ,  en 
een  dergelyk  tuffchen  Ant. 
van  Dyk  en  Fr.  Hals.  89.90 

Wedipel  tuflehen  Knipber- 
gen ,  J.  v.  Gojen  en  J.  Pet- 
ielles.  166.  1Ó7 
Vremde  wyzen  vanteekencn 

by  gelegentheit  van  een  gee- 
Itig  voorval  met  la  Fags  be- 

fchreven. 168. 169 
Hoe  een  Konftfchilder  zeker- 

der gaat  in  zyne  verbeel- 
dingen wanneer  hy  in  een 

7.elve  gev.il  Hiftjryfchry- 
vers ,  dan  de  Dichters  volgt, 

!  en  de  reden  waarom.  203. 204. 

Schiïderkonft ;  hoe  door  Oor- 
logen en  Inlantfche  beroer- 

ten gedrukt.  41.  41 
Hoedanig  de  Konftfchilders 
oulings  by  degrootfteWae- 
lekvorflgn  zyn  geacht  ge- 
weeft.  23S.  2.39 

Hoe  door  de  Keizer  Maxi- 
miliaan  geadelt,  en  by  wat 
gelegentheit,   aangewezen. 240 

Hoe  de  Gilden  en  Broeder- 
fchappen  oudtyts  de  een  of 
ander  heilig  toegevoegt 
wert,  aan  de  welke  zy  op 
gezette  tyden  Godsdicnllig 
plechtigheden  bewezen.  241 
Het  konftgenootfehap  ran 
St.  Lucas  te  Dordregt  op- 
gerecht  1641;  en  door  wie. 

23S 

Geeftig  voorval  wanneer  de 
Keurvorft  van  Beyeren  tot 

Antwerpen  op  de  Konftka- 
mer  onthaalt  wi  er  t ,  befchre  - 
ven.  246.  247.  24S 

M.  Mierevelt  verkrygt  door 

zyn  K'onft  van  Harrog  Al- 
bartus,  in  de  hevigfte  ver- 

volging vryheit  van  Gods- dienft.  47 

Gevaarlyk  geval  van  Dirk 
van  Hoogltraten  in  Duits- 
lant.  160. 161 

Jan  van  Knik  Wouterze, 
werd  om  de  belydenis  van 
zyn  geloof  verbrant.        51 

Uil ,  kwaad  voorteeken  voor 
Kamphuizen.  izf 

Beteekenis  van  't  woort  Ty- 
ran.  83 

Hoedanig  onder  de  Heide- 
nen de  Offerdieren  wierden 

gekranft  wanneer  de  zelve 
voorden  outaar  geftelt,  of 

ter  flachtinge  geleid  wier- den. 99 
OfTerftier  moeft  wit  wezen 
die   voor  IHemelgeden  ge- 

£fhcht  wierden ,  en  dikzwart 



5 wanneer  de  zelve  aan  een 
onderaardfche  Godheit  ge- 
offert  wert.  ioo 

Een  zwyn  wiert  aan  Venus  op 
de  Bruiloften  om  de  voort- 
teelinge  tebegunftigen  ,aan 
Ctres  om  dat  zy  de  akkers 
niet  omvroeten  zouden  ge- 
offert,  een  zogende  Bigge 
aan  de  Grensgod  Termintu, 
en  aan  Jupiter  een  zwyn 
fchaap  en  ftier,  alle  vyf  ja- 

ren. 109.  no 
Aan  de  Tuingod  Priaptu 
wierd  jaarlyks  een  Ezel, en 
de  ingewanden  aan  VeJIa 
geoffert.  110 

Menfchflachting  op  deFeeft- 
dag  van  Saturntts.  ontfpro- 
ten  uit  misduiding  van  het 
Orakel.  item. 

Aan  Bucbm,  wiert  een  Ram 
of  Bok  geoffert,  enderede 
waarom.  m 
Alle  de  gereedfchappen 

Slachtbyl.  Meflcn, Schote- 
len ,  Kroezen,  Wierookkan- 

delaar  ,  de  Kiekenkeve  , 
Wichelitaf,  AltaarenTem- 
peliierzelen .  en  wat  voorts 
tot  den  toeftel  der  Heiden- 
fche  offerhande  behoorde, 

befchreven  en  in  print  ver- 
toont. 97.  98 

De  Feeftdagen  van  Mars  en 
Venu*  wierden  van  de  man- 

nen in  vrouwen  gewaat.en 
van  de  vrouwen  in  mannen 

kleederen  geviert.  305 
en  dereden  waarom.      306 

Menigerhande  verbeeldingen 
van  Jupiter,  Ventts ,  Dia»*, 
Marcimus  enz.  aangewezen. 

307.308.309.310 
Fabel  van  Pan  en  Sering*  ver- 

klaart. 157 
Wie  Pomona  ,  Vertumnm  80 
AmarillU  ,    Andromeda     en 

Iaëtcn  was  206.  zyn  val  in 
vaarzen  afgefchetft  door  J. 
v.  Vondel,  en  L.  Rotgans. 

207 

Dryvoetfchragen  ;  wat  ge- 
bruik de  zelve  hadden ,  haar 

gedaanten  aangewezen  op 
een  penning  van  Vitellius , 
Antoninus  en  M.  Lcpidus. 

*43 

Altaar    
van  Hoornen  

door 
Apollo  te  Dedos  gebout, 

geeftig  op  de  mannen  toe- 
gepaft.  108 

't  Kleederfcheuren  by  de  oude 
Hebreen  in  gebruik.  Om 
welke  rede ,  en  op  wat  on- 
derfcheide  weizen  't  zelve 
gefchieden ,  aangetoont.101 

Oudtydze  wyze  vanDooden 
begraven  zoo  by  Joden  als 
Heidenen  ,  nevens  de  ver- 
fchelige  omzwachtelingen, 
der  Lyken ,  uit  oude  beftem- 
pelingen  betoogt,  en  door 
een  print  verbeelding  ver- 

toont.       182.190. 191.191 

Aanwyzing  der  nüillagen  be- 

gaan in  't  verbeelden  van  het 
Kruis  van  Kriitus.  193.1^4. 

'9? 

En  in  de  wyze  van  hetzelve 
te  dragen.  196 

Dat  ook  de  Booswichten  die 
met  Kriftus  gekruid  wierden, 
ook  een  opfchrift  der  be- 
fchuldinge  boven  hun  hooft 
gehad  hebben,  betoogt.  197 

Bericht  ontrent  de  gedaanten 
der  Graffteden.      199.  zoo. 

De  herkomft  der  Grar'fchrif- ten ,  en  tot  wat  einden  de 
zelve  in  gebruik  zyn  geko- 

men, aangewezen. 100.201 

Aan  de  vinding  van 't  Heilig 
Kruis  door  Helena  weinig 
geloof  toegefchreven.  279 
ook  het  verhaal  vanLongi- 



mis,  die  de  zyde  van  Rrif- 
tus  met  een  fpeer  doorke- 

ken heeft,  tegen  geipro- 
ken.  281 

Wat  Lulu  van  Cycicus,  Ma- 
riene Ttntortt ,  VroperttJ ,  CUu- 

d't*  Steil* ,  Sappho ,  slfp.ijïx  , Teano  van  Cieta,  en  Ante 
berucht  gemaakt  heeft.  311. 

311*  3X3 

Potzige  bedryven   van  Adr. 

Brouwer.  32.5^.  32.^.  3 2.7 
Istweemaal  begraven.       33a 
Kluchtipel  van  Bamktots  te 
Rome  voorgevallen  be- 
fchreven.  361.  361 

Geeiïig  Huwlyks  verdoek  van 
een  Juffrouw  aan  deKonft- 
fchilder  vander  Koogen  pot- 
zig  afgeflagen.  351 

Geeftige  wyze  van  de  laaüte 
■  affcheitkus  van  Bega  aan  zyn 
beminde.  349 

Dionyzius  rooft  uit  fpotterny 
de  goude  mantel  van  J*pp 
ter  Olymptus.  305 

Potzig  bcd;yf  ontrent  Fr. 
Hals  gepleegt.  93 

't  Kluchtfpel  van  Adam  en 
Eva  door  Rembrant  ge- 
ftoort.  25Ó 

Belachlyk  byvoegzel  agterde 
Beeltenis  van  Kieopatra  ge- 
fchildert.  ID5 

Stekelig  antwoort  van  Rafael 
tegens  Mtcb.  Angtlo,  en  van 
M.^zge/otegemdePaus.  78 
Grootmoedig  antwoort  van 
Rubbens  aan  Jan  Duale  Bra- 
gance.  69 
Geeftig  antwoort  van  Ant.v. 
Dyk  aan  de  Koningin  van 
Engelant.  187 

Van  Rubbens  aan  de  Alcbe- 
miftBr.ndel.  73 

Van  een  Beeldfhyderaanzyn 
Biegtpaap.  127 

Van  een  Satyr  aan  zyn  huis- 
waart.  157 

Van  een  Schilder  alshem  een 
tafereel  van  St.  Lucas  ver- 

toont wert.  293 
Potzig  antwoort  van  A.  Brou- 

■    v/er  aan  zyn  huiswaart.   125 
Slecht  antwoort  van  Adr.  van 
Linfclioten  aan  een  Predi- 

kant. 146 
En  van  Em.  de  Wit  aan  de 
Conful  van  de  Koning  van 

Denemarken  en  aan  G'.  Laj- res.  284 

Hoe  het  Tydjlip  in  eenHifto- 
rie  van  de  Schilders  moet 

waargenomen  worden.  *6« 
En  de  mirïlagen  daar  ontrent 
begaan    door     verfcheiden 
voorbeelden    aangewezen. item. 

Hoe,  zoo  ymant  met  mitna 
't  naakte  leven  teekenen  wil, 
hy  zig  voor  af  moet  oef- 
fenen  naar  teekeningen  en 
pleiftcr  van  de  befte  mee- 
fters;  zoo  omdefpieren  der 
menfehen  lichamen  als  het 
fchoonfte  van. het  fchoone 
te  kopneri  onderfchciden. 
Wort  ook  een  zekeren  weg 
aangewezen  om  de  ge- 
möedsdriften  door  vaftc 
kentrekken  in  der  menfehen 
wezens  te  verbeelden.  263. 

264.265.266 
Hoe  dat  zommige  Schilders 
even  als  de  Dichters  waardi- 

ge en  grootze  voorwerpen, 

2nderc  weer  het  veragt'. 
fle.  of  enkel  potzeryen  heb- 

ben verheelt  met  voorbeel- 
den betoogt.  372.  373 

En  eindelyk  de  Schilderjeugt 
tot  het    prylTdykfte    aan- 

spoort. 379 

Naam- 
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